
ــده است. اين  ــور هم اكنون به معضل مهم محيط زيست تبديل ش ــماندها در كش پس
ــمالى كه با محدوديت هاى اساسى از جمله باال بودن  موضوع به خصوص در استان هاى ش
سطح آب هاى زيرزمينى و مكان هاى مناسب دفن مواجه هستند، بغرنج تر است. طى چند

ــى موثر و نجات بخش براى حل مشكل  سال اخير استفاده از «زباله سوزى» به عنوان روش
ــماند سوز نيز در كشور راه اندازى شده يا  پسماندها مطرح شده است و چندين دستگاه پس

در شرف احداث است.
شايد بتوان بهره گيرى از زباله سوزى در كشور را گزينه اى «سهل و ممتنع» خواند؛ از آن 
جهت كه در مرحله نخست به عنوان روشى آسان - هرچند با سرمايه گذارى اوليه باال- مى تواند 
ما را از حجم انبوه پسماندهاى عادى به ويژه در مناطق شمالى كشور رها كند، ولى در عين حال

تكنولوژى مورد استفاده، نوع خوراك ورودى ودر نهايت انتشار آالينده هاى زيست محيطى 
حاصل از فعاليتش مى تواند مخاطرات آن را به مراتب پيچيده تر و دشوارتر كند.

ــت محيطى به شمار مى  ــين و فوران، از سمى ترين آالينده هاى زيس تركيبات دى اكس
ــوزها هستند. در روند و يكى از منابع اصلى ورودى اين آالينده هاى پايدار به محيط، زباله س

ــوخت ناقص و افزايش غلظت  ــيژن ناكافى در ناحيه احتراق باعث س زباله سوزها مقدار اكس
گازهاى سرطان زاى دى اكسين و فوران مى شود.

موضوع مهم اين است كه در كشورهاى توسعه يافته كه از روش پسماندسوزى استفاده 
ــتم هاى زباله سوز، ساير مولفه هاى  مى كنند، صرف نظر از فناورى مورد استفاده در سيس
ــماند از جمله تفكيك، بازيافت و پردازش پسماند نيز مدنظر قرار مى گيرد. به  مديريت پس
عبارت ديگر ميزان تفكيك پسماندها از مبدأ و «نوع خوراك ورودى» در عملكرد دستگاه 
ــى اساسى ايفا مى كند و عدم اجراى كامل زباله سوز و انتشار آالينده هاى ناشى از آن، نقش

تفكيك زباله هاى خشك و تر و اختالط پسماندهاى ويژه دارويى، صنعتى و قابل اشتعال با 
ــماندهاى عادى باعث كاهش احتراق كامل در كوره زباله سوز و تشديد انتشار گازهاى پس

ــور ما در مقايسه با زباله  ــهرهاي كش ــت تركيب زباله ش ــود. بايد توجه داش آالينده مى ش
كشورهاي توسعه يافته متفاوت است، سهم قابل توجهى از زباله شهري در كشور ما ماده آلى 
است و ميزان مواد قابل اشتعال مانند پالستيك و كاغذ بسيار كمتر از كشورهاي توسعه يافته 
است. از طرف ديگر رطوبت زباله در كشور ما باالست كه اين موضوع قابليت سوختن پسماند 
ــكل مواجه مى كند؛ از اين رو توجه به نوع تركيب پسماندهاى  ــوز را با مش در كوره زباله س
شهرى به عنوان خوراك زباله سوزها و درصد پايين تفكيك از مبدأ در كشور نكته اى بسيار 

اساسى براى افزايش كارايى و كاهش آلودگى هاى سيستم هاى زباله سوزى است.
در عين حال سوزاندن زباله فرآيند پيچيده اي است و نيازمند نيروي متخصص و آموزش 
ديده و پايش و كنترل مستمر آالينده هاى خروجى است. تكنولوژي زباله سوزي به عنوان 
ــرعت توسعه يافته است و  ــال گذشته به س يكى از روش هاي دفع حرارتى زباله طى20س
ــتند، متناسب با ــورهايى كه داراي تكنولوژي زباله سوز هس ــوزها در كش طراحى زباله س

تركيب زباله هاى توليدى شان است. امروزه در كشورهاى پيشرو در زمينه مديريت پسماند، 
«زباله سوزى» به عنوان يك حلقه از زنجيره به هم پيوسته مديريت پسماند در كنار تفكيك از 
مبدأ، پردازش، بازيافت، كمپوست، و دفن بهداشتى قادر است اين چرخه را به نحو اثرگذارى 
تكميل كند. از اين رو رفع مساله پسماند صرفا با انتخاب يك روش خاص و فراموش كردن 
ــت و آنچه اهميت دارد، توجه كافى به هريك از بخش هاى  ساير مولفه ها امكان پذير نيس

برشمرده شده است.
درك ارزش اقتصادى طالى كثيف و مديريت اصولى آن، نياز به راه حل هاى فنى مناسب، 
ــيعى از ذى نفعان دارد و از اين رو نگرش  ــاختارى كافى و همكارى بين طيف وس ظرفيت س
سيستمى به مديريت يكپارچه پسماند مى تواند تا حدود زيادى از نارسايى هاى موجود بكاهد؛ 
ــوزى نه به عنوان تنها راهكار حل مساله پسماند بلكه در گام هاى رويكردى كه در آن زباله س

«آخرين» چرخه مديريت پسماند، با لحاظ ضوابط جانمايى، رعايت حدودمجاز آالينده هاى 
خروجى و بهره مندى از تكنولوژى روز مورد نظر قرارگيرد.

شينا انصارى
 مديركل دفتر پايش سازمان محيط زيست 

اما و اگرهاي زباله سوزها

اقتصاديادداشت

سرانجام پس از دو هفته انتظار، اليحه بودجه 98 به 
ــيد و متن كامل آن منتشر  دست بهارستان نشينان رس
ــور در مجلس  ــته با حض ــد. رييس جمهور روز گذش ش
شوراى اسالمى، اليحه بودجه سال 98 را با سقف 1700

هزار ميليارد تومان تقديم كرد. در اين اليحه 478هزار 
ميليارد منابع درآمدى از محل ماليات، واگذارى ها، نفت 
ــده است. البته اين عدد در  و ... براى دولت پيش بينى ش
اليحه اوليه دولت كه سه هفته قبل تقديم مجلس شده 
ــت. بر اين اساس،  بود، 433هزار ميليارد تومان بوده اس
در ماده واحده بودجه 98 آمده است: بودجه سال 1398

كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و سى و دو 
ــت و هفتاد  ــى و دو ميليارد و دويس ــيصد و س هزار و س
ــر هفده ميليون و  ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ ب
ــى و دو ميليارد و دويست و  ــى و دو هزار و سيصد و س س
هفتاد ميليون  ريال به شرح زير است: الف - منابع بودجه 
عمومى دولت از لحاظ درآمدها و واگذارى دارايى هاى 
ــى دولت از  ــرمايه اى و مالى و مصارف بودجه عموم س
حيث هزينه ها و تملك دارايى هاى سرمايه اى و مالى، 
ــش هزار و  ــتاد و ش بالغ بر چهار ميليون و هفتصد و هش
ــتصد و بيست و  ــه ميليارد و هش دويست و شصت و س
هشت ميليون ريال شامل: 1 -منابع عمومى بالغ بر چهار 
ميليون و هفتاد و هفت هزار و صد و سى و هفت ميليارد 
و يك ميليون ريال، 2 -درآمد اختصاصى وزارتخانه ها و 
موسسات دولتى بالغ بر هفتصد و نه هزار و صد و بيست 

و شش ميليارد و هشتصد و بيست و هفت ميليون ريال.
ب - بودجه شركت هاى دولتى، بانك ها و موسسات 
انتفاعى وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع 
ــون و هفتصد و چهل و  تامين اعتبار بالغ بر دوازده ميلي
ــارد و چهارصد  ــل و پنج ميلي هفت هزار و پانصد و چه
ــاير  ــج ميليون ريال و از حيث هزينه ها و س و هفتاد و پن
ــون و هفتصد و چهل و  ــر دوازده ميلي پرداخت ها بالغ ب
ــارد و چهارصد و  ــزار و پانصد و چهل و پنج ميلي هفت ه

هفتاد و پنج ميليون ريال. 
ــود تا مبلغ  ــت اجازه داده مى ش در اين ميان به دول
چهار ميليون و هفتاد و هفت هزار و يكصد و سى و هفت 
ــارف عمومى دولت  ــون ريال از مص ميليارد و يك ميلي
ــع عمومى اين  ــد و از محل وصول مازاد مناب را ابالغ كن
ــژه منابع حاصل از  ــبت به ارقام مصوب ( به وي قانون نس
ــات گازى و خالص صادرات  ــام، ميعان صادرات نفت خ
ــت مجاز  ــاختارى و همچنين برداش گاز)، اصالحات س
ــعه ملى، مصارف عمومى اين قانون را تا  از صندوق توس
ــقف چهارصد هزار ميليارد ريال به شرح زير افزايش  س
دهد:  دويست هزار ميليارد ريال بابت اجراى ماده (106) 
ــعه. اين اعتبار با تفاهم سازمان  قانون برنامه ششم توس
برنامه و بودجه كشور و ستاد كل نيروهاى مسلح توزيع 
ــت اعتبارات  ــت هزار ميليارد ريال باب ــود. دويس مى ش
ــماره (21 ) اين قانون. با  رديف هاى مندرج در جدول ش
اعمال اين حكم، سقف بودجه كل كشور در سال 1398

به همين ميزان افزايش مى يابد. زمان و نحوه اجرا صرفا 
پس از اطمينان از تحقق منابع مذكور و متناسب با روند 
واريزى به خزانه دارى كل كشور، توسط سازمان برنامه 

و بودجه كشور تعيين و اقدام مى شود.

عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات
براساس اليحه بودجه پيشنهاد دولت به مجلس، هر 
ــاى مالياتى براى درآمدهاى  گونه نرخ صفر و معافيت ه
ــه كاالهاى  ــادرات كاال و خدمات از جمل ــل از ص حاص
ــواد خام و  ــاورزى و م غيرنفتى، محصوالت بخش كش
ــترداد ماليات و عوارض موضوع ماده (13 همچنين اس

(قانون ماليات بر ارزش افزوده، در مواردى كه ارز حاصل 
از صادرات طبق مقررات اعالمى بانك مركزى به چرخه 
اقتصادى كشور برگردانده نشود، براى عملكرد سال هاى 
ــود. مدت زمان  ــل اعمال نخواهد ب 1397 و 1398 قاب
ــزوده موضوع ماده  ــترداد ماليات و عوارض ارزش اف اس
ــد رقابت پذير و ارتقاى نظام  (34 ) قانون رفع موانع تولي
مالى كشور مصوب 1394 ،از طرف سازمان امور مالياتى 
كشور يك ماه از تاريخ ورود ارز به چرخه اقتصادى كشور 

مطابق مقررات ياد شده است.
وام ازدواج همان 15 ميليون تومان ماند

ــال 1398 همان 15 ــان در بودجه س وام ازدواج جوان
ــال تفاوتى نداشت.  ــبت به امس ميليون تومان ماند و نس
آن طور كه در قيمت اول ماده واحده بودجه سال 1398

آمده، وام ازدواج زوج هاى ايرانى در سال آينده 15 ميليون 
ــبت به امسال تغييرى  ــده كه نس تومان در نظر گرفته ش
ــت. در تبصره 16 اليحه بودجه 98 آمده، بانك  نكرده اس
مركزى با هدف آنچه حمايت از ازدواج جوانان عنوان شده، 
ــات اعتبارى كشور را  موظف است كليه بانك ها و موسس
ــوع كليه منابع در  ــهم خود از مجم ملزم كند به اندازه س
ــپرده قرض الحسنه بانك ها  اختيار پس انداز، جارى و س
ــاركت كنند  ــهيالت قرض الحسنه مش در پرداخت تس
ــنه ازدواج را در اولويت نخست  ــهيالت قرض الحس و تس
پرداخت قرار دهند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براى 
هريك از زوج ها در سال 1398، 150 ميليون ريال با دوره 
بازپرداخت پنج ساله است. طبق آنچه در قسمت اول ماده 
واحده بودجه سال 1398 آمده، بانك مركزى جمهورى 
اسالمى ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر 6

ماه يكبار به كميسيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
ارائه كند.

حقوق زير دو ميليون  و 300 هزار تومان معاف از ماليات
ــرد، حقوق  ــنهاد ك دولت در اليحه بودجه 98 پيش
ماهانه زير دو ميليون و 300 هزار تومان معاف از ماليات 
ــال جارى بوده و تغييرى  ــود كه اين سقف همانند س ش
نكرده است. در بند الف تبصره 6 اليحه بودجه 98 آمده 
ــقف معافيت مالياتى موضوع ماده(84) قانون  است: س
ماليات هاى مستقيم مصوب 1366/12/4 و اصالحات 
بعدى آن در سال 1398 ساالنه مبلغ 276ميليون ريال 
ــد كاركنان  ــات بر كل درآم ــود.نرخ مالي تعيين مى ش
ــاى فوق العاده  ــى اعم از حقوق و مزاي دولتى و غيردولت
ــتثناى تبصره هاى (1 ) و (2) ماده (86)  و كارانه (به اس
ــات بعدى آن و با  ــتقيم و اصالح قانون ماليات هاى مس
رعايت ماده (5) قانون اصالح پاره اى از مقررات مربوط به 

اعضاى هيات علمى مصوب 1368/12/16 با اصالحات 
ــا پنج برابر آن  ــدى) مازاد بر مبلغ مذكور ت و الحاقات بع
ــبت به مازاد آن  ــمول ماليات ساالنه ده درصد و نس مش

بيست درصداست.  
افزايش 10 درصدى عوارض گمركى لوازم آرايشى

ــال 98  به عوارض  ــاس اليحه بودجه 98 در س براس
ــى، در  ــى واردات لوازم آرايش ــود بازرگان گمركى و س

مجموع 10 درصد اضافه مي شود.
ــدى 160188 واريز و  ــع حاصله به رديف درآم  مناب
معادل ريالى به هيات امناى صرفه جويى ارزى در معالجه 
بيماران براي خريد عضو مصنوعى جهت كاشت حلزون 

شنوايى تخصيص مى يابد.
افزايش بودجه وزارت صمت

ــه 98 همچنين بودجه  ــنهادي بودج در اليحه پيش
وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 61 درصد نسبت 
به رقم تخصيص يافته به اين وزارتخانه در سال گذشته 
افزايش يافت. همچنين طبق قانون دولت بايد هر ساله 
سهمى از درآمدهاى نفتى را به صندوق توسعه ملى واريز 
كند. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه در سال جارى 
ــيد اما با توجه به شرايط  ــهم به 34 درصد مى رس اين س
ــد تا كه به  ــت اين گونه تعيين ش خاص درآمدهاى دول
ــاس بايد از  صندوق به 20 درصد كاهش يابد. بر اين اس
ــى كه براى درآمدهاى نفتى در  142 هزار ميليارد تومان
سال آينده پيش بينى شده از مبلغ درآمدى در هر ماه 20

درصد به حساب صندوق برود.
افزايش درآمدهاي نفتي

نكته مهمي كه در اليحه بودجه 98 وجود دارد، اين 
ــال آينده، مجموع  ــت كه دولت در اليحه بودجه س اس
ــزار ميليارد  ــى از فروش نفت را 142 ه درآمدهاى ناش
تومان برآورد كرده كه در مقايسه با سال جارى با افزايش 
همراه است. در بودجه 98، براى منابع حاصل از فروش 
ــال آينده، 142 هزار  نفت و فرآورده هاى نفتى براى س
ــت. اين رقم  ــده اس و 500 ميليارد تومان پيش بينى ش
ــه با 107 هزار ميليارد تومان مصوب شده در  در مقايس
بودجه سال جارى حدود 34 هزار ميليارد تومان افزايش 
ــال آينده،  ــت. همچنين در اليحه بودجه س داشته اس
ــكه نفت و ميزان  پيش بينى بر قيمت 54 دالرى هر بش

صادرات حدود يك و نيم ميليون بشكه در روز است كه 
ــده، قرار است درآمدهاى  طبق پيش بينى هاى انجام ش
ــط نرخ 5700 تومان به ريال  ارزى ناشى از نفت با متوس
ــرد. همچنين  ــده و در اختيار دولت قرار بگي تبديل ش
ــركت هاى  ــاس بودجه 98 وزارت نيرو از طريق ش بر اس
آبفاى شهرى سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت 
ــهرى، به ازاى هرمترمكعب فروش آب  نرخ آب هاى ش
ــتركان آب دريافت و به  ــرب، مبلغ 200 ريال از مش ش
ــوي ديگر آنچه  ــور واريز كند. از س خزانه دارى كل كش
ــال  ــاى درآمدى خود براى بودجه س دولت در تعرفه ه
آينده پيشنهاد كرده، نشان مى دهد كه درآمد حاصل از 
ــور براى هر نفر 220 هزار  عوارض خروج از مرزهاى كش
ــج تمتع و عمره  ــراى عوارض خروج زائران ح تومان و  ب
ــت. اين در حالى است كه براى  نيز 110 هزار تومان اس
ــان و براى عوارض  ــران  375 هزار توم خروج هوايى زائ
ــزار تومان پيش  ــى و دريايى حدود 125 ه خروج زمين

بينى شده است.
ميزان فروش بليت كشتي و هواپيما

ــت هواپيما و  ــهم يك درصدى دولت از قيمت بلي س
ــال 1398 رقمى معادل 20 ميليارد تومان  كشتى در س
ــاس آن مى توان درآمد ناشى از  لحاظ شده است كه بر اس
ــتى را حدود دو هزار ميليارد  فروش بليت هواپيما و كش
ــده در اليحه  ــق اطالعات ارائه ش تومان تخمين زد. طب
ــازى به همراه  ــال 1398، وزارت راه و شهرس ــه س بودج
سازمان هاى زيرمجموعه خود در حدود 8381 ميليارد 
تومان بودجه خواهند گرفت اما در اين بين رقمى معادل 
ــد حاصل از يك درصد  20 ميليارد تومان به عنوان درآم
ــتى براى دولت در نظر گرفته  قيمت بليت هواپيما و كش
شده است. بنابراين اگر سهم يك درصدى دولت از قيمت 
بليت هواپيما و كشتى در سال 1398 معادل 20 ميليارد 
ــت كه در سال آينده حدود  تومان باشد، برآورد شده اس
ــتى به فروش  دو هزار ميليارد تومان بليت هواپيما و كش
ــهم يك درصدى دولت از  برسد. اين درحالى است كه س
ــتى در سال 1397 نيز معادل  قيمت بليت هواپيما و كش
ــده بود كه رقم تعيين شده  20 ميليارد تومان تعيين ش
ــال آينده نيز بدون تغيير به مجلس شوراى  در بودجه س
اسالمى ارائه شده تا بتوان دو استنباط مختلف را در رابطه 
با قيمت بليت هواپيما و كشتى داشت؛ اينكه يا قيمت ها در 
سال آينده افزايشى نخواهند بود يا اينكه افزايش قيمت ها 
ــفرها در سال آتى لحاظ  بنابر پيش بينى كاهش تعداد س

شده است.
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همين صفحه سرزمين 6

نمايندگان معترض خوزستان براي هجمه به روحاني در روز تقديم بودجه داليل خاص خود را داشتند          

زير پوست يك اعتراض

پارلمان 3

اليحه بودجه با چندين هفته تاخير كه برگرفته از بررسي هاي فراوان بود سرانجام روز گذشته به 
مجلس آمد و تقديم نمايندگان شد اما حسن روحاني در نشست علنى مجلس شوراى اسالمى گفت 
كه خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه اين توفيق همانند سال هاى گذشته نصيب بنده و همكاران 
بنده در هيات دولت شد كه در موعد قانونى اليحه بودجه سال 98 را تقديم مجلس كنم. روحاني در 
بخشي از سخنانش گفت كه اليحه بودجه سال 98 در شرايطى تقديم مجلس مى شود كه از اواخر 
سال گذشته كشور ما با شرايط فشار و تحريم ظالمانه آمريكا مواجه بود. دى امسال به اميد خدا، 
ماهى پربركت براى مردم خواهد بود و همچنين ماه بهمن كه چهلمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى است، پيش رو خواهيم داشت. وى ادامه داد: در دى سال گذشته كشور با مشكالتى مواجه 
شد كه اين حوادث آمريكا را بر اين داشت كه مى تواند توسط اين حوادث عزم ملت ايران را نابود كند 

و قدمى مهم براى عقب نشينى ايران بردارد كه اين خيالى خام و واهى براى آن ها بود. روحانى با بيان 
اينكه هدف اصلى آمريكا از توطئه ها و فشارهاى مستقيم بر ملت ايران و همچنين بر مردم منطقه و 
شركت هاى تجارى و اقتصادى، به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهورى اسالمى ايران است، افزود: 
آمريكايى ها مانع بزرگ خود را در اين منطقه حساس ايران سرافراز و قدرتمند مى بينند و هرگاه كه 
ما در پيشرفت هاى داخلى توانستيم حركت بزرگى به وجود بياوريم،  آن ها سد راه شدند و پيش روى 
جمهورى اسالمى ايران قرار گرفتند.وى با يادآورى اينكه آن ها از توانمندى جمهورى اسالمى ايران 
هراس دارند، اضافه كرد: بى ترديد آمريكا به هدف خود نخواهد رسيد و ايران سرافرازتر، قدرتمندتر 
و همچنين مردم ايران با استقامت و هوشيارى بيشتر در برابر توطئه ها خواهند ايستاد. بى ترديد 

تحريم ها و فشارها بر زندگى مردم ، رشد و توسعه كشور ...

اليحه دخل و خرج كشور سرانجام  به دست بهارستان نشينان  رسيد   

زير و بم بودجه 98
 پرونده تخلفات تنها ميراث جهانى تهران به ديوان محاسبات رفت

كابوس ويرانى در كاخ گلستان

فرهنگ و هنر 7ورزش 8بين الملل 4

محبوبيت و مسائل كارى 

رييس جمهور آمريكا بررسى شد   

تنهايى ترامپ
 در پايان راند  اول

      بررسى اليحه بودجه 98 و وضعيت تيم هاى ورزشى 

در گفت و گو با اميررضا واعظ آشتيانى

تساوى سرخابى ها در بودجه 
بحثى انحرافى است 

 « قانون» با عوامل نمايش «قحط الرجال»

 گفت و گو  كرد

داستانـى از 
عاميانه ترين اليه هاى زندگى

 پيچ هاى دانشگاه آزاد،     9  دانشجو را به كام مرگ فرستاد!

اميدها   زير خاك   بي مسئوليتي
صفحه6  

   مراسم تشييع و خاكسپاري 
آيت ا... هاشمي شاهرودي امروز   برگزار   مي شود

خط پايان 
شيخ اعتدالي

سياست 2
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ايران و آذربايجان دو كشور همسايه هستند كه مدت هاست با يكديگر 
روابط دوستانه دارند و تنها در بازه اي به دليل برخي شيطنت هاي رژيم اسراييل 
در منطقه و دخالت هاي جريان هايي كه سررشته اي از سياست ندارند، اين 
ــت. دشمنان جمهوري اسالمي به ويژه اسراييل  روابط رو به كدورت گذاش
عالقه فراواني دارد كه بتواند در آن منطقه نفوذ كرده و باعث شود كه ارتباط 
ميان دو كشور به آشفتگي سوق پيدا كند ولي مسئوالن بايد دقت خاصي در 

اين راستا داشته باشند. 
سفري  امنيتي 

در همين حال چندي پيش محمود علوي، وزير اطالعات جمهوري 
ــفري داشت و با  ــالمي ايران به باكو پايتخت جمهوري آذربايجان س اس
ــرد. در آن بازه حجت  ــور آذربايجان ديدار ك الهام على اف، رييس جمه
االسالم والمسلمين سيد محمود علوى در مصاحبه با خبرنگار صداوسيما 
در باكو گفت: هدف از سفر به جمهورى آذربايجان كه ازسلسله سفرهايى 
است كه به كشورهاى مختلف همسايه و همچنين كشورهاى مختلف دنيا 
ــود؛ افزايش همكارى هاى سرويس هاى اطالعاتى دو كشور  انجام مى ش
است. وزير اطالعات كشورمان افزود: سياست جمهورى اسالمى ايران بر 
اين است كه ما روابط، چه روابط ديپلماسى پنهان و چه ديپلماسى آشكار را با 
كشورهاى همسايه عمق ببخشيم و به خصوص كشورهايى مانند جمهورى 
آذربايجان كه اشتراكات زيادى از نظر تاريخى و مذهبى داريم، زبان مردم 
اين كشور زبان بخش زيادى از مردم كشور جمهورى اسالمى ايران است و 
در جنبه هاى مختلف اشتراكات زيادى داريم ، اين مى طلبد كه ما با همديگر 
از نظر امنيت مشترك كار كنيم. سيد محمود علوى گفت: از سوى ديگر 
ــورهاى همجوار اثر گذار  امنيت مقوله اى است كه در هر كشورى بر كش
است، اگر همسايگان جمهورى اسالمى ايران از امنيت برخوردار باشند، بر

امنيت جمهورى اسالمى ايران اثر مى گذارد و همچنين امنيت جمهورى 
اسالمى ايران بر آن كشورها اثر مى گذارد و بنابرين اين نگاه اجماعى بين 
همه سرويس هاى منطقه به ويژه همسايگان است كه ما بايد با همديگر 
روابط دوجانبه، سه جانبه و چهارجانبه با تشريك مساعى سرويس هاى 
ــفر ماهم در اين راستاست. وزير  ــيم و اين س كشورهاى ديگر داشته باش
ــم با رييس جمهور  ــالمى ايران افزود: ديدارى ه اطالعات جمهورى اس
آذربايجان داشتيم كه جلسه بسيار خوب و صميمانه اى بود و در محورهاى 
مختلف امنيتى صحبت كرديم، سالم رييس جمهور كشورمان را به ايشان 
ــورى آذربايجان و  ــاندم و نظر آقاى رييس جمهور را كه امنيت جمه رس
ــالمى ايران را ازهم تفكيك ناپذير اعالم كردند،طى پيامى  جمهورى اس
به وى اعالم كردم. همچنين در ساير زمينه ها كه ما با سرويس جمهورى 
ــاعى داريم.وى در ادامه گفت: يك تعامل خوب  آذربايجان تشريك مس
بين دو سرويس امنيتى و اطالعاتى جمهورى اسالمى ايران و جمهورى 

آذربايجان پابرجاست و اميدواريم نتيجه اين تعامل و اين هم افزايى، هم 
براى جمهورى آذربايجان و هم براى جمهورى اسالمى ايران تاثير گذار و 

موجب امنيت پايدار باشد.
بازديد خاص

حال و بعد از اينكه دو هفته از سفر علوي به آذربايجان مي گذرد، اوكتاي 
اسداف، رييس مجلس ملى جمهورى آذربايجان در رأس يك هيات پارلمانى 
بنا به دعوت رييس مجلس شوراى اسالمى به كشورمان سفر كرد. رييس 
مجلس ملى آذربايجان در اين سفر عالوه بر ديدار، مذاكره و كنفرانس خبرى 
مشترك با رييس مجلس شوراى اسالمى همچنين با رييس جمهور، دبير 
شوراى امنيت ملى و وزير امورخارجه كشورمان مالقات كرد و در شهر اروميه 

نيز برنامه هايى خواهد داشت.
همگرايي  منطقه اي

در همين راستا حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى روز سه شنبه 
در ديدار اوكتاى اسداف، رييس مجلس جمهورى آذربايجان، توسعه روابط با 
جمهورى آذربايجان را به عنوان كشورى دوست، برادر و همسايه حايز اهميت 
دانست و گفت: خوشبختانه روابط دو كشور در سال هاى اخير رو به گسترش 
بوده و امروز شاهد مناسبات و همكارى هاى نزديك و صميمانه  تهران- باكو 
ــاى جمهور ايران و جمهورى  ــتيم. رييس جمهور با بيان اينكه روس هس
آذربايجان در پنج سال گذشته، 12 بار با يكديگر ديدار و گفت وگو داشته اند، 
افزود: ثمره تالش ها و ارتباط نزديك مسئوالن دو كشور، توسعه روزافزون 
ــت. روحانى افزود: جمهورى روابط و همكارى هاى ميان دو كشور بوده اس

آذربايجان به خاطر فرهنگ، دين، مذهب و زبان مشترك يكى از نزديك ترين 
كشورها به ايران است و از  زمان استقالل اين كشور نيز روابط بسيار خوبى ميان 
ايران و جمهورى آذربايجان برقرار بوده است.رييس دولت با اشاره به ضرورت 
توسعه روابط و همكارى هاى دو كشور در بخش هاى مختلف از جمله صنعت، 
داروسازى و علمى و فناورى، خاطر نشان كرد: ايران و جمهورى آذربايجان 
در زمينه استفاده از منابع انرژى  درياى خزر، تصميم مهمى مبنى بر فعاليت

مشترك در اين حوزه اتخاذ كردند كه اميدوارم  با تالش مسئوالن شاهد تسريع 
در اجراى توافقات فى مابين باشيم، چرا كه اين توافق برد – برد و به نفع دو ملت 
و دو كشور است. روحانى همكارى هاى دو كشور در زمينه احداث كريدور 
شمال-جنوب و تالش هاى انجام شده براى اتصال راه آهن آستارا – آستارا و 
رشت به آستارا را گامى مهم در توسعه همكارى هاى ترانزيتى ميان دو كشور 

دانست و گفت: با اجراى كامل كريدور شمال- جنوب  درياى عمان  و اقيانوس 
هند به جمهورى آذربايجان، روسيه، درياى سياه و اروپاى شرقى و شمالى 
متصل خواهد شد. رييس جمهور تصريح كرد: رژيم حقوقى درياى خزر براى 
همه كشورهاى حاشيه خزر حايز اهميت بوده و تا امروز تصميمات و گام هاى 
خوبى ميان كشورهاى استفاده كننده  از اين دريا  به انجام رسيده است. روحانى 
با بيان اينكه معتقديم مسائل و اختالفات منطقه اى بايد از طريق راه حل هاى 
سياسى و گفت وگو برطرف شود، خاطرنشان كرد:  بايد تالش كنيم  مسائل 
منطقه اى با حفظ حقوق ملت ها و در چارچوب هاى سياسى و مذاكره حل و 
فصل شود و در اين راستا جمهورى اسالمى ايران آماده هرگونه كمك در حل 
مناقشات منطقه اى است.  اوكتاى اسداف، رييس مجلس جمهورى آذربايجان 
نيز در اين ديدار با بيان اينكه ايران و جمهورى آذربايجان دو كشور دوست و 
برادر هستند و  از اين رو همواره روابط خوب و صميمانه اى با هم داشته اند، گفت: 
اهتمام روساى جمهور دو كشور نسبت به توسعه مناسبات و همكارى ها باعث 
گسترش روزافزون روابط است. رييس مجلس جمهورى آذربايجان با اشاره 
به ضرورت تالش در راستاى توسعه همه جانبه مناسبات و همكارى هاى 
تهران – باكو  به ويژه در زمينه تجارى و اقتصادى، گفت: حجم تبادالت تجارى 
دو كشور در سال 2018 چهل درصد افزايش يافته و با توجه به توانمندى و 
ظرفيت هاى موجود مى تواند بيش از پيش توسعه پيدا كند. اسداف با اشاره 
به اينكه احداث كريدور شمال – جنوب با ابتكار عمل روساى جمهورى ايران، 
روسيه و جمهورى آذربايجان در مراحل پايانى قرار دارد، اظهار اميدوارى كرد 
با بهره بردارى كامل از اين مسير مناسبات تجارى و اقتصادى ايران و آذربايجان 
ــترش يابد. رييس مجلس جمهورى آذربايجان رويكرد  بيش از پيش گس
جمهورى اسالمى ايران نسبت به مسائل و موضوعات منطقه اى و بين المللى 
و دفاع از حق حاكميت و تماميت ارضى كشورهاى همسايه را مورد احترام 
دانست و گفت: بي شك مسائل و مشكالت منطقه تنها به دست كشورهاى

منطقه قابل حل و فصل است.
در پي تحكيم روابط

علي الريجاني نيز بعد از ديدار و گفت وگو  با رييس مجلس آذربايجان، در 
نشست خبري شركت و مسائلي را بيان كرد. رييس مجلس شوراى اسالمى 
در كنفرانس مطبوعاتى با اين مقام آذربايجاني تاكيد كرد: دو كشور در زمينه 
روابط پارلمانى بر تسهيل سرمايه گذارى و افزايش همكارى هاى اقتصادى 
تاكيد دارند. وي گفت: ايران و آذربايجان روابط ديرينه، دوستانه و صميمى 

دارند كه ريشه در بين دو ملت دارد و خوشبختانه در سطح دو پارلمان و دولت ها 
روابط ايران و جمهورى آذربايجان نزديك و در مسائل مختلف همفكرى وجود 
دارد، به همين دليل رايزنى بين دو كشور وجود دارد. وى ادامه داد: در ديدار 
با رييس پارلمان جمهورى آذربايجان در زمينه گسترش روابط دوستى و 
پارلمانى، روابط تجارى بين دو كشور صحبت شد؛ البته در حال حاضر نيز 
روابط تجارى بين ايران و جمهورى آذربايجان در سطح خوبى است اما بايد 
ــد: در ديدار با آقاى اسداف، همچنين در  گسترش يابد. الريجانى يادآور ش
مورد تسهيل شرايط براى سرمايه گذارى تجار در دو كشور و تسريع معامالت 
صحبت شد، درباره مسائل مهم منطقه اى نيز گفت وگوهايى صورت گرفت. 
رييس مجلس شوراى اسالمى افزود: اميدواريم آقاى اسداف با صبر و حوصله 
ــتر ايران و جمهورى آذربايجان در زمينه هاى  ــتاى همكارى بيش در راس
سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى گام بردارند. در ادامه اوكتاي اسداف، 
رييس پارلمان جمهورى آذربايجان ضمن تشكر صميمانه به خاطر دعوت 
پارلمان جمهورى اسالمى ايران، گفت: روابط دو كشور در سطح عالى است 
ــته اين موضوع را اثبات مى كند. وى افزود: با وجود  تعداد  و ديدارهاى گذش
محدود ديدار گروه هاى دوستى پارلمانى  اما هميشه سعى در افزايش اين 
روابط  داشتيم و همان طور كه آقاى الريجانى گفتند روابط سياسى دو كشور در 
سطح عالى ادامه دارد.اسداف يادآور شد: اصلى ترين هدف سفر، توسعه روابط 
پارلمانى در جهت توسعه اقتصادى دو كشور است تا بتوانيم مكانيسم هايى 
كه مجالس مى توانند به مرحله اجرا درآورند، در مسير توسعه اقتصادى دنبال 
كنيم.رييس پارلمان جمهورى آذربايجان افزود: در سال 2018 حجم تجارى 
آذربايجان و ايران به نسبت سال 2017، چهل درصد افزايش يافته اما با توجه 
به پتانسيل هاى موجود اين ميزان راضى كننده نيست و بايد ادامه يابد.وى 
ادامه داد: در اين ديدار به توافق رسيديم تا در كميسيون هاى مشترك به ويژه 
كميسيون هاى اقتصادى موضوعات مهم و اولويت دار را دنبال كنيم. رييس 
پارلمان جمهورى آذربايجان در پايان تصريح كرد: مردم ايران راه هاى ناهموار 

زيادى را ديدند اما ايمان دارم از تمام موانع عبور مى كنند.
آرزوي كور تجزيه طلبان

ــايه حضور دارند كه سال هاست  ــور هاي همس بدخواهاني در كش
ــترده اي را در  ــيدن به آروزي ايران تكه تكه، تالش هاي گس براي رس
ــاهد تحركاتي از جانب  اين طيف بوده ايم.  دستور كار دارند و بارها ش
ــند تا در  ــران يكپارچه را بر نمي تابند و همواره مي كوش آن هايي كه اي
مسير تجزيه طلبي قدم بردارند ولي بي شك مانند بسياري از بدخواهان 
ايران آن ها نيز اين توهم را به گور خواهند برد و اين كشور براي هميشه 
و در طول تاريخ  سربلند خواهند ماند. البته ناگفته نماند كه همگرايي 
ــور و ملت ها عامل اصلي در برابر اين سياست هاي  ــئوالن دو كش مس

مساله دار است و همواره بايد در مسير اين وحدت قدم برداشت. 

بازي سياست

ديدار رييس مجلس آذربايجان با مقامات كشورمان، پيام هايي براي تجزيه طلبان منطقه اي دارد

وحدت  عليه  پان ها
اوكتاى اسداف با حسن روحاني، علي الريجاني و علي شمخاني رايزني ها كرد

دوشنبه آخر وقت، زماني بود كه خبر درگذشت «شيخ 
ــد؛  رحلت رييسي ديگر از  اعتدالي»  در رسانه ها منتشر ش
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه او نيز مانند آيت ا... اكبر 
هاشمي رفسنجاني در اولين ماه زمستان، يعني دي از دنيا 
رفت. هاشمي شاهرودي گرچه مدتي در قوه قضاييه مشغول 
به كار بود ولي در همان بازه فعاليت هاي مناسبي براي بهبود 
روابط مردم با اين قوه حاكميتي انجام داد. او در دوراني كه به 
عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام و  رييس هيات 
رفع اختالف قوا يعني باالترين سطح مديريتي در ايران نيز 
فعاليت مي كرد، براي كم كردن اختالفات تالش و كوشش 
بسيار داشت. روز گذشته بعد از آنكه  خبر  درگذشت او  رسانه اي 
شد شخصيت هاي مختلف كشوري و لشكري به ويژه مقام 
معظم رهبري با پيام هايي، درگذشت اين مقام جمهوري 

اسالمي را  تسليت گفتند. 
كارگزار  باوفا 

ــه گفتند:« با  ــام خود اين گون ــه اي در پي آيت ا... خامن
تاسف و اندوه خبر درگذشت فقيه عاليقدر و رييس مجمع 
ــخيص مصلحت نظام، آيت ا... آقاى حاج سيدمحمود  تش
هاشمى شاهرودى را دريافت كردم. اين ضايعه  اسفبار كه 
پس از حدود يك سال بيمارى سخت و دردناك واقع شده 
است، مايه  تألم همه  كسانى است كه به مقام علمى و خدمات 
باارزش ايشان به نظام اسالمى و نيز به مجموعه هاى فقهى 
و اصولى و حقوقى حوزه هاى علميه آشنا هستند. ايشان 
ــزارى باوفا در  ــتادى بزرگ در حوزه علميه قم و كارگ اس
مهم ترين تشكيالت نظام جمهورى اسالمى، عضو  موثرى 
ــوراى نگهبان و رييس موفقى در مجمع تشخيص  در ش
مصلحت بودند و آثار و بركات علمى بسيارى از خود بر جاى 
نهادند. ايشان همچنين برادر سه شهيد و  از ياران  و شاگردان 
و همراهان شهيد نام آور و بزرگوار سيدمحمدباقر صدر بود. 
اينجانب مصيبت درگذشت اين عالم برجسته را به خاندان 
مكرم، همسر گرامى و فرزندان محترم و همه وابستگان و نيز 
به حوزه  علميه قم و شاگردان و همكاران علمى و ارادتمندان 
ــليت مى گويم و رحمت و مغفرت الهى و علو  ــان تس ايش

درجات ايشان را از خداوند متعال مسئلت مي كنم».

ترويج گر خردورزى و همگرايى
حسن روحاني، رييس دولت نيز با ارسال پيامي گفت كه 
ارتحال عالم مجاهد حضرت آيت  ا... سيد محمود هاشمى 
شاهرودى، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
ــد. اين استاد برجسته حوزه و  موجب اندوه و تألم عميق ش
ــاتيد بزرگى  فقاهت كه افتخار درس  آموزى در محضر اس
همچون شهيد صدر را داشت، تمام عمر پر بركت خود را با 
مشى اعتدالى و ترويج خردورزى و همگرايى، وقف گسترش 
معارف عالى دينى و سيره اهل بيت عليهم السالم و تربيت 
شاگردانى مبرز كرد   و نيز طى چهار دهه گذشته در خطيرترين 
ــوراى  ــئوليت ها نظير عضويت در ش و تاثيرگذارترين مس
نگهبان، رياست قوه قضاييه، عضويت در مجلس خبرگان 
رهبرى و سرانجام رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
ــأ تحوالت و خدمات ارزنده بود.آن مرحوم، همچنين  منش
ــر، براى ارتقاى  ضمن خلق آثار متعدد علمى و فقهى فاخ
فرهنگ و تمدن اسالمى - ايرانى، تقويت ارتباط بين حوزه و 
دانشگاه و توسعه علوم انسانى، «دانشگاه عدالت» را تاسيس 
كرد تا گامى مهم و ماندگار در نشر فرهنگ اسالمى و علوم 
قضايى باشد. اينجانب اين ضايعه بزرگ را به محضر رهبر معظم 
انقالب، مراجع عظام تقليد، علما و فضالى مكرم، حوزه هاى 
علميه، اعضاى محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام، ملت 
قدرشناس ايران، شاگردان آن مرحوم و به ويژه بيت محترم 
ايشان تسليت مى گويم و از درگاه خداوند متعال براى آن عالم 
پرهيزگار علو درجات و همجوارى با اجداد مطهرشان و براى 

عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
ياور  ديرين انقالب

ــور با  علي الريجاني نيز به عنوان رييس قوه مقننه كش
صدور پيامي درگذشت هاشمي شاهرودي را تسليت گفت 
ــل القدر و يار  ــت:« ارتحال عالم ربانى، روحانى جلي و نوش
ــيد محمود  ــن انقالب و نظام حضرت آيت ا... س و ياور ديري
هاشمى شاهرودى، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ، پس از تحمل يك دوره بيمارى، موجب تاسف و تاثر 
شد.ايشان مزين به تبار سادات و از خاندان معظم روحانيت 
و فقاهت و مروج مكتب اسالم و اهل بيت عصمت و طهارت 

عليهم السالم بودند. آيت ا... هاشمى شاهرودى به دليل هوش 
ــش فراوان در فراگيرى علوم دينى در حلقه  سرشار و كوش
درس آيات آيات عظام خويى و  شهيد سيد محمدباقر صدر 
قرار گرفت و در محضر اين اساتيد به تحكيم مبانى اجتهادى 
خود پرداخت .ايشان عالوه بر اينكه از چهره هاى درخشان  
در علوم اسالمى بودند، در شوراى نگهبان و قوه قضاييه، منشأ 
خدمات فراوانى شدند. اينجانب ضمن عرض تسليت ضايعه 
ارتحال اين روحانى گرانقدر و خدوم به محضر ملت شريف 
ــه علميه قم و  ايران، مقام معظم رهبرى، حوزه هاى مقدس
نجف، شاگردان، ارادتمندان و بيت مكرم ايشان، براى آن عزيز 
سفر كرده رحمت واسعه و علو درجات و براى بازماندگان صبر و 

اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت مى كنم».
برنامه تشييع

گفتني است رييس قوه قضاييه، مراجع و شخصيت هاي 
نظامي مانند رييس ستاد كل نيروهاي مسلح نيز هر كدام 
طي پيام هاي جداگانه اي رحلت اين عالم را تسليت گفتند. در 
همين حال طبق اعالم رسانه ها امروز رهبر انقالب اسالمى با 
حضور در مراسم تشييع پيكر آيت ا... هاشمى شاهرودى در 
مصالى امام خمينى(س) تهران، نماز را بر پيكر ايشان اقامه 
مى كنند و بعد از تشييع در تهران به قم فرستاده مي شود و در 

حرم حضرت معصومه(س) خاكسپاري مي شود.
زندگي مجاهد  باوفا

وى در مردادسال 1327 در كربال متولد شد؛تحصيالت 
مقدماتى را در مدرسه «علوى» گذراند و در سن 14 سالگى 
تصميم به تحصيل دروس حوزوى گرفت. پس از آموختن 
ــاگردى دو شخصيت برجسته  دوره مربوط به «سطح» ش
يعنى امام خمينى(س) و شهيد سيد محمد باقر صدر رسيد 
و درس «خارج» خود را نزد شهيد صدر آموخت و در كمترين 
ــن 27 سالگى از سوى شهيد صدر  زمان ممكن يعنى در س
ــد.در پى تظاهرات مردم عراق پس  به درجه اجتهاد نايل ش
ــالمى به رهبرى امام خمينى(س) و  از پيروزى انقالب اس
ــرف، رژيم صدام طبق اظهارات  اعتراضات مردم نجف اش
ــمى شاهرودى را  رييس اداره امنيت عمومى آيت ا... هاش
ــم كرد و قرار  ــوق اين تظاهرات مته به عنوان محرك و مش

دستگيرى او از سوى اداره امنيت عمومى صادر شد، ماموران 
امنيتى جستوجوى گسترده اى را براى دستگيرى وى آغاز 
ــهيد صدر از او خواست كه از عراق  كردند. در اين شرايط ش
خارج شود. وى ابتدا به كويت رفت و از آنجا به ايران بازگشت.

ــمى پس از ورود به ايران خدمت حضرت امام  آيت ا...هاش
شرفياب و با موافقت ايشان مسئوليت برقرارى ارتباط ميان 
نيروهاى خارج از كشور به ويژه شهيد صدر و حوزه علميه نجف 
اشرف با امام خمينى(س) را به عهده گرفت. همان گونه كه از 
پيام رهبري مشخص است، آيت ا... شاهرودي از معتمدان 
ــاس رهبر معظم انقالب از سال  انقالب بوده و بر همين اس
ــيس و رييس موسسه  1369 وى را به عنوان مسئول تاس
«دابره المعارف فقه اسالمى بر طبق مذهب اهل بيت(ع)» 
منصوب كردند. عضويت در شوراى نگهبان به حكم رهبر 
معظم انقالب در سال 1373، عضويت در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبرى و 10 سال رياست بر 

قوه قضاييه در كارنامه آيت ا... شاهرودى ديده مى شود. آيت ا... 
هاشمى شاهرودى در سى ام مرداد سال 90 طى حكمى از 
سوى رهبر معظم انقالب اسالمى، به رياست هيات عالى حل 
اختالف و تنظيم روابط قواى سه گانه منصوب شد. وظايف 
ــورتى در موارد حل اختالف و  اصلى هيات، ارائه نظرات مش
تنظيم روابط قواى سه گانه، اهتمام به منتفى كردن اختالف 
در مراحل رسيدگى با توافق طرفين، شناسايى آسيب ها و 
ــع و قاعده مند، رصد رفتار قوا به  ارائه راه حل هاى كلى، جام
منظور انجام اقدامات پيشگيرانه قبل از بروز اختالف و هم 
افزايى توانايى هاى قواى سه گانه تعيين شده است. وى در 
24 اسفند 1390 با حكم رهبر معظم انقالب به عنوان يكى از 
اعضاى حقيقى مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شده 
بود و بعد از مدتي نيز زماني كه آيت ا... هاشمي رفسنجاني از 
دنيا رفت،   به عنوان رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام  

انتخاب شد و تا زمان رحلت در اين جايگاه فعاليت مي كرد.

              مراسم تشييع و خاكسپاري آيت ا... هاشمي شاهرودي امروز   برگزار   مي شود       

خط پايان شيخ اعتدالي
رهبرمعظم انقالب بر پيكر رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام نماز مي خوانند

بنياد هابيليان به مناسبت فرارسيدن سال نوى 
ميالدى به معرفى چند تن از شهداى مسيحى كه 
ــهادت  ــتى به ش در اثر حوادث و جنايات تروريس
رسيدند، پرداخته است كه در ادامه زندگى نامه و 
سرگذشت شهيد وارطان آبراهاميان  مي خوانيد. 
ــهداى مسيحى  ــهيد وارطان آبراهاميان از ش ش

كشورمان است. 
ــان انقالب  ــهيد اقليت ها در جري ــن ش او اولي
ــهيد ابراهاميان در اولين  اسالمى ايران است. ش
روز از بهار سال1339در روستاي سنگرد از توابع 
ــود. خانواده  ــتان اصفهان چشم به جهان گش اس
ــه اصفهان نقل  ــد وارطان ب وى مدتى پس از تول
مكان كردند. شهيد آبراهاميان مقاطع تحصيلي 
ابتدايي و راهنمايي را در مدارس ارامنه «آرمن» 
و «كاتارينيان» اصفهان به اتمام رساند. او در سال 
دوم دبيرستان، ترك تحصيل كرد و مدت دو سال 
به عنوان برقكار درجه يك در پااليشگاه اصفهان 
مشغول به كار شد. وي پس از طي دوره آموزشي، 
ــرد، در اولين  ــر مى ب زمانى كه در مرخصى به س
ــتقيم با نيروهاي  روز آبان 1358 در درگيري مس

ضدانقالب به شهادت رسيد. 
ــان بعد از انتقال به اصفهان و  پيكر مطهر ايش
انجام تشريفات مذهبي با بدرقه صدها تن از اهالي 
ارمني جلفاي اصفهان و همشهريان مسلمان، در 

اصفهان به خاك سپرده شد.

ــور دارند كه   ــور حض مخالفان فراواني در كش
مي كوشند تا به امنيت ايران آسيب برسانند و در 
همين راستا از هيچ اقدامي نيز كوتاهي نمي كنند 
ــژه وزارت اطالعات نيز  ــاي امنيتي به وي و نيروه
ــترده اي براي حفظ امنيت كشور  تالش هاي گس
ــتا روز  در زمينه هاي مختلف دارد. در همين راس
ــربازان گمنام امام  ــته خبري آمد كه  كه س گذش
زمان (عج) در استان هاى، سيستان و بلوچستان، 
تهران، مازندران، قم، كرمان و اصفهان در اقدامات 
ــى - عملياتى  ــده اطالعات ــمندانه و پيچي هوش
ــبكه  ــگ، 17 نفر از عناصر ش ــان و هماهن همزم
ــتم بانكى و ارزى كشور را دستگير  نفوذ در سيس
ــام واردات كاال، با  ــبكه به بهانه انج كردند. اين ش
اسناد غيرواقعى و جعلى به ثبت سفارش واردات 
ــدون آن كه قصد واردات  كاال اقدام مى كردند و ب
ــى را به مقصد  ــاى دولت ــند، ارز ه كاال داشته باش
ــس از آن، ارز ها  دلخواه خود حواله مى كردند و پ
ــه و از مابه التفاوت حاصله  را به قيمت آزاد فروخت
ــه اقدامات اداره  ــودجويى مى كردند. در نتيج س
ــتان و همكارى  كل اطالعات سيستان و بلوچس
ــتان اين استان 87  ــتگاه قضايى و دادس ويژه دس
ــايى و تعداد زيادى اسناد  ــركت صورى شناس ش
ــركت هاى داخلى و  و مهر هاى جعلى مربوط به ش
خارجى نيز كشف و از خروج 300 ميليون يورو ارز 
ــد. وزارت اطالعات به عموم  دولتى، جلوگيرى ش
ــريف ايران كه به هر نحو در شركت هاى  مردم ش
صورى تحت عنوان مديرعامل يا ساير عناوين، از 
ــتفاده قرار گرفته و به  سوى ديگران مورد سوءاس
نام آن ها ثبت سفارش انجام شده و تعهدات ارزى 
ايجاد شده است، توصيه مى كند موارد را از طريق 
ــتان خود  ــه ادارات كل اطالعات اس تلفن 113 ب
اطالع دهند تا با اقدام به موقع از گسترش آثار سوء 
اقدامات مجرمانه جلوگيرى شود. در همين حال 
همزمان با انتشار خبر اقدام سربازان گمنام، خبر 
ديگري مبني بر افزايش بودجه اين وزارت منتشر 
ــال 97 بودجه  ــاس اين گزارش، در س شد.  بر اس
44,478,066,000 ريالى براى وزارت اطالعات 
ــال 98 اين  ــده بود كه دولت بودجه س تصويب ش
وزارتخانه را 58,258,301,000 ريال پيشنهاد 
ــت. توجه به نيروهايي كه امنيت و اقتدار  داده اس
ــور را حفظ مي كنند مي تواند سبب دلگرمي  كش
آن ها و ايستادگي مقابل دشمنان شود زيرا در اين 
بازه زماني بدخواهان فراواني وجود دارند كه براي 
ــور از هيچ اقدامي كوتاهي  ضربه زدن به اين كش
نمي كنند. از طرفي اين افزايش بودجه بيانگر يك 
موضوع ديگر نيز هست و آن سال سختي محسوب 
ــت و هشدار آن را  مي شود كه در انتظار كشور اس
ــخنراني چندي پيش خود بيان  نيز رهبري در س

كردند.

راه روشن

سياست نامه

ضد انقالب
 به مسيحيان نيز  رحم نكردند

دولت افزايش بودجـه وزارت اطالعات در 

سال جديد را پيشنهاد داد

تقويت بخش امنيتي دولت
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البي هاي سياسـي در ميدان سياسـت همـواره يكـي از ابزارهاي ديپلماسي

جريان هايي است كه در اين عرصه فعال هستند و مي كوشند تا حرفي 

براي گفتن داشـته باشـند. ايران نيز از اين قاعده مسـتثنا نيسـت و 

شـخصيت ها و جريان هاي سياسـي در كشـور ما نيز براي رسيدن به 

اهداف و برنامه هايي كه در ذهن دارند همـواره راهبردهايي را تعبيه و 

تدوين مي كنند. در همين حال روز گذشته  و همزمان با تحويل بودجه 

توسـط دولت به مجلس، عده اي از نمايندگان كه به عنوان فراكسيون 

واليي فعاليت مي كنند بـا محمدباقرنوبخت، رييس سـازمان برنامه و 

بودجه جلسه اي برگزار كردند. نكته قابل توجه اين نشست در روزهاي 

منتهي به بررسـي بودجه اسـت كه بيشـتر نمايندگان حاضر در اين 

فراكسيون از مخالفان سرسخت دولت هسـتند كه بر سر راه اقدامات 

كابينه تا كنون سنگ اندازي هاي فراواني داشته اند.

نشست با مخالفان به وقت بودجه!

مجلس نگار

s ias i@ghanoondai ly . i r

ز  اليحه بودجه با چندين هفته تاخير كه برگرفته ا
بررسي هاي فراوان بود سرانجام روز گذشته به مجلس آمد 
و تقديم نمايندگان شد اما حسن روحاني در نشست علنى 
مجلس شوراى اسالمى گفت كه خداوند بزرگ را سپاسگزارم 
كه اين توفيق همانند سال هاى گذشته نصيب بنده و همكاران 
بنده در هيات دولت شد كه در موعد قانونى اليحه بودجه سال 
98 را تقديم مجلس كنم. روحاني در بخشي از سخنانش گفت 
كه اليحه بودجه سال 98 در شرايطى تقديم مجلس مى شود كه 
از اواخر سال گذشته كشور ما با شرايط فشار و تحريم ظالمانه 
آمريكا مواجه بود. دى امسال به اميد خدا، ماهى پربركت براى 
مردم خواهد بود و همچنين ماه بهمن كه چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى است، پيش رو خواهيم داشت. وى ادامه 
داد: در دى سال گذشته كشور با مشكالتى مواجه شد كه اين 
حوادث آمريكا را بر اين داشت كه مى تواند توسط اين حوادث 
عزم ملت ايران را نابود كند و قدمى مهم براى عقب نشينى 
ايران بردارد كه اين خيالى خام و واهى براى آن ها بود. روحانى با 
بيان اينكه هدف اصلى آمريكا از توطئه ها و فشارهاى مستقيم 
بر ملت ايران و همچنين بر مردم منطقه و شركت هاى تجارى 
و اقتصادى، به زانو درآوردن نظام پرقدرت جمهورى اسالمى 
ايران است، افزود: آمريكايى ها مانع بزرگ خود را در اين منطقه 
حساس ايران سرافراز و قدرتمند مى بينند و هرگاه كه ما در 
پيشرفت هاى داخلى توانستيم حركت بزرگى به وجود بياوريم 
آن ها سد راه شدند و پيش روى جمهورى اسالمى ايران قرار 
گرفتند.وى با يادآورى اينكه آن ها از توانمندى جمهورى 
اسالمى ايران هراس دارند، اضافه كرد: بى ترديد آمريكا به هدف 
خود نخواهد رسيد و ايران سرافرازتر، قدرتمندتر و همچنين 
مردم ايران با استقامت و هوشيارى بيشتر در برابر توطئه ها 
خواهند ايستاد. بى ترديد تحريم ها و فشارها بر زندگى مردم ، 

رشد و توسعه كشور تاثير خواهد گذاشت.
به رخ كشيدن دستاوردهاي دولت

روحانى با يادآورى اينكه از سال 92 و با شروع كار دولت تدبير 
و اميد دولت و مجلس و همچنين ملت و دولت با هم تصميمى 
گرفتند كه از تورم فزاينده جلوگيرى و تورم متعادل و تك رقمى 
شود، گفت: همچنين اشتغال را به نقطه نسبتا مطلوب برسانيم 
اما اين اهداف كه با همكارى هم به دست آورديم براى دشمنان ما 
به ويژه آمريكا قابل تحمل نبود. وى ادامه داد: در سال 96 يعنى 
پايان دولت يازدهم به تورم تك رقمى دست يافتيم و همچنين 
به رشد 3,7 در سال 96 نائل آمديم و افزون بر اين 790 هزار 
اشتغال خالص در كشور به وجود آورديم. رشد سرمايه گذارى 
ما نيز از منفى 17,4به مثبت 3,4 رسيد و اين نشان مى دهد كه 
تمام شاخص هاى ما مثبت شده و ما به سمت اهداف خود با 
انتخاب مسير درست حركت مى كرديم.رييس جمهور تاكيد 
كرد: آمريكايى ها در اين ميان توطئه  و نقشه شوم خود را براى 
تحريم ملت ايران به اجرا درآوردند و در اوايل امسال يعنى سال 
97 با التهاباتى ابتدا در بازار ارز و سپس در بازار كاال  و در ساير 

بازارها مواجه شديم.
پاس دادن تقصير

حسن روحاني با بيان دوباره سناريوي نااميد كردن مردم 
توسط برخي بدون اينكه به مشكالت مديريتي خود و دولت 
اشاره كند، ادامه داد: آنچه آمريكا در سال 97 مد نظر داشت دو 
مساله بود؛ نخست نااميدى مردم نسبت به آينده نظام و كشور و 
دوم القاي ناكارآمدى نظام كه مردم تصور كنند دولت بر اوضاع 
كشور مسلط نيست و به تعبير برخى از سايت ها و روزنامه هايى 
كه متاسفانه گاهى تعبيراتى نادرست يا ناپسند داشتند و عنوان 
شد كه دولت، كشور را رها كرده و كشور از كنترل خارج شده 

و حتى برخى در آن دوران از ابرتورم در اقتصاد سخن گفتند.
رييس جمهور افزود: حتى برخى عنوان مى كردند ايران به 
زودى ونزوئال خواهد شد و تالش كردند مردم را نااميد و دولت 
را ناكارآمد معرفى كنند. البته ممكن است اين افراد هدف 
سوء نداشته باشند اما دوستانى كه در زمان سختى حرف دشمن 
را تكرار مى كنند متاسفانه آثارى منفى براى نظام و كشور به 
دنبال خواهد داشت. روحانى ادامه داد: كشورى كه در مسير 
توسعه حركت مى كرد و تورم را مهار و تك رقمى و همچنين 
اشتغال را به سمت نقطه مطلوب سوق و رشد سرمايه گذارى را 

نيز به سمت مثبت هدايت و در بسيارى از زمينه ها به خودكفايى 
رسيده بود و در شرايط سخت آب و هوايى توانستيم از مساله 
بحران آب آشاميدنى عبور كنيم.وى گفت:با همه مشكالت 
توانستيم 9,6 هزار مگاوات در برق كشور افزوده كنيم و از 70 
هزار مگاوات به 80 هزار مگاوات رسيديم و در دولت دوازدهم 
نيز 12 هزار مگاوات ديگر تا پايان دولت به مدار اضافه مى شود. 
رييس جمهور تاكيد كرد: اين دولت مقتدر، اين مجلس 
هوشمند، اين قوه قضاييه همراه و اين نيروهاى مسلح جان 
بر كف در كنار هدايت ها و ارشادات مقام معظم رهبرى مسير 
توسعه و اقتدار را در بخش اقتصادى بين المللى و منطقه اى طى 
خواهند كرد. روحانى با تشريح شرايطى كه در ماه هاى اوليه 
سال 97 كشور را دچار التهابات كرد، افزود: در اين شرايط تحريم 
ها توانست بر بازار ارز به صورت عملى و روانى تاثير بگذارد، البته 
مردم ما شايد تمام ريزه كارى ها را ندانند و بايد عنوان كرد كه 
در ابتداى سال جارى در يك مقطع در شرايطى قرار گرفتيم 
كه ذخيره اسكناس ارزى كشور صفر بود و اين التهابات در بازار 
ايجاد شد كه دولت براى آرام كردن بازار ناچار شد تصميماتى ولو 
سخت و شايد به عنوان اولويت سوم اتخاذ كرده و عملياتى كند تا 
بتواند كشور را از التهابات نجات دهد. رييس جمهور كشورمان با 
بيان اينكه در يك مقطع با كشورهايى كه مبادالت ارزى و بانكى 
داشتيم، دچار مشكل شديم، تصريح كرد: هيچ كس نمى تواند 
بگويد كه تحريم بر اقتصاد كشور و زندگى مردم تاثير منفى 
نمى گذارد، اما هيچ شخصى هم نمى تواند بگويد كه آمريكا به 
اهداف خود در تحريم ها دست خواهد يافت، چرا كه حتما اين 
كشور به اهداف خود دست نيافته و شكست خواهد خورد.وى 
ادامه داد: تحريم مشكالتى براى زندگى مردم به وجود آورده 
كه بايد تالش شود با همكارى يكديگر اين مشكالت را كاهش 
داد و مجلس، دولت و نظام جمهورى اسالمى قادر خواهند بود 
مشكالت را كاهش داده و جلوى التهابات را گرفته و شرايط 
كشور را مناسب كنند. روحانى با بيان اينكه عامل دوم در ايجاد 
التهابات ابتداى سال جارى ساختارهاى ناسالم اقتصادى 
در كشور بود، بيان كرد: از دهه هاى قبل و بعد از انقالب، اين 
ساختارهاى نامناسب پيش روى كشور است و اين ساختارها 
مى تواند مشكالت بزرگى براى كشور ايجاد كند كه در شرايط 
تحريم بروز و ظهورش بيشتر مى شود.وى با اشاره به اينكه  اگر 
ساختار اقتصادى كشور ساختار سالمى بود مى توانستيم سال 
گذشته و امسال ادعا كنيم كه بودجه بدون نفت داشته باشيم، 

افزود: تخمين درآمد نفتى كشور در بودجه سال 98 كه تقديم 
مجلس مى شود، 142 هزار ميليارد تومان است.

حاشيه پررنگ تر از متن

امااين جلسه حاشيه هايي نيز داشت و در حين سخنراني 
روحاني برخي از نمايندگان اعتراضاتي داشتند. نمايندگان 
مردم خوزستان در نشست علنى چهارم دى مجلس شوراى 
اسالمى در حين سخنرانى رييس جمهور در خصوص حل 
بحران آب كشور نسبت به اين موضوع اعتراض كرده كه 
موجب توقف چند لحظه اى سخنرانى حسن روحاني نيز شدند. 
نمايندگان استان خوزستان در رابطه با وضعيت بحرانى آب در 
اين استان در مجاورت جايگاه هيات رييسه تجمع كرده بودند 
كه با وساطت برخى نمايندگان و اعضاى هيات رييسه مجلس 
سرانجام اين تجمع پايان يافت ولي نمايندگان استان خوزستان 

در اين زمينه نظرات خود را اعالم كردند.
اعتراض به تصميمات غلط

يكي از نمايندگان معترض عباس پاپى زاده بالنگان بود كه 
در اين باره گفت: انتقال آب به محيط زيست كشور ضربه زده 
و برخالف اصول مهمى مانند توسعه پايدار، آمايش سرزمين، 
حفظ محيط زيست و حفظ حيات طبيعى تاالب ها، رودخانه ها و 
درياچه هاى كشور است.نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه تصميمات غلطى كه طى 50 سال گذشته 
در خصوص انتقال آب اتخاذ شده، آسيب بدى را به كشور وارد 
كرده است، بيان كرد: علت خشك شدن درياچه اروميه نيز 
همين انتقال آب هاى بى رويه اى است كه در موقعيت هايى غير 
از حوزه آبريز درياچه اروميه تعريف شده است. وى با بيان اينكه 
رودخانه ها و تاالب هاى خشك شده كشور از جمله رودخانه دز و 
كارون در خوزستان به دليل انتقال آب با اين وضعيت بد روبه رو 
شده اند، افزود: تصميمات غلطى كه دولت در گذشته پيرامون 
انتقال آب داشته، اكنون براى كشور مشكل ساز شده است و 
هزينه هايى را براى كشور ايجاد كرده است. پاپى زاده بالنگان با 
بيان اينكه انتقال آب از سرشاخه هاى دز و كارون منجر به خشك 
شدن تاالب هاى خوزستان شده و اكنون اين تاالب ها محل 
توليد ريزگرد شده اند، ادامه داد: ريزگردها به 22 استان كشور 
آسيب مى زنند.عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اخيرا نمايندگان مناطق 
فالت مركزى در مجلس پيگيرى مى كنند تا آب را از برخى 
مناطق استان چهارمحال و بختيارى به ديگر مناطق انتقال 

دهند، گفت: به دولت تذكر داديم كه هر گونه تصميم گيرى در 
خصوص منابع آبى كشور در صورتى كه غيركارشناسى باشد، 
منجر به زيان گسترده براى كشور خواهد شد. وى افزود: صنايع 
آب بَر فوالد و پتروشيمى و زنجيره هاى پايين دست فوالد و 
پتروشيمى ها به غلط در مناطق كم آب كشور توسعه يافته اند 
زيرا توسعه اين صنايع به شدت آسيب زاست، به دولت تذكر 
مى دهيم كه بايد بر اساس آمايش سرزمين و توسعه پايدار 
كشور در خصوص محيط زيست و آب تصميم گيرى كند. 
پاپى زاده بالنگان با بيان اينكه اخيرا نمايندگان اين مناطِق 
كم آب و صنعتى به دولت فشار آورده اند تا دولت با انتقال آب 
بين حوزه اى موافقت كند، اظهار داشت: نمايندگان استان هاى 
لرستان، بوشهر، خوزستان و چهارمحال و بختيارى به شدت 
نسبت به اين موضوع  موضع منفى دارند و تاكيد داريم كه 
براساس نظر حاميان، فعاالن و كارشناسان محيط زيست، اين 
نوع پروژه هاِى غلط، شرايط آبى كشور را در شرايط بحرانى قرار 
مى دهد. نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه سياسيت هاى غلط 50 سال اخير منجر به اين شده كه 
از مجموع 610 دشت آبى كشور، 350 دشت خشك شده و به 
مرحله بحرانى برسند، بيان كرد: اكنون امكان برداشت از اين 
دشت هاى آبى وجود ندارد كه علت همه اين مشكالت ناشى از 
سياست هاى غلط وزارت نيرو بوده است. وى افزود: امروز به 
صورت جدى با رييس جمهور بحث داشتيم كه اگر چنانچه قرار 
باشد تصميمات غلطى تحت فشار افراد ذى نفوذ در خصوص 
انتقال آب اتخاذ شود، نمايندگان اين استان ها سكوت نخواهند 
كرد.پاپى زاده بالنگان با بيان اينكه رييس جمهور تاكيد كردند 
كه حفظ شرايط زيست محيطى استان هاى چهارمحال و 
بختيارى، بوشهر، لرستان و خوزستان براى من مهم است، ادامه 
داد: آقاى روحانى دستور دادند كه پيگيرى شود تا تصميمات 
غلطى در اين حوزه اتخاذ نشود. همچنين مقرر شد تا نمايندگان 
اين استان ها جلسه اى با نوبخت و جهانگيرى برگزار كنند.عضو 
مجمع نمايندگان استان خوزستان گفت: نمايندگان معترض 
بعد از اينكه رييس جمهور اليحه بودجه 98 را به مجلس تقديم 
كرد، با روحانى صحبت كردند.نماينده مردم دزفول در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: درخواست جلسه با رييس جمهور را داده 
بوديم ولى موعد بودجه فرا رسيد و امكان ديدار فراهم نشد تا 
اينكه در حاشيه جلسه امروز مجلس، مباحث خود را با رييس 

جمهور مطرح كرديم.

 پيگيري وعده ها

اقبال محمديان نيز يكي ديگر از افرادي بود كه در صحن به 
روحاني اعتراض كرد. وي در اين رابطه گفت كه با دستور رييس 
جمهور و طبق وعده انتخاباتى وى، اعتبارى براى احياى رودخانه 
زاينده رود درنظر گرفته شود از اين رو چنين اقدامى موجب 
اعتراض شد. نماينده مردم رامهرمز و رامشير در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه استان خوزستان داراى پنج ميليون 
جمعيت است، اظهار كرد: انتقال آب كارون موجب آسيب ديدن 
تمام مردم استان شده و بر اين اساس رسيدگى به اين امر به 
مطالبه جدى تبديل شده است. وى ادامه داد: كاهش 40 درصدى 
محصوالت كشاورزى، تغيير اكوسيستم منطقه و خشك شدن 
تاالب ها، افزايش كانون ريزگردها، تحميل خسارت جسمى، 
روحى و روانى به مردم، افزايش نرخ بيكارى و مهاجرت روستاييان 
و كشاورزان به مناطق حاشيه اى كالن شهرها، افزايش آسيب 
هاى اجتماعى، ايجاد اختالل در مسائل امنيتى استان و ايجاد 
اختالل در توليد نفت از جمله مشكالت پيش آمده در استان 
خوزستان محسوب مى شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم 
با اشاره به اينكه قوه مقننه در برنامه توسعه ششم هرگونه انتقال 
آب بين حوزه اى را ممنوع اعالم كرده است، تصريح كرد: بر اين 
اساس نمايندگان اعتراض دارند قانون مذكور و برنامه توسعه 
ششم اجرايى شود. محمديان با اشاره به اينكه در 20 سال گذشته 
تونل هايى در خصوص انتقال آب ايجاد شده است، گفت: بر اين 
اساس هم اكنون نمايندگان تالش مى كنند سدى احداث شود 
تا پس از تجميع آب كارون، دو ميليون متر مكعب آب ذخيره 
شده براى مصارف كشاورزى، صنعت و ... به استان هايى مانند 
خوزستان، اصفهان، يزد و ...انتقال داده شود. نايب رييس مجمع 
نمايندگان استان خوزستان با اشاره به اينكه اگر كارون رودخانه 
ملى محسوب مى شود، منابع آبى آن نيز بايد به حوزضچه هاى 
خودش سرازير شود، افزود: اين مهم در حالى است كه بسيارى از 
روستاهاى خوزستان آب شرب خودشان را با مشكالت متعددى 
تهيه مى كنند. عضو كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى با 
بيان اينكه رييس جمهور دستور داد جلسه اى با حضور معاون اول، 
رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير نيرو و مجمع نمايندگان استان 
خوزستان براى بررسى و رفع مشكالت تشكيل شود، خاطرنشان 
كرد: مردم خوزستان هيچ مشكلى براى تقسيم كردن آب شرب 
خودشان ندارند بلكه اعتراضات بيشتر در خصوص مصارف آب 

براى كشاورزى، صنعت و ... است.
اعتراض به قول هاي خاص 

مجيد ناصرى نژاد نيز با اشاره به درخواست نمايندگان استان 
خوزستان در صحن علنى مجلس از رييس جمهور، گفت: 
سال هاست كه نمايندگان حوزه زاگرس، خوزستان، كهگيلويه و 
لرستان از بحث انتقال آب نگران بوده و خسارت زيادى را از اين امر 
متحمل شدند كه شامل مشكالت زيست محيطى و آب شرب مى 
شود. نماينده مردم شادگان در مجلس شوراى اسالمى بر همين 
اساس يادآور شد: امسال دولت در پيشنهادات بودجه رديفى براى 
اعتبار آب تخصيص نداد و انتقال آب حذف شد كه اين اقدام مورد 
تاييد دلسوزان كشور و كارشناسان بود. ناصرى نژاد همچنين 
تصريح كرد: نمايندگان اصفهان مى خواستند موضوع  در دولت 
مطرح و بررسى شود كه نوبخت مصاحبه و اعالم كرد بحث انتقال 
آب را به رسميت شناخته و گفت انتقال آب حق اصفهانى هاست 
و در اليحه بودجه اين موضوع را حل مى كنيم. اين نماينده مردم 
استان خوزستان ادامه داد: اين بحث مجددا موجب نگرانى ما 
شد و احتمال داديم اگر سكوت كرده و حرف نزنيم آن ها مجددا 
انتقال آب را انجام داده و با اين اقدام غيرقانونى باعث ضربه زدن به 
حوزه زاگرس مى شوند. وى در ادامه به تجمع نمايندگان استان 
خوزستان و برخى استان هاى ديگر اشاره و عنوان كرد: پيش از 
اين تجمع از هيات رييسه خواسته بوديم از رييس جمهور براى 
گفت و گو وقت بگيرند كه رييس جمهور وقت نداد و حتى نوبخت 
مصاحبه خود را اصالح نكرد. از اين رو در صحن علنى درخواست 
كرديم روحانى به موضوع انتقال آب توجه كرده و مانع آن شود.

عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان در پايان خاطرنشان كرد: 
وقتى به رييس جمهور بحث انتقال آب را گفتيم ايشان گفت اين 
انتقال از خليج فارس انجام مى گيرد و با شيرين كردن آب خليج 
فارس مشكل دشت مركزى حل مى شود. همچنين وى قول داد 
كه قضيه انتقال آب از خوزستان به دشت مركزى منتفى باشد و 

در شرايط موجود صورت نگيرد.

نمايندگان معترض خوزستان براي هجمه به روحاني در روز تقديم بودجه داليل خاص خود را داشتند

زير پوست يك اعتراض

نشست علنى امروز (چهارشنبه، 5 دى) مجلس شوراى اسالمى كه با تشييع پيكر 
ــاهرودى همزمان شده است، برگزار نمى شود  مرحوم آيت ا... سيد محمود هاشمى ش
ــييع رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام  ــم تش و نمايندگان مجلس در مراس
ــود، حضور مى يابند. گفتني است قرار بود استيضاح  كه در مصلى تهران برگزار مى ش
محمودحجتي، وزير كشاورزي مورد بررسى قرار  گيرد . على اصغر يوسف نژاد، عضو هيات 

رييسه مجلس شوراى اسالمى درباره زمان برگزارى جلسه استيضاح حجتى وزير جهاد 
كشاورزى اظهارداشت: استيضاح محمود حجتى لغو نشده و امضاهاى اين استيضاح از 
حدنصاب نيفتاده است اما با اين تعطيلي بررسي استيضاح به آينده موكول شد. على محمد 
ــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى  شاعرى، عضو هيات رييسه كميسيون كش
ــتيضاح گفته بود كه عدم اجراى قانون  اسالمى در گفت وگو با  تسنيم درباره داليل اس

تضمين خريد محصوالت اساسى كشاورزى و تعيين نرخ پايين خريد تضمينى گندم، 
ممنوعيت صادرات محصوالت كشاورزى مازاد،  عدم اجراى مصوبات برنامه پنج ساله ششم 
توسعه كل كشور و بودجه سنواتى در بخش كشاورزى و همچنين عدم اجراى احكام برنامه 
ششم در مورد بخشودگى سود و كارمزد و جرايم وام هاى دريافتى كشاورزان خسارت ديده 
از حوادث غيرمترقبه و امهال اصل وام كشاورزان از جمله محورهاى طرح استيضاح حجتى 
است. بنابراين گزارش، بخش كشاورزى بيشترين يارانه را دريافت مى كند تا معيشت مردم 
تحت تاثير قرار نگيرد و سفره مردم كوچك نشود اما افزايش قيمت افسار گسيخته تعداد 
زيادى از محصوالت كشاورزى و كاالهاى مصرفى مردم نارضايتى هاى عمومى در كشور 

ايجاد كرده است. تاثير اشتباهات در تصميم گيرى ها و عدم نظارت الزم بر بازار كاالهاى 
اساسى مردم باعث شده كه طبقه ضعيف و كم توان و حتى متوسط جامعه براى تامين 
مايحتاج اوليه خود با مشكل مواجه شوند و يارانه هايى كه براى حمايت از توليد توسط 
وزارت جهادكشاورزى و دولت اعطا مى شود به انحراف رفته و به دست توليدكننده و در 
نهايت به مصرف كننده نمى رسد. براى نمونه مى توان اشاره كرد مرغى كه با يارانه دولت 
براى دان و دارو و خدمات دامپزشكى توليد مى شود توسط صادر كنندگان به اندازه اى 
ــود كه زمينه عرضه آن در بازار كاهش مى يابد و قيمت آن در بازار داخلى به  صادر مى ش

13 هزار تومان مى رسد.

مجلس تعطيل و استيضاح لغو شد
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فرانسـيس، رهبـر كاتوليك هاى 
جهان در مراسـم شـب كريسمس از 
حـرص و طمـع مصرف گرايـى در 
جهان امروزى انتقاد كرد و خواسـتار 

ساده زيستى و دورى از تجمل شد.
رهبر كاتوليك هاى جهان در خطابه 

خود خواست تا انسان ها با الهام گيرى 
از زندگى مسـيح، بخشـنده باشند و 
داشـته هاى خود را با ديگران شريك 
شوند. اين ششمين سالى است كه پاپ 
در كليساى سن پيپترو مراسم عشاى 

ربانى را به جاى آورد.

او بارهـا در خطابه هـاى مختلف بر 
حمايت از فقرا و محرومان تاكيده كرده 
و از زمان رسـيدن به قـدرت تا كنون، 
هميشه افراد بى خانمان يا پناهجويان 
را به واتيكان دعوت يا شخصا با زندانيان 

ديدار كرده است.

پاپ در سـخنرانى خـود از اين امر 
انتقاد كرد كه عده زيادى از مردم معناى 
زندگـى  خـود را در مالكيـت خالصه  
كرده اند در حالى كه در داسـتان تولد 
مسيح در كتاب مقدس تاكيد شده كه 
خدا بر انسـان هاى فقير از نظر زندگى 

زمينى، اما غنى از نظر خلوص و وفادارى 
ظاهر شده است.

او گفت: بايد از خودمان بپرسيم، آيا 
من به همه اين وسايل و متعلقات مادى و 
دستورالعمل هاى پيچيده براى زندگى 
نياز دارم؟ آيـا مى توانم بدون همه اين 

چيز هـاى اضافى و غيرضـرورى، يك 
زندگى ساده  را پيش ببرم؟

پاپ امسـال پيترو پاروليـن، وزير 
خارجه واتيكان را نيز راهى ماموريتى 
به عراق كرده تا جشن ميالد مسيح را در 

كنار مسيحيان اين كشور برگزار كند.

تاکید پاپ بر ساده زیستی و دوری از تجمل در سخرانی شب کریسمس

مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجه تركيه 
ــامبر) در نشست  ــنبه 4 دى (25 دس روز سه ش
ــور در آنكارا  ــت خارجى اين كش بررسى سياس
هشدار داد كه فرانسه از ادامه  حضورش در سوريه 
براى دفاع از گروه كردى يگان هاى مدافع خلق 

(ى پ گ) سودى نخواهد برد.
وزير خارجه تركيه همچنين تصريح كرد كه 
ــورش از قدرت كامل براى نابودى داعش در  كش

سوريه برخوردار است.
ــتا گفت كه تركيه  چاووش اوغلو در اين راس
ــه راه منبج تا زمان  با آمريكا در باره تكميل نقش
خروج نيروهايى اياالت متحده از سوريه به توافق 
ــت. به گفته  او خروج نيروهاى نظامى  رسيده اس
ــتى  ــوريه نبايد به نفع گروه تروريس آمريكا از س
ــرد مدافع خلق تمام  و تجزيه طلب يگان هاى ك

شود.
يگان هاى مدافع خلق كه تركيه   آن ها را شاخه 
 سورى حزب ممنوعه كارگران كردستان تركيه 
(پ ك ك) مى داند، متحد مهم اياالت متحده در 

مبارزه با ستيزه جويان داعش بوده اند.
از اين رو تصميم دونالد ترامپ در مورد خروج 

نيروهاى آمريكايى از سوريه انتقاد هاى فراوانى را 
به دنبال داشته است. منتقدان ترامپ او را به تنها 
گذاشتن متحدان سورى  متهم كرده  اند. ترامپ 
ــين مبنى بر  ــن انتقادها اظهارات پيش پس از اي
ــت كامل داعش را تغيير داد و گفت ، آن ها  شكس

شكست گسترده اى خورده اند.
ــامگاه يكشنبه  او در صفحه خود در توييتر ش
ــت، رجب طيب  ــامبر) نوش ــدى (23 دس دوم
ــورى تركيه به او قول داده  اردوغان، رييس جمه
ــوريه باقى مانده را از  هر آن چه كه از داعش در س
ــپ اردوغان را مردى خواند  بين خواهد برد. ترام

كه از عهده  اين كار برمى آيد.
دعوت اردوغان از ترامپ 

در اين ميان اردوغان همتاى آمريكايى خود 
را به ديدار از تركيه دعوت كرده است. خبرگزارى 
رويترز روز سه شنبه 4 دى (25 دسامبر) به نقل 
از هوگان گيدلى، سخنگوى ترامپ گزارش داد 
كه رييس جمهورى آمريكا با ديدى باز به چنين 

دعوتى مى نگرد.
ــد كه برنامه و تاريخ  او در عين حال متذكر ش
مشخصى در رابطه با سفر ترامپ به تركيه هنوز 

ــانه هاى تركيه  ــت.به گزارش رس در دست نيس
ــى تلفنى در اين مورد  اردوغان و ترامپ در تماس
ــوى بروز خأل   ــته اند كه بايد جل ــاق نظر داش اتف
قدرت در سوريه پس از خروج نيروهاى آمريكايى 

از اين كشور را گرفت.
شبكه خبرى سى ان ان ترك نيز گزارش داده 
ــاى آتى راهى  ــود چاووش اوغلو در روزه كه مول
ــد تا با مقامات اين كشور در  ــيه خواهد ش روس
ــوريه و  باره روند خروج نيروهاى آمريكايى از س

پيامدهاى آن رايزنى كند.
برنامه هـاى تركيـه در سـوريه موقتى 

هستند
ــيه در دفتر  ــوف، نماينده روس گنادى گاتيل
ــازمان ملل در ژنو اعالم كرد: ما معتقديم كه  س
ــاس در  ــيار حس ــاله كردها يك موضوع بس مس
ــت. فعاليت هاى  ــوريه اس ــى س معمارى سياس
ــتاى  ــوريه يك اقدام موقت در راس تركيه در س
نگرانى هاى امنيت ملى آنكارا از جمله تهديدات 

تروريستى است.
گاتيلوف در ادامه اظهاراتش اعالم كرد: تركيه 
همواره بر تماميت ارضى سوريه تاكيد كرده است 

و براى روسيه هيچ دليلى وجود ندارد كه به اين 
برنامه شكى داشته باشد.

تهديد تند كردهاي سوريه
ــاى آمريكا از  ــروج نيروه ــال اعالم خ به دنب
سوريه، حلوصى آكار، رييس ستاد ارتش تركيه با 
اشاره به شبه نظاميان كرد سورى گفت: آن ها در 
خندق هايى كه حفر كرده اند، دفن خواهند شد.

ــورى آمريكا روز  دونالد ترامپ، رييس جمه
گذشته 19 دسامبر با اعالم اينكه نيروهاى اياالت 
متحده داعش را شكست دادند از خروج نيروهاى 

ارتش آمريكا از خاك سوريه خبر داد.
ــبد  خبرگزارى آناتولى تركيه به نقل از ارتش
ــور  ــتاد ارتش اين كش ــى آكار، رييس س حلوص
ــرق فرات در انتظار  ــهر منبج و ش مى نويسد: ش
ماست و ما را به شدت به خود مشغول كرده است.

ــبد آكار كه براى بازديد از پايگاه نظامى  ارتش
ــر مى برد،  ــترك تركيه و قطر در دوحه به س مش
ــهر منبج  ــد نيروهاى كرد در ش افزود: مى گوين
ــتند. هر چقدر  ــر تونل و خندق هس در حال حف
ــازند و حتى  كه مى خواهند مى توانند خندق بس
زيرزمينى زندگى كنند اما زمان آن خواهد رسيد 

كه در خندق هاى شان دفن خواهند شد. شكى در 
اين وجود ندارد.

ــان، رييس  ــب طيب اردوغ پيش از اين رج
ــاز قريب الوقوع  ــه از احتمال آغ جمهورى تركي

عمليات نظامى در شرق فرات خبر داده بود.
پنتاگون پيش از اين اعالم كرده بود كه فعاليت 
نظامى يك جانبه در شمال شرق سوريهـ  قلمرو 

ــكاـ  غيرقابل قبول  ــروى ارتش آمري فعاليت ني
است.تركيه در طى دو سال گذشته براى مقابله 
ــالمى و يگان هاى  ــروه دولت اس ــا نيروهاى گ ب
مدافع خلق در غرب رود فرات در سوريه حضور 
نظامى داشته است اما تا به امروز براى جلوگيرى 
ــمت شرق  از برخورد با نيروهاى آمريكايى به س

رودخانه فرات پيشروى نكرده است.

نقشه های مختلف برای دوران پسا آمریکا همچنان در جریان است

خطر آزار و حذف كردها توسط تركيه

كره شمالى روز سه شـنبه با انتقاد شديد به 
قطعنامه اخير سازمان ملل متحد در محكوميت 
نقض حقوق بشـر در اين كشور آن را «تحريك 
آميز»  و مخرب براى تالش هاى صلح در شـبه 
جزيره كره تلقى كرد. مجمع عمومى سـازمان 
ملل متحد هفته گذشـته با صدور قطعنامه اى 
موارد متعدد «نقض نظام مند، فراگير و آشكار 
حقوق بشر» كه از ديرباز در كره شمالى نهادينه 

و در جريان است،  را محكوم كرد.

اين كشـور منـزوى كه از سـه نسـل پيش 
تحـت حاكميت خانـدان «كيم» قـرار دارد به 
موجب قطعنامه سازمان ملل متحد همچنين 
به تخلفاتى آشـكار و سـازمان يافته از جمله، 
شـكنجه، تجاوز و قتل هـاى غيرقانونى متهم 

شده است.
صدور چنين قطعنامه هايى از سوى سازمان 
ملل متحد از چهارده سـال پيش تاكنون ادامه 
دارد.  با اين حال مقامات كره شمالى به طور قاطع 

اتهامـات وارده و هر گونه نقض حقوق بشـر در 
كشورشان را رد و سازمان ملل را به بدنام كردن 
پيونـگ يانگ متهم مـى كننـد. «رودونگ»،  
روزنامه و ارگان رسمى حزب حاكم بر كره شمالى 
آخرين دست از قطعنامه هاى سازمان ملل متحد 
بر ضد پيونگ يانگ را «تحريك سياسى آشكار و 
تالش مذبوحانه براى خدشه دار كردن وجه بين 

المللى» اين كشور ارزيابى كرده است.
در ايـن روزنامه همچنيـن انتقادهاى اخير 

آمريكا از وضعيت حقوق بشر در كره شمالى به 
عنوان بهانه اى از سوى واشنگتن براى توسعه 
تحريم ها و تقويت فشـارها بـر پيونگ يانگ 
قلمداد شده است. روزنامه دولتى «رودونگ» 
در بخشى ديگر از مقاله خود كره جنوبى را نيز 
از انتقاد هاى تند خود در امان نگذاشت و سئول 
را به دليل حمايت از متن قطعنامه سازمان ملل 
متحد به تالش براى مخدوش كردن روند رو به 

بهبود  روابط ميان دو كشور متهم كرد.

انتقاد شدید کره شالی از 

قطعنامه حقوق برشی

 سازمان ملل متحد

 24 روز دوشـنبه سـوم دى (
دسامبر) شاخص سـهام در بازارهاى 
بـورس آمريكا مجـددا سـقوط كرده 
و بـه نگرانى هـا در رابطه با نـرخ كند 
رشـد اقتصادى و تعطيل شدن دولت 
دامن زد. در همين حال گزارش شـده 
دونالد ترامـپ در مورد اخـراج جروم 
پاول، رييس بانك مركزى، با اسـتيون 
منوچيـن، وزيـر دارايى، بحـث كرده 

است.

منوچين اين اخبار را تكذيب كرده و 
به رسانه ها گفته ترامپ در گفت وگو با او 
عنوان كرده كه «هرگز پيشنهاد اخراج 
پاول را مطرح نكرده اسـت». پاول در  
نوامبر سال 2017 از سوى ترامپ براى 
به عهده  گرفتن اين سمت پيشنهاد شد 
و پس از تاييد سنا در فوريه امسال كار 

خود را آغاز كرد.
ترامـپ روز دوشـنبه در حسـاب 
شخصى خود در توييتر نوشت: «بانك 

مركزى شـبيه يك گلف بـاز حرفه اى 
اسـت كه نه مى توانـد امتيـاز بگيرد، 
براى اينكه درسـت ضربه نمى زند و نه 
مى تواند توپ را درون سوراخ بيندازد».
ترامـپ تابسـتان امسـال نيـز در 
مصاحبه اى بـا خبرگـزارى رويترز از 
عملكرد پاول ابراز نارضايتى كرده بود.

بازارهاى بورس آمريكا در هفته هاى 
اخيـر سـقوط قابل توجهـى را تجربه 
كرده اند، به طورى كه دسـامبر امسال 

از زمان «ركود بزرگ» آمريكا در سال 
1931 تا كنون بدترين ماه در بازارهاى 
بورس بوده است. ميانگين شاخص بازار 
داو جونز روز دوشـنبه 635 واحد افت 

داشت و به زير 22 هزار رسيد.
از روز شـنبه بخش هايـى از دولت 
آمريكا به دليل اختالف بر سـر تامين 
بودجه ساخت ديوار مرزى ميان آمريكا 
و مكزيك به حالت تعطيل درآمد. اقليت 
دموكرات در مجلس سـنا مخالف اين 

تصميم ترامپ اسـت و حاضر به تاييد 
پروژه سـاخت ديوار نيسـت. احتمال 
مـى رود اين تعطيلـى تا سـال جديد 

ميالدى ادامه داشته باشد.
اسـتعفاى غيرمنتظـره وزير دفاع 
آمريكا و همچنين جنـگ تجارى اين 
كشور با چين از جمله عوامل آشفتگى 

بازار و نگرانى سرمايه گذاران بوده اند.
بانك مركزى آمريكا هفته گذشـته 
نرخ بهره را همان گونه كه كارشناسان 

احتمال مى دادند، افزايش داد. دونالد 
ترامپ مخالف افزايش نرخ بهره هاست.
رويترز به نقل از منابع آگاه نوشـته 
استيون منوچين، وزير خزانه دارى در 
تماسـى تلفنى با گـروه كارى ويژه كه 
رييس جمهور براى بررسـى بازارهاى 
مالى تشكيل داده، صحبت كرده است.

اين گروه كارى بـه طور معمول تنها 
در زمان نوسانات سنگين بازار تشكيل 

مى شود.

انتقاد شدید ترامپ از بانک مرکزی در پی سقوط بازارهای بورس

ــنبه، دو شاخص مهم وال استريت  بامداد  سه ش
بدترين شب كريسمس تاريخ خود را ثبت كردند؛ 
ــر 22000 واحد  داوجونز 500 واحد ريزش و به زي
سقوط كرد، اس اندپى500 هم با سقوط 20 درصدى 
ــبت به ركوردهاى اخير، به آستانه تحمل فنى  نس

خود رسيد.
از سوى ديگر، بلومبرگ به نقل از يك منبع آگاه 
ــى داده كه  مى تواند نشانه كاهش اطمينان  گزارش
ــتيو  منوچين ، وزير خزانه دارى باشد.  ترامپ  به اس
رييس جمهور آمريكا  از مشاورانش خواسته است 
براى مقابله با سقوط شاخص هاى سهام در بازارها  
با جروم پاول ، رييس فدرال رزرو ديدار كنند. اين به 
معناى تضعيف موقعيت وزير خرانه دارى است كه 
هفته اى يك بار با پاول ناهار مى خورد و به طور معمول 
فردى است كه ديدگاه هاى دولت را به رييس فدرال 

رزرو منتقل مى كند.
درماندگى ترامپ در مقابل دموكرات ها

دونالد ترامپ همچنين در توييتر خود نوشت : من 
«بيچاره»  در كاخ سفيد تنها و منتظر دموكرات ها 
هستم تا بازگردند و درباره امنيت مرزى كه به شدت به 
آن نياز است،به توافق برسيم. زمانى مى رسد كه هزينه 
توافق نكردن دموكرات ها براى كشور ما بيش از پول  
ديوار مرزى خواهد شد كه ما از آن صحبت مى كنيم. 
اين ديوار جدا از 25 ميليارد دالر براى امنيت مرزى 
ــل با پول  تعطيلى  خواهد بود. ديوار به صورت كام
دولت به عالوه وجوه در دسترس ساخته خواهد شد. 
گزارش ها نادرست است. مشكل اين است كه بدون 

ديوار بيشتر دالرها هدر خواهد رفت.

آخرين آمار از ميزان محبوبيت ترامپ
آمارهاى منتشر شده از نظرسنجى گالوپ در روز 
دوشنبه نشان مى دهد رضايت از دونالد ترامپ، نسبت 
به هفته گذشته دو درصد افزايش نشان مى دهد. نتايج 
هفته گذشته پايين ترين ميزان در نظرسنجى ها از 

فوريه گذشته بود.
پايين ترين ميزان رضايت از ترامپ در نظرسنجى 
ــج درصد از  ــاه و پن ــت. پنج گالوپ 35 درصد اس
ــخ دهندگان از عملكرد شغلى ترامپ رضايتى  پاس
ــنجى هفتگى گالوپ با مشاركت  نداشتند. نظرس
1500 تن انجام شد. اين نظرسنجى در پايان هفته اى 

پر سر و صدا براى ترامپ انجام شد.
جنگ بودجه اى ترامپ و دموكرات ها

ــى  ــيتدپرس در گزارش ــزارى آسوش خبرگ
ــپ، رييس  ــه دونالد ترام ــد: «تا زمانى ك مى نويس
جمهورى آمريكا كه به دنبال ساخت اين ديوار مرزى 
و دموكرات ها كه مخالف آن هستند، بتوانند به توافق 
برسند، دولت آمريكا به حالت نيمه تعطيل مى ماند».

كريسمس در حالى برگزار شد كه چهارمين روز 
نيمه تعطيلى دولت آمريكا به نظر پايانى ندارد.

بسيارى از قانونگذاران براى آنكه كنار خانواده هاى 
ــد اما ترامپ  ــند، پايتخت را ترك كرده ان خود باش
پس از آنكه برنامه اش براى گذراندن كريسمس در 
ماراالگوي فلوريدا تغيير داد، همچنان در كاخ سفيد 

مانده است.
ــفيد گفت: هيچ چيز  او به خبرنگاران در كاخ س
جديدى نيست. مساله تعطيلى دولت، جديد نيست 

به جز آنكه ما به امنيت مرزى نياز داريم.

صف آرايى دموكرات ها در مقابل ترامپ
ــى پلوسى، رهبران  سناتور چاك شومر و نانس
دموكرات هاى كنگره با مقصر شمردن ترامپ بابت 
ايجاد اين بن بست كه كشور را در ناآرامى قرار داده، 
گفتند: مشكالتى كه باعث بروز اين تعطيلى شده 
شامل سقوط ارزش سهام در وال استريت و تصميم 

ــت. رييس جمهورى  ترامپ در اخراج وزير دفاع اس
تعطيلى را مى خواست اما به نظر مى رسد نمى داند 

چگونه بايد خودش را از آن خارج كند.
ترامپ گفته كه بابت تعطيلى دولت كه ناشى از 
نبردش براى ساخت ديوار مرزى است، خشنود است 
اما حاال تقصير را بر گردن دموكرات هايى مى اندازد 

كه از تاييد مبلغ 5.7 ميليارد دالرى براى اين منظور 
در مجلس نمايندگان امتناع كرده اند.

رايزنى هاى پنهانى ترامپ با دموكرات ها
ميك مولوينى، مدير بودجه كاخ سفيد اعالم كرده 
كه به تازگييك پيشنهاد متقابل به چاك شومر، رهبر 

دموكرات هاى سنا ارائه شده است.

ــنهاد حد  ــان كرد اين پيش مولوينى خاطر نش
ــت بودجه 5.7 ميليارد دالرى  ــط درخواس متوس
ترامپ و پيشنهاد بودجه 1.3 ميليارد دالرى مورد 

قبول دموكرات هاست.
ــان كرد: ما از رقم پنج چشم پوشى  او خاطر نش

كرديم و اميدواريم آن ها هم از رقم 1.3 باالتر بيايند.
او تاكيد كرد منتظر دريافت پاسخى از سوى 
ــت. در حالى كه دفتر خود شومر گفته  شومر اس
كه طرف ها هنوز اختالف دورى با يكديگر بر سر 
مساله ديوار مرزى دارند. منابعى در داخل حزب 
ــيتدپرس گفتند  دموكرات به خبرگزارى آسوش
كه كاخ سفيد پيشنهاد 2.5 ميليون بودجه را در 
قالب يك بسته 2.1 ميليارد به عالوه 400 ميليون 

داده است.
ــه را  ــن بودج ــال اي ــن ح ــا در عي دموكرات ه
ــاى مهاجرتى  ــراى ديگر اولويت ه نوعى تطميع ب

رييس جمهور آمريكا خواندند.
گزارش قابل تامل وزارت مسكن آمريكا

ــهرى آمريكا در  ــكن و توسعه ش وزارت مس
گزارشى اعالم كرد شمار افراد  بى خانمان در اين 
كشور براى دومين بار از سال 2010 افزايش يافته 
است. در اين گزارش آمده است نزديك به 553 
هزار نفر در آمريكا بى خانمان هستند و كاليفرنيا و 
نيويورك باالترين شمار افراد بى خانمان را دارند. 
بى خانمانى در لس آنجلس و كاليفرنيا در 6 سال 
ــته 75 درصد افزايش يافته است و پيش از  گذش
سال 2017 بى خانمانى در آمريكا به مدت هفت 

سال روندى رو به كاهش داشت.

تنهايى ترامپ در پايان راند  اول

محبوبیت و مسایل کاری رییس جمهور آمریکا بررسی شد

اوضاع براى رييس جمهور جنجالى آمريكا 
خوب نيسـت؛  او حتى در بين هـواداران خود 
نيز  دوسـتان ثابت قدمي ندارد و حاال حسابى 

در برابر دموكرات ها كم آورده است.شايدچند 
سـال ديگر، جمهورى خواهان نيز  مانند يكى 
از جريان هاى سياسـى ايران كه  از يك رييس 
جمهور شـبيه ترامـپ، اعالم برائـت كردند و 
از اسـاس منكر هر گونه ارتباطى با او شـدند، 
جمهورى خواهـان آمريكا هم اعـالم كنند كه 

ترامپ اصال جمهورى خواه نبوده است!

به هر حـال، ترامپ بـا اقدامات خـود مثل 
بيرون زدن از ميدان سوريه آن هم بدون داليل 
قانع كننده و همچنين پافشـارى روى بودجه 
پنج ميليارد دالرى براى ساخت ديوار مكزيك، 
يك تنه اقتصاد آمريكا را زمين زده است. از دو، 
سـه روز پيش به اين سـو كه دولت آمريكا سر 
لجاجت هاى ترامپ تعطيل شـده، بورس ها و 

بازارهاى سرمايه آمريكا در سراشيبى سقوط 
افتاده اند و اوضاع از دسـت ترامپ خارج شده 
است. تعطيلى دولت فدرال، روزانه ميليون ها 
دالر بـراى اقتصاد آمريكا و جهـان ضرر در پى 
دارد و معلوم نيسـت اين وضعيت تا چه زمانى 
ادامه داشته باشـد. حتى ديروز خبر رسيد كه 
ادامه اختالفات ميان كاخ سفيد و كنگره درباره 

اليحه  بودجه و تعطيلى دولت فدرال باعث شده 
كه چراغانى درخت كريسـمس در پارك ملى 
واشنگتن خاموش شود! اين اوضاعى است كه 

شخص ترامپ درست كرده است. 
براى اقتصاد اول دنيا كه ساالنه چيزى حدود 
دو  تريليون دالر، حجم تجارت خارجى آن است، 
خاموش شـدن چراغانى درخت كريسـمس  

پارك ملى، يـك پارادوكس تمام عيار اسـت. 
ديروز كه كوين  اسپيسى يا همان فرانك آندرود 
سريال خانه پوشالى با يك ويديوى جنجالى در 
اينستاگرام براى مخالفانش خط و نشان كشيد، 
هر مخاطبى را به ياد شخصيت جنجالى ترامپ 
انداخت . ترامپ نيز مى تواند آن قدر خطرناك 

باشد كه فرانك آندرود هست و بود!

ممهدى دل روشن 
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داوود ربيعى: 
مدير يك برند بايد نقاط قوت و 

ضعف را شناخته و بررسى كند و البته 
جز مايملك و پول و سرمايه عوامل 

ديگرى مانند ظاهر هواپيما، كترينگ، 
نحوه خريد بليط و باطل كردن آن 
و بسياري چيزهاى ديگر نيز مهم 
هستند كه بايد بررسى و واكاوى 

شوند. مهماندارانى كه خود  از هر 
لحاظ راضى هستند، مى توانند اين 

رضايت درونى را به مشتريان انتقال و 
از آن ها مشتريان دايم هميشه راضى 

براى ما بسازند

ــه مى خندند و  ــير مى كنند، هميش  در آسمان ها س
لباس هاى زيبا و متفاوتى به تن مي كنند. شغلى با درصد 
باالى متقاضى؛ تقاضايى كه ناشى از برداشت هاى ظاهرى 
از اين حرفه است. «مهماندارى هواپيما» حرفه اى سخت 
ــخت تر؛ اما با دورنمايى رويايى و  و داراى شرايط كارى س
داراى زرق و برق فريبنده. مخصوصا در كشور ما كه تعداد 
ــتان يك  ــغول كار، تقريبا به تعداد انگش زنان خلبان مش
دست، در كشورى با اين جمعيت نمي رسد، صد البته كه 
شغل بعدى در صنعت هوانوردى كه دختران جوان كشور 
ــر و دست مي شكنند و  و همچنين مردها هم، براى آن س
ــام روش ها خواهان رسيدن به شغل رويايى  با انواع و اقس
خود هستند مهماندارى هواپيماست. مهمانداران هواپيما 
هميشه به از دست دادن شغل خود تهديد مى شوند زيرا كه 
افراد زيادى هستند كه پشت در هاى بسته ايرالين ها منتظر 
ــتند. ورودى كه همراه با انواع و اقسام مشكالت  ورود هس
ــت، آن ها مى خندند تا مشترى در  ــمى اس روحى و جس
پرواز ايمن و راحت باشد؛آن ها مى خندند اما دلى پر غصه 

را حمل مى كنند.
هميشه حق با مشترى نيست 

كلى آالت و اسباب با خود آورده اند. از گيتارهاى كوچك 
ــمت  و بزرگ تا چمدان هاى عريض و طويل و نگاه ها به س
ــود يك گروه معروف موسيقى  ــت. معلوم مى ش آن هاس
ــواس و هشدارهاى شان هم مى فهميم كه  هستند. از وس
ــان گران قيمت و با  ارزش است و يا حداقل براى  وسايل ش
آن ها ارزش معنوى زيادى دارد. شروع پچ پچ مهمانداران 
اما حكايت ديگرى دارد و آن ها از اينكه اين وسايل توانسته از 
گيت ها عبور كرده و به داخل هواپيما بيايد ناراضى هستند 
و همديگر را مجاب مى كنند كه گوشزد مقرراتى را بر اساس 
مقررات از قبل تعيين شده اعالم كنند. آب دهانش را قورت 
داده و به سمت موزيسين ها مى آيد. گفت وگويى بين آن ها 
انجام مي شود و به سمت دوستان خود بر مى گردد و معلوم 
است كه گوش شنوايى نبوده و به اصطالح تيرش به سنگ 

خورده است.
ــافرى نبايد به خودش اين حق را بدهد كه  «هيچ مس
ايمنى پرواز را به خطر بيندازد، هيچ دليل و بهانه اى پذيرفته 
ــيد ارباب است كه در گفت وگو با  نيست».  اين گفته فرش
«قانون» بيان كرده و اضافه مى كند: «بعضى از مسافران 
يا نمى دانند يا نمى خواهند بدانند كه مقرراتي وجود دارد 
ــان هم شده بايد آن ها را  كه براى حفظ جان و مال خودش
رعايت كنند. مثال مسافرى پايش را از كفش در آورده و باعث 
رنجش ديگر مسافران مى شود و يا ديگرى در دستشويى 
هواپيما سيگار مى كشد».  او كه خودش تجربه اى 25 ساله از 
شغلش را پشت سر گذاشته و هم اكنون سرمهماندار باتجربه 
و با اعتبارى است معتقد است كه مسافران بايد سوال كنند 
و خدمه پروازى هم وظيفه دارند كه به بهترين شكل ممكن 
پاسخگو باشند  كه هستند. اما در اين ميان سوالى كه مطرح 

مى شود اين است كه با وجود قانون و مقررات مشخص، چرا 
چنين رفتارهايى در هواپيماها و در سفرهاى هوايى ديده 
مى شود كه ارباب در پاسخ به اين سوال مى گويد: «قوانين 
ــود و روى برخي از مسائل و  ــخت اجرا نمى ش سفت و س
رفتارها چشم پوشي مى شود و به اصطالح زير سبيلى رد 
ــرمهماندار ايرانى حق را هميشه از آن  مى شوند». اين س
ــترى نمى داند و معتقد است كه بايد مشترى تعريف  مش
ــه و همه جا حق را به  ــود و نبايد به خاطر پول، هميش ش
مشتريانى داد كه قوانين را رعايت نمى كنند. او با اشاره به 
موضوع تاخيردر ساعت هاى پرواز، مهمانداران را قربانى 
اين تاخيرها اعالم مى كند و براى افزايش اطالعات مردم در 
اين زمينه مى گويد كه  كرو پروازى كه تاخير شامل آن ها نيز 
مى شود ريالى از اين تاخيرها خسارت دريافت نمى كنند و 
آن ها هم همانند مسافران منتظر پرواز مى مانند و در مقايسه 
با مسافران عذاب بيشترى را تحمل مى كنند، زيرا مسافران 
فقط مسافرت هوايى خود را انجام مى دهند و اين مهمانداران 
بعد اين پرواز تاخيردار، ممكن است دوباره در پرواز ديگرى 

بالفاصله حضور داشته و ارائه خدمت كنند». ارباب  گذشته 
ــتى، پروازى و كارى، بحث فرهنگى و  از مشكالت معيش
ــان  باورهاى غلط را در ارتباط مهمانداران با مخاطبان ش
ــن تر از  ــمس (روش دخيل مى داند و آن ها را اظهر من الش
آفتاب)  معرفى مى كند كه با توجه به پرداخت هاى مختلف 
و متنوعى كه به اين موضوع شده  ولى آن را كم ومستحقق 
جاى كار بيشتر و شبانه روزى مى داند. با توجه به گفته هاى 
اين سرمهماندار كهنه كار،  بسيار ديده شده كه مسافر هيچ 
ــته و مثال  ــناختى از عالمت هاى پروازى نداش اطالع و ش
نمى داند تا خاموش نشدن چراغ كمربندها، خدمه پرواز 
موظف به ارائه خدمت نيستند و يا اينكه هواپيما رستوران 
نيست و گرم و سرد بودن غذا در اختيارات مهمانداران نبوده 
و اگر شكايت و پيشنهادى دارند نبايد بر سر مهماندار خراب 
شوند و بايد درخواست برگه پيشنهادات كرده و مشكالت 
خود را  در آن درج كنند. اين مسائل كوچك اما زياد، آنقدر 
آزاردهنده است كه مهماندارانى را كه شغل شان را با دنيايي 
ــكالت عديده اى  ــق انتخاب كرده اند و با مش از آرزو و عش

دست به گريبان هستند خسته و رنجور كند.  فرشيد ارباب، 
در پايان دادن به برداشت هاى غلط مسافران، قصورسازمان 
هواپيمايى كشورى را كه متولى اصلى است،  بارزدانسته  
ــازى و روشنگرى  و تاكيد مى كند: « بايد در راه فرهنگ س
ــافرت هاى هوايى، بيشتر و بهتر از اين  ابعاد پنهان در مس
عمل كنند؛ البته اگر دورنماى بزرگ و زيبايى را براى صنعت 
ــران درنظر دارند». اين  هوانوردى و حمل و نقل هوايى اي
مهماندار كار كشته تبليغات سراميك و وان حمام را مهم تر از 
تبليغ فرهنگ هوانوردى نمى داند كه راهروهاى فرودگاه ها 
مملو از اين تبليغات است و در مقابل، در جهت تبليغات موثر 
براى فرهنگ سازى در اين صنعت  قدم هاى جدي برداشته 
نمى شود. وى متوليان امر اعم از سازمان هواپيمايى كشورى 
و شركت فرودگاه ها  را مورد سوال قرار مي دهد و عزمى براى 

بهتر شدن را از آن ها طلب مى كند.
كانون مهمانداران هواپيمايى مسكوت است

در گذشته هاى نه چندان دور مدرسه عالى مهماندارى 
امر تربيت و اموزش متقاضيان مهماندارى هواپيما، با اعمال 

تمام اصول و قوانين بعد از گذراندن دوره هاى مختلف در بازه 
زمانى معين را بر عهده داشت كه  مجوز ورود مهمانداران را 
ــا بگذارند و با توجه  صادرمي كرد، كه پا به محيط هواپيم
ــرايط تعريف شده تحت  به ميزان تبحر و آموزش ها در ش
نظارت، به خدمت رسانى به مشتريان اقدام كنند. اين  وظيفه 
آموزش متقاضيان مهماندارى برعهده آموزشگاه هاست كه 
باعث شده در برخى موارد اين آموزش ها نه در زمان تعيين 
ــرده و در زمان كمتر،   ــتاندارد بلكه به صورت فش شده اس
مهمانداران را آماده انجام وظيفه در هواپيما مي كنند كه اين 
رفتار سليقه اى در برخى امور، سبب افت خدمات رسانى 
شده و افزايش جذب مهمانداران پيشنهادى به ايرالين ها 
را در پى داشته است. بعضى ازاساتيد مهماندارى نقصان 
كار را در يكسان نبودن آموزش ها مى دانند و معتقدند كه 
مى توانستيم با تجميع آموزش ها در يك مكان، نظارت بهتر 
و بيشترى را اعمال كنيم. برخى ديگر از اساتيد اين حرفه، 
امر تجميع  را غيرممكن دانسته و خواهان نظارت بيشتر 
سازمان هواپيمايى بر آموزشگاه ها و نحوه آموزش دهى به 
متقاضيان مهماندارى هستند و همواره تاكيد دارند كه قشر 
مهجور حرفه مهماندارى هم محصول تصميم گيرى هاى 
غلط و نادرستى هستند كه در وهله اول تصميم گيرندگان 
ــدى بايد بر گردن مهمانداران كم  مقصر بوده و در وهله بع
ــته از بحث آموزش ها، نبود  آموزش ديده انداخت.  گذش
صنف و يا كانونى كه زبان گوياى قشر مهماندار كشور باشد 
هم تكه پازل گمشده  اين حرفه است ، كه البته فرشيد ارباب 
در اين باره مى گويد: «در گذشته كانون مهمانداران هواپيما 
فعال بوده است اما فعاليت اين كانون بدون توجه به شرايط 
ــتن همه فاكتورهاى حرفه اى، راه به  كشورو در نظر داش
جايى نبرده و همين امر مسكوت شدن اين كانون را سبب و 
مهمانداران هواپيمايى را از داشتن كانون صنفى  كه از شغل 

و استانداردهاى آن ها دفاع كند  محروم ساخته است».
 شغل توخالي

شيك بودن طرح و لباس مهمانداران براى همه جذاب 
ــتباه آن ها را مثل مدل ها مى بينند  يا  است و گاهى به اش

بعضى افراد، از آن طرف بام افتاده و از آن ها انتظار خدماتى 
را مى كنند كه فقط در رستوران ها مى توانيد اين خدمات 
را بخواهيد. مهماندار گذشته از اينكه در آسمان ها مشغول 
ــى وعاطفى هم  ــت، ازنظرروح فعاليت حرفه اى خود اس
ــعود خمسه  كه  يك  زير پاى خود را خالى مى ببيند. مس
ــت، مهماندار را مسئول  ــرمهمانداركاربلد قديمى اس س
ــد: «مهماندار  ــافر مى داند و در اين باره مى گوي جان مس
كسى است كه سال ها در هواپيما ها به فعاليت خود ادامه 
مى دهد و  كوچك ترين توجهى به آن ها از نظر معيشتى و 
دخل و خرج و سالمتى نمى شود». او معتقد است: «صداى 
مهماندار شنيده نمى شود و اكثر مهمانداران ما بعد مدتى  با 
انواع مشكالت و بيمارى هاى استخوانى و غضروفى دست 
ــه، مهمانداران بين  ــتند». به گفته خمس به گريبان هس
ايرالين ها و مردم گير افتاده اند و توقعات غيرحرفه اى كه  
ــود، آن ها را زودتر از هر شغل  ازاين قشر زحمتكش مى ش
ديگرى پير و خسته مى كند. از نظر او عزا و عروسى و خورد 
ــت و دوام آوردن در فضاى  و خواب اين عزيزان معلوم نيس

متشكل از اشعه هاى كيهانى  همتى عجيب مى خواهد. 
تاثير مهمانداران در برندسازى

ما به عنوان يك شركت هواپيمايى چقدر موثر هستيم؟ 
ــتريان مان تالش و رايزنى  چقدر براى رضايت خاطر مش
ــب تر در  ــرايط  مناس مى كنيم  يا چه ميزان امكانات و ش
ــر با ما در  ــريان مان قرار مى دهيم كه راحت ت اختيار مش
ارتباط باشند. داوود ربيعى با اين مقدمه در خصوص تاثير 
مهمانداران در برندسازي مى گويد:« واقعا خنده دار است 
كه تمام چيزهايى كه در وصف مهمانداران مى شنويم در 
عمل شعارى بيش نيست، براى فردى كه طيف وسيعى از 
آموزش ها را ديده تا به اينجايى كه هست رسيده چه شرايط 
ويژه پشتيبانى، مالى و خدماتى در نظر گرفته ايم كه وى را 
آماج اين همه بازخوردهاى منفى قرار مى دهيم».  اين مشاور 
ماركتينگ هوانوردى كه سال هاست موضوع برندسازى را 
در شركت ها از جمله شركت هاى هواپيمايى كشور دنبال 
و فرهنگ سازى مى كند،  معتقد است: «بارها به اين نتيجه 
رسيده ام كه نرود ميخ آهنين در سنگ». ربيعى با تاكيد بر 
اينكه مهمانداران عامل مهم و بزرگى در برندينگ هستند 
و تمام دنيا اين نقطه قوت را دريافته و در حفظ و باال بردن 
كارايى آن ها كوشا هستند، خاطرنشان مى كند كه متاسفانه 
در ايران مهمانداران به دنبال ابتدايى ترين حقوق حرفه اى 
خود فرياد مى زنند. او تاثير مهمانداران در برندسازى را مهم 
دانسته و تاكيد مى كند:«مدير يك برند بايد نقاط قوت و 
ضعف را شناخته و بررسى كند و البته جز  مايملك و پول و 
سرمايه عوامل ديگرى مانند ظاهر هواپيما، كترينگ، نحوه 
خريد بليط و باطل كردن آن و بسياري چيزهاى ديگر نيز 
مهم هستند كه بايد بررسى و واكاوى شوند. مهماندارانى كه  
از هر لحاظ راضى هستند، مى توانند اين رضايت درونى را به 
مشتريان انتقال و از آن ها مشتريان دايم هميشه راضى براى 
ما بسازند». آنچه اين فعال حوزه برندينگ مى گويد همان 
جمله معروف است كه براى رسيدن به دوردست ها  ابتدا 
بايد سنگ پيش پا را برداشت. پس براى داشتن صنعتى 
شكوفا بايد به تمام نقاط  صنعت هوانوردى كشور توجه شود.

            گزارش «قانون» از تفاوت نگرش ها از شغل مهماندارى هواپيما و مشكالت شغلي آن ها   

زير پاى      مهمانداران  خالى است  
 مهمانداران، عامل مهم و بزرگى در برندينگ هستند و تمام دنيا اين نقطه قوت را دريافته و در حفظ و باال بردن كارايى آن ها كوشا هستند

           نگاهى به سوابق انقالبى،علمى، قضايى و سياسى آيت ا...  هاشمى شاهرودى 

بر مرام اعتدال در همه عمر 
هشدار بانك دى به مشتريان : 

مراقب حربه جديد 
سودجويان و كالهبرداران باشيد

در پى انتشار اخبارى مبنى بر اجاره حساب 
بانكى هم وطنان توسط برخى از كالهبرداران 
ــكوك به  ــاهده موارد مش ــودجويان و مش و س
پولشويى در نظام بانكى كشور، روابط عمومى 
بانك دى در راستاى صيانت از حقوق  مشتريان 

خود، اطالعيه اى به شرح زير منتشر كرد: 
«نظر به اين كه در هفته هاى اخير، متعاقب 
ــك مركزى  ــوى بان ــنامه اى از س ــالغ بخش اب
ــالمى ايران ، محدوديت هايى در  جمهورى اس
سقف تراكنش به وسيله كارت ملى و عابر بانك 
ــاب  ــت، موضوع اجاره حس ــاد گرديده اس ايج
بانكى هم وطنان در مقابل پرداخت اجاره بهاى 
ــزار دالالن  ــن راهكار و اب ــه مهم تري ماهيانه ب
ــهروندان تبديل شده و  براى سوءاستفاده از ش
دالالن ارزى خارج از كشور با انتشار فراخوانى 
ــبكه هاى اجتماعى از افراد خواسته اند تا  در ش
حساب بانكى و كد ملى  خود را در اختيار آن ها 
ــه جابه جايى  ــبت ب قرار داده و از اين طريق نس
ــاب اقدام  ــام صاحبان حس ــه با ن و انتقال وج
مى كنند.  ضمن اين كه هرگز به آن ها اجاره اى 
پرداخت نمى گردد. لذا نظر به اين كه واگذارى 
ــماره حساب، كارت،  ــت از قبيل ش ابزار برداش
ــاس  ــت بانك و تلفن بانك و ... بر اس رمز اينترن
قوانين و مقررات به اشخاص ثالث ممنوع بوده 
ــئوليت حقوقى و كيفرى ناشى از هرگونه  و مس
ــط غير،  بر عهده  ــاب بانكى توس تراكنش حس
ــد از تمامى مشتريان  ــاب مى باش صاحب حس
ــظ و نگهدارى  ــردد در حف ــت مى گ درخواس
اطالعات حساب شخصى خود، هوشيارى الزم 
ــته  و مراقب فريب سوداگران و  را معمول داش

سودجويان باشند».

خبر ترويجى

در پى حادثه واژگونى اتوبوس در دانشـگاه 
علوم تحقيقات، حجت االسـالم و المسلمين 
منتظرى طـى دسـتورى از دادسـتان تهران 
خواسـت كـه بـه موضـوع رسـيدگى كنـد.
به گزارش گروه حقوقـى و قضايى خبرگزارى 
ميزان به نقـل از روابط عمومى دادسـتانى كل 
كشـور، در پـى حادثـه واژگونى اتوبـوس در 

دانشـگاه علـوم تحقيقات، حجت االسـالم و 
المسلمين منتظرى طى دستورى از دادستان 

تهران خواست كه به موضوع رسيدگى كند.
متن دستور دادستان كل كشور به شرح ذيل 

است:
جناب آقاى دكتر جعفرى دولت آبادى

دادستان محترم عمومى و انقالب تهران

با سالم و تحيت
نظر به خبر سقوط اتوبوس حامل دانشجويان 
دانشگاه آزاد اسـالمى واحد علوم تحقيقات و 
كشته و زخمى شدن شـمارى از آنان، مقتضى 
اسـت بازپرس مربوطه در محل حاضر و ضمن 
بررسـى صحنه، موضوع را رسـيدگى كرده و 

نتيجه آن را گزارش نمايند.

در پى حادثه واژگونى اتوبوس در دانشگاه علوم تحقيقات صورت گرفت

دستور دادستان كل كشور به دادستان تهران 
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گروه حقوق و قضا

ــمى  ــيد محمود هاش ــزارش ميزان، آيت  ا...  س به گ
شاهرودى در سال  1327 هجرى شمسى در شهر نجف  و 
در خانواده ى مذهبى و از سادات  منسوب  به  امام  حسين (ع ) 

چشم  به  جهان  گشود.
دوران  تحصيل :

ــالت   ــاهرودى تحصي ــمى ش ــت  ا...   هاش آي
ــانيد و  ــه  نجف  به  پايان  رس ــه  علوي ابتدايى را در مدرس
ــوزوى روى آورد. او با توجه  به   ــپس  به  تحصيالت  ح س
ــه  هوش  و  ــز با توجه  ب ــى خانوادگى و ني موقعيت  علم
ــود، در مدتى  ــش  فراوان  خ ــار و كوش ــتعداد سرش اس
ــاند. ــطح  را به  پايان  رس ــت  دروس  دوره  س اندك توانس

ــيد  ــهيد س پس  از آن  به  حلقه  درس  آيت  ا...  العظمى ش
محمد باقر صدر(اعلى ا... مقامه الشريف) پيوست  و سال ها 
ــتاد خود، مبانى اجتهاد در اصول  و فقه  را  در خدمت  اس
ــر مراجع  آن  روز نجف ـ   به  خوبى آموخت  و در درس  ديگ
ــركت  جست  و  از جمله  امام  خمينى (ره ) نيز با جديت  ش

بهره هاى فراوان  برد.
استادان  :

آيت ا...   هاشمى شاهرودى  در سال هاى تحصيل  خود 
از محضر استادان  بسيارى بهره  برد. مهم ترين  و اصلى ترين  
استاد او در درس  خارج ، آيت  ا...  العظمى شهيد سيد محمد 
ــعيد كه  از افتخارات  شيعه  و  ــهيد س باقر صدر بود. آن  ش
مرجعيت  به  شمار مى آيد، شاگردان  بسيارى را به  عالم  اسالم  
تقديم  كرده است . شهيد صدر كه  از حافظه  و استعدادى 
سرشار برخوردار بود، توانست  با نوآوري هاى فراوان  در فقه  
و اصول  و ديگر علوم  اسالمى و به  روز كردن مباحث  علوم  
دينى و نيز نگاشتن  كتب  درسى در زمينه هاى ياد شده ، 

گام  مهمى برى تعالى اسالم  و تشيع  بردارد و از اين  رهگذر، 
شاگردان  او، همچون  آيت ا...   العظمى سيد محمود هاشمى 
شاهرودى(مد ظله)، اين  خدمات  و انديشه ها را پى گرفتند.

ــمى شاهرودى،  ــتادان  آيت  ا...  العظمى هاش از ديگر اس
حضرت  امام  خمينى (قدس سره) را مى توان  نام  برد. وى 
سال ها در محضر ايشان  به  تحكيم  مبانى اجتهادى خود 

مي پرداخت .
فعاليت هاى علمى و فرهنگى :

آيت ا...  العظمى هاشمى شاهرودى در دوران حيات 
پربركت خود، فعاليت هاى بسيارى را در زمينه هاى علمى 
و فرهنگى انجام  دادند. در يكى از ديدارهاى اعضاي مجلس  
اعالى عراق ، امام  خمينى(ره ) با توجه  به  شناخت  خود، از 
ايشان  مى خواهد كه  تدريس  در حوزه  علميه  قم  را بر هر 
كارى ترجيح  دهد و به  تربيت  طالب  مستعد در زمينه هاى 
علمى و اخالقى بپردازد. وى نيز با ورود به  ايران  در فروردين  
1358 به  تدريس  درس  خارج  فقه  و اصول  پرداخت. طالب  
بسيارى از محضر ايشان  بهره مند شده اند. ويژگى درس  
ايشان  دقت  فراوان ، تسلط  بر مباحث  و نوآورى در زمينه هاى 
متعدد و مختلف علمى است.آيت  ا...   هاشمى شاهرودى 
رياست  دو كنگره مهم  نقش  زمان  و مكان  در انديشه  امام  
خميني (ره ) و نخستين  كنگره  دايره  المعارف  فقه  اسالمى را 
بر عهده  داشت  كه  هر دو كنگره  با استقبال  بزرگان  و فضالي 
حوزه  و دانشگاه  و انديشمندان  خارجى و داخلى مواجه  شد.

ــه  دايرة المعارف   ــت  موسس از خدمات  ديگر وى، رياس
ــت . مقام   ــالمى با حكم  مقام  معظم  رهبرى اس فقه  اس
ــاب  به  وى مى فرمايد:  معظم  رهبرى در حكم  خود، خط
ــم  و عمل   ــانى در عل ــى را كه  چهره درخش «جناب  عال
ــوم  مرتبط  با  ــام  وااليى در فقه  و عل بوده  و بحمدا...  از مق
ــته   ــد، براى انجام  اين  اقدام  بزرگ ، شايس آن  برخورداري
ــئوليت  ايجاد و اداره موسسه  اى براى تهيه   دانسته  و مس

ــول  مى كنم ». از  ــارف  را به  جنابعالى مح اين  دايره  المع
ــاهرودى (مد ظله)مقاالت   آيت ا...  العظمى هاشمى ش
ــيده  است .  فراوانى در فصلنامه فقه  اهل  بيت  به  چاپ  رس
ــون  كتاب هايى  ــاى گوناگ ــن  وى در زمينه ه همچني
ــت  كه  برخى از آن ها به  شرح  زير است : منتشر كرده  اس

ــرات  درس هاى اصول   1ـ  بحوث  فى علم  االصول  (تقري
ــس  (2 جلد)؛  ــهيد صدر در 7 جلد)؛ 2ـ  كتاب  الخم ش
ــراغ  و تجاوز؛ 5ـ  حكومت   3ـ  مقاالت  فقهيه ؛ 4ـ  قاعده  ف
ــالمي ؛ 7ـ  تفسير موضوعى  اسالمي ؛ 6ـ  جهان  بينى اس
بخشى از نهج  البالغه ؛ 8 ـ تفسير آيه  «مودت  ذى القربي »؛ 
ــى؛ 10ـ  محاضرات  فى الثورة   9ـ  بحوث  فى الفقه  الزراع
الحسينية ؛ 11ـ  الصوم ، تربية  و هداية ؛ 12ـ  كتاب  االجارة  
(2 جلد)؛ 13 ـ كتاب الزكاة 14-كتاب المضاربة 15-قراءات 
ــون اصول فقه  ــره 16-بحث هايى پيرام ــه معاص فقهي
ــنامه اصول فقه 18- رساله توضيح المسائل  17- درس
19- مناسك حج فارسى وعربى 20– الصوم مسائل وردود 

21- پرسش ها وپاسخ هايى پيرامون روزه و.......
فعاليت هاى سياسى :

ــاهرودى در سال هاى  ــمى ش آيت ا...   العظمى هاش
تحصيل  و تدريس ، فعاليت هاى سياسى بسيارى داشته اند . 
در پى يورش  مزدوران  رژيم  صدام  به  علما و انديشمندان  در 
سال  1974 ميالدى، آيت ا...  العظمى هاشمى شاهرودى 
ــكنجه هاى فراوان  بدنى و روحى را به   به  زندان  افتاد و ش
جان  خريد. او در پى تظاهرات  مردم  عراق  پس  از پيروزى 
انقالب  اسالمى ايران  به  رهبرى امام (ره )، به ويژه  در نجف ، 
و در گراميداشت  اين  پيروزى، تحت  پيگرد رژيم  بعث  قرار 
گرفت  و به  سفارش  شهيد صدر(ره ) به  وطن  خود بازگشت  تا 
وكالت  عام  شهيد صدر و نمايندگى او را نزد امام  خمينى (ره ) 
بر عهده  گيرد. او با ورود به  ايران  به  خدمت  امام  خمينى (ره ) 
مشرف  شد و با موافقت  ايشان ، رابط  امام (ره ) و شهيد صدر 

شد و پيام هاى علمى نجف  را به  سمع  امام (ره ) مى رساند. 
ــه  در آن  زمان  با  ــتور آيت ا...  العظمى خامنه  اى ك او با دس
حكم  امام (ره ) مسئوليت  نهضت هاى اسالمى را بر عهده  
داشت ، تشكيالت جامعه  روحانيت  مبارز و مجلس  اعلى 
در عراق  را به  راه  انداخت  و آن  را مديريت  و سازماندهى كرد.

او كه  به  دستور امام (ره ) تدريس  و بررسى مسائل  فقهى، 
به ويژه  احياى فقه  حكومتى استوار بر ادله  استنباط  جواهرى 
را بر عهده  داشت ، در طول  ساليان  انقالب  از هيچ  كوششى 
ــالمى ايران، دريغ  نورزيد. در جهت  اعتالى  انقالب  اس

ــال ها از اعضاى  آيت  ا...  العظمى  هاشمى شاهرودى س
فقهاى شورى نگهبان  بود و در اين  نهاد مقدس  به  خدمت  
اشتغال  داشت  تا اينكه  با حكم  مقام  معظم  رهبرى به  رياست  
قوه  قضاييه  منصوب  شد. او در طول  مسئوليت  خود در قوه  
قضاييه ،  خدمات  بسيارى را انجام  داد كه  توسعه قضايى، 
تسريع  در رسيدگى به  پرونده ها و ايجاد ارتباط  مردمى از 
جمله  آن هاست .پس از مسئوليت در قوه قضاييه حضرت 
ــروع مجدد  ــاهرودى با ش ــمى ش آيت ا... العظمى هاش
ــهر مقدس قم در كنار  درس هاى فقه و اصول خود، در ش
فعاليت هاى موثر سياسى و استمرار خدمات شايان خود 
به نظام مقدس اسالمى ،مسئوليت خطير مرجعيت دينى 

را نيز بر عهده گرفت. آيت ا... هاشمى شاهرودى از اسفند 
ــب رييس اول مجلس خبرگان  1389 تا مهر 1393 ناي
ــفند همان سال نيز  رهبرى بود. وى از مهر 1393 تا اس
رياست موقت اين مجلس را بر عهده داشت. آيت ا... هاشمى 
شاهرودى در مرداد سال گذشته، طى حكمى از جانب مقام 
معظم رهبرى، به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

منصوب شد.
برخى مناصب سياسى واجتماعى:

عضو مجمع جهانى اهل بيت
عضو مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى

رييس وموسس موسسه دائرةالمعارف فقه 
اسالمى بر مذهب اهل بيت 

عضو ونايب رييس مجلس خبرگان رهبرى
عضو ونايب رييس و رييس مجمع تشخيص 

مصلحت نظام
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم عضو 

فقهاى شوراى نگهبان
ــى حل اختالف وتنظيم   رييس هيات عال

روابط قواى سه گانه
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام



ــودن از تقويم زندگى  دى پر حادثه گويا خيال پر گش
ــال گذشته،  ايرانيان ندارد. بعد اتفاقات تلخ دى يكى دو س
ــال نيز روزهاى اول فصل زمستان با حوادثى تلخ آغاز  امس
ــد. دو روز قبل، فوت رييس مجمع تشحيص مصلحت  ش
نظام آغاز غم و اندوهى تازه براى شهروندان ايرانى بود؛ اتفاق 
تلخ ديروز دانشگاه علوم و تحقيقات، دو باره حادثه را سر تيتر 
اخبار دى ماهى رسانه ها كرد.خيال شان راحت بود كه مثل 
همه صبح هاى روزها و هفته هاى قبل، فرزندشان به شوق 
تحصيل به دانشگاه رفته است. اما ناگهان خبرى فورى، هول 
ــان انداخت. «يك دستگاه اتوبوس داخل  و واليى به دل ش
ــگاه آزاد واحد علوم تحقيقات واژگون شده  محوطه دانش
است» و خانواده هاى دانشجويان نگران سراغ تلفن رفتند 
تا با «همراه» فرزندشان تماس گرفته و سالمتى شان را جويا 
شوند. برخى موبايل ها اما يا خاموش شده بود و يا دسترس 
نبود تا اضطراب و نگرانى خانواده ها، بيشتر و بيشتر شود. به 
ناگاه تمام خطوط تلفن دانشگاه مشغول تماس هاى پى در 
پى ده ها خانواده دانشجويى شد كه نكند فرزندشان داخل 
اتوبوس باشد. تماس ها آن قدر زياد شد كه ديگر مجالى براى 
ارتباط نبود. شبكه خبر به طور زنده از محوطه دانشگاه گزارش 
ــته و 26 نفر نيز مجروح شدند.  مى داد كه نه دانشجو كش
خانواده ها را  ديگر توان پيگيرى از راه دور نبود و سراسيمه 
ــيرهاى منتهى به «پونك» را طى كردند تا خبرى را  مس

جويا شوند. هر چه از دقايق واژگونى اتوبوس مى گذشت، 
خانواده هاى بيشترى خود را به علوم تحقيقات مى رساندند 
تا جايى كه معابر هميشه خلوت اطراف دانشگاه، ترافيك 
خودرو ها را به خود ديد. دل هاى مضطرب و چشم هاى گريان 
در جست وجوى راهى بود تا خبرى از سالمتى دانشجويان 
ــامى  ــاعت بعد از خبر واژگونى ، اس بدهد. باالخره چند س
مسافران فوت شده اتوبوس منتشر شد و « سجاد پوراحسان، 
على حسين زاده و احسان صفايى» قربانى اين حادثه شدند 

و پنج فوتى ديگر نيز هويت آن ها مشخص نيست.
        دانشگاه، مسئول اصلى حادثه

اما آن ها كه حتى يك بار مسيرشان به دانشگاه علوم 
ــوا ترين نقاط تهران  تحقيقات در يكى از خوش آب و ه
ــد، حتما پيچ هاى تند و غير استاندارد مسير  افتاده باش
دانشگاه را به ياد دارند. پيچ هايى كه عبور از هر كدام در 
ــرعت بيش از 40 كيل ومتر خودرو دلهره آور است و  س
بارها به مسئوالن دانشگاه براى ايمن سازى مسير توصيه 
شده بود. با اين حال، دانشگاه پر درآمد آزاد كم ترين توجه 
را به ايمن سازى مسير علوم تحقيقات نداشت تا در يك 
ــتانى، حادثه اى داغ بزرگى را بر دل خانواده ها  روز زمس
بنشاند. در دقايق اوليه حادثه ديروز، عنوان شد كه علت 
حادثه ، سكته راننده اتوبوس تقريبا فرسوده خط دانشگاه 
بوده اما بعدا  سكته كردن راننده تا مشخص شدن مراحل 
ــد. رييس پليس راهنمايى  ــكى قانونى تاييد نش پزش
ــت حادثه واژگونى  ــزرگ درباره عل و رانندگى تهران ب
اتوبوس با بيان اينكه اتوبوس حادثه ديده در واحد علوم 

تحقيقات دانشگاه آزاد متعلق به شركت پيمانكارى طرف 
قرارداد با همين دانشگاه بوده است تاكيد كرد: برابر قانون، 
پليس اجازه حضور در فضاهاى دانشگاهى اعم از دانشگاه 
آزاد و دانشگاه هاى دولتى را ندارد و مسئوليت راهنمايى 
و رانندگى در اين منطقه نيز بر عهده خود دانشگاه بوده 
ــاره به جزييات  است. سردار محمدرضا مهماندار با اش
وقوع اين حادثه اظهار كرد: اتوبوس در حال حركت مسير 
سرپايينى بوده كه در  يكى از پيچ ها از مسير خارج شده 
است و حدود 90 متر وارد فضاى سبز و پس از برخورد با 
يك پايه بتنى اتاق آن تخريب و متوقف شده است. وى با 
بيان اينكه حدود دو سوم اتوبوس يعنى از ابتدا تا انتهاى 
ــده و  اتوبوس كامال در برخورد با ديواره بتنى تخريب ش
ــان كرد: به نظر مى رسد كه  از بين رفته است خاطر نش
برخورد با پايه بتنى در تشديد خسارات اين حادثه موثر 
بوده است. وى با بيان اينكه آيا اين نقطه حادثه خيز بوده 
يا خير؟ اظهار كرد: تمامى موارد از سوى پليس در دست 

بررسى است و گزارش آن اعالم خواهد شد.
       خدمات حداقلى به دانشجويان

ارائه خدمات حداقلى و ضعيف به دانشجويان با وجود 
ــگاه آزاد  پول هاى كالنى كه از آن ها براى تحصيل در دانش
ــال هاى سال در  ــود، موضوعى است كه س گرفته مى ش
ــته و ديروز يكى از اين  ــگاه سابقه داش واحدهاى اين دانش
خدمات ضعيف خانواده هاى زيادى را داغدار كرد.  بى توجهى 
ــجويان در دانشگاه و استفاده از  به ايمنى مسير عبور دانش
اتوبوس هاى بى كيفيت و فاقد استانداردهاى ايمنى براى 

جابه جايى دانشجويان، دو كوتاهى موثر مسئوالن دانشگاه 
در وقوع حادثه واژگونى اتوبوس است كه اگرچه هنوز نتايج 
بررسى هاى كارشناسان پليس مشخص نشده اما گفت وگو 
با دانشجويان اين دانشگاه نشان مى داد كه بارها درباره ايمن 
نبودن مسير و خودرو به مسئوالن دانشگاه گاليه كرده بودند.  
در پي تصاوير اوليه حادثه اين طور به نظر مى رسيد اتوبوس 
متعلق به شركت واحد اتوبوسراني تهران  است،مسئوالن 
شركت واحد، اعالم كردند كه هيچ خدماتى از سوى شركت 
واحد در مسير دانشگاه ارائه نمى شود و اتوبوس نيز مربوط 
ــت. بعد  ــركت هاى خصوصى حمل و نقلى اس يكى از ش
حادثه ديروز، بيست و هفت دانشجوى مصدوم بالفاصله به 
بيمارستان هاى شريعتى، امام خمينى، حضرت رسول و 
عرفان منتقل شدند با اعالم اسامى آن ها در سايت دانشگاه و 
رسانه هاى مختلف، كمى از نگرانى خانواده هاى شان كاسته 
ــد. اگر چه اضطراب درمان كامل مصدومان همچنان  ش
ادامه دارد. عباس زارع نژاد مشاور وزير بهداشت در بازديد 
از بيمارستان هاى محل بسترى مصدومان حادثه گفت كه 
حال شش نفر از مصدومان وخيم است و تالش ها براى بهبود 
شرايط آن ها ادامه دارد. اما اينكه با عامالن اصلى اين حادثه 
چگونه برخورد مى شود و آيا بازهم راننده خودرو كه صحبت 
ــده است، به عنوان مقصر  هايى درباره سكته قلى او نيز ش
حادثه معرفى خواهد شد يا نه، تا ريشه هاى حادثه بررسى و 
خشكانده نشود؛ موضوعى است كه بايد منتظر روزهاى آتى 
بود و ديد كه آيا قصه تلخ فرار مقصران اصلى از حوادث جاده 

اى بازهم تكرار خواهد شد؟ 

روايت دو دانشجوى مصدوم از لحظه حادثه

ــه اتوبوس  ــى از مصدومان حادث در همين رابطه يك
دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات با تشريح لحظه وقوع حادثه 
به ايسنا گفته است: سوار اتوبوس كه شديم نزديك ايستگاه 
كتابخانه دست اندازى بود كه وقتى اتوبوس از روى آن رد 
ــرعتش زياد بود و همه بچه ها به باال و پايين پرتاب  شد س
ــرها داد و بيداد كردند كه چقدر تند مى روى،  شدند. پس
ــرعتش همينطور تندتر و تندتر  آروم برو اما  ديديم كه س
مى شد. من هندزفرى داشتم و وقتى در آوردم ديدم بچه ها 
از جلوى اتوبوس به عقب مى آيند، به سرشان مى زنند و مدام 
داد مى زنند: ترمز نمى گيرد ، اتوبوس ترمزش نمى گيره، 
همينطور اتوبوس سرعتش زياد مى شد از روى پيچ كه رد شد 
افتاد پايين و من ديگه چيزى متوجه نشدم و وقتى چشمام 

رو باز كردم ديدم بيرون اتوبوسم.

ــده  ــترى ش ــجويان مصدوم و بس يكى ديگر از دانش
ــينا پايين  ــاختمان ابن س ــتان: از س روى تخت بيمارس
ــينش نمى گيرد ،  ــت ترمز ماش ــم، راننده گف مى اومدي
ــطاى راه رسيديم بلند  البته اولش نگفت اما وقتى به وس
ــين نمى گيرد.» البته بچه هايى  داد مى زد كه «ترمز ماش
ــه ديروز  ــناختند مى گفتند ك ــين رو مى ش كه اون ماش
ــه ترمز  ــته و راننده گفته ك ــكل رو داش ــن مش هم همي
ــين  ــوار كرده؟! ماش ــافر س نمى گيره ولى بازم امروز مس
ــت و اينكه گفتند سكته كرده نيست.  راننده مشكل داش
ــره و خيلى بد مى رفت. چون خودش گفت ترمز نمى گي

ــتور دادستان تهران،  در همين حال خبر رسيد كه با دس
ــئول تاسيسات دانشگاه علوم  پيمانكار حمل و نقل و مس
تحقيقات بازداشت شدند و همچنين 2 مقام دانشگاه براى 

اداى توضيحات به داسرا احضار شدند.

ــخت اما پر از  يادش به خير ... چه روزهايى بود. روزهايى س
حس و زندگى... روزهايى سخت اما مملو از دوستى و محبت... 
ــيرينى اعتماد و  دوست داشتن. روزهاى  روزهايى تلخ اما به ش
ــواى آن روزها عجب حس و  ــاد برد. حال و ه جنگ را نبايد از ي
حالى داشت. مردم همگى در نگرانى عزت كشورشان، سختى 
ــايند نيامدن  ــار خبر هاى ناخوش ــزان و در انتظ و دورى از عزي
جگرگوشه هاى شان براى هميشه، اما با دلى اميدوار و با محبت 
و با عزمى جزم، تمام تالش خود را براى پيشبرد اهداف مملكت 
ــان مى كردند.دل هاى مردم پر از عشق و دوستى به  و دولت ش
ــعار كه به طور واقع براى امام  ــوالن بود آن هم نه در حد ش مس
ــان را به لرزه  ــپردند و هنوز نام امام دل هاى ش خود جان مى س

درمى آورد. مگر مى شود حال و هواى مردمش را به خير تداعى 
نكرد؟ مگر مى شود از تالش پيرزن فرتوتى كه تنها تخم مرغ خود

را به جبهه اعطا مى كرد تا مردم ثروتمندى كه كاميون كاميون 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى خود را به جبهه رهسپار مى كردند، 
گذشت؟ مگر مى شود آن روزها را فراموش كرد كه هنوز كالمى 
از دهان مسئول و فرمانده و صاحب منصبى درنيامده بود، ملت 
در خط اول حاضر بودند چه خط اول جبهه و چه خط اول پشت 
جبهه!كافى بود آن ها چيزى بگويند، رهنمودى كنند، كمكى

بخواهند و اين سيل عظيم مردم بود كه رهسپار مى شد...يادش 
به خير چه حس و حال عاشقانه اى، چه مودتى و يكپارچگى اى، 
چه دوستى و اخوتى و چه عشقى و چه پايبندى به قول و قرارها. و

امروز آه و افسوس، آه از اين همه جدايى و دورى؛ اين همه نيرنگ 
ــتند كه  و اختالس و توهين و ... اين همه تحقير و اين مردم هس
ــوند و صداى شان  در اين ميان زير پاهاى قدرت له و له تر مى ش
درنمى آيد. آخر آن ها عاشق كشورشان هستند، آن ها عاشق مرز 
و بوم خود هستند، آن ها عاشق مردم خود هستند.آن ها دوست 
دارند اين مرز و بوم سرافراز باشد، سرافراز بماند، حرمت ها حفظ 
ــند. و در اين ميان برخى از  شود و مردم حكمفرماى دل ها باش
ــده مردم، نمايندگان  اخبار دل آدمى را به درد مى آورد. نماين
ــى قدرت  مردم!  برخى از افرادى كه با راى همين مردم به كرس
ــه صالبه توهين و  ــت يافته اند، امروزه به راحتى مردم را ب دس
تحقير مى كشانند و به دليل اين كه در مسند قدرت نشسته اند، 

ــرزنش و تحقير صادر مى كنند. آه و افسوس از آن حال  حكم س
و هوايى كه اين روزها در كشور ما ديده نمى شود. همان حال و 
هواى دوران سخت و صعب جنگ را مى گويم، آن روزگار تلخ اما 
شيرين، پر درد اما شيرين، پر از سختى اما شيرين... و امروز تو اى 
نماينده مردم! تويى كه كوله بارى از مسئوليت بر دوش دارى، 
ــئوليت ها،  ــت تمامى اين مس تويى كه فرداى روزگار مى بايس
اين عملكردها، اين واژگان، اين تعريف ها يا تحقيرها را در برابر 
ــى، امروزه براى مردم خود چه پاسخى  خداوندت پاسخگو باش
دارى؟ تو براى اين مردم چه كردى؟ تو اى نماينده به جز فرياد 
ــر ملت براى دختركان در آتش چه كردى؟ براى  كشيدن بر س
ــب پر پر مى شوند، براى  كودكانى كه در دستان تجاوز روز و ش
ــان را در خط اول سپرى   ــيميايى هايى كه روزگار جوانى ش ش
كردند و امروزه قادر نيستند حتى يك نفس راحت بكشند چه

كردى؟ تو براى آن جانباز اعصاب و روان كه خانواده اش آرزوى 
يك روز خوش را دارند، چه كردى؟ همان جانبازى كه به تو راى 

داد تا بر كرسى قدرت تكيه زنى؟ و تو اى نماينده براى خانواده 
شهيدى كه پنج فرزندش را به خط اول رهسپار كرد و در اين همه 
سال حتى يك دو ريالى نيز از نام خانواده شهيد بودن نخواسته 
است سودى ببرد، چه كردى؟ تو براى ميلياردها پول مردم كه 
در انبان اختالسگران انباشته مى شود، چه كردى و تو براى... تو 
براى هواى آلوده شهرمان چه كردى؟ هوايى كه حق تنفس آن 
براي هركسى از اصلى ترين حقوق شهروندى اش است؟ تو براى 
اين همه گرانى و تبعيض و فحشا و ظلم و ستم چه كردى؟ و تو 
امروز بر سر همين مردم صبورى كه اين همه از تو انتظار دارند و 
باز صداى شان در نمى آيد فرياد مى زنى و او را تحقير مى كنى؟! 
ــتيم و چقدر تالش كرديم و در  و صد افسوس كه چه مى خواس
نهايت به كجا رسيديم؟ و امروز در اين دنياى پر از تنهايى مردم، 
پر از شكوه ها و شكايت ها، پر از تلخى ها و اختالس ها، پر از فتنه 
و نيرنگ ها، پر از آسيب و آسيب و آسيب چه مى بايست كرد؟ و 

تو اى نماينده مردم...
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منصوره ميرقاسمى

ــرض به حريم، عرصه و  تخريب خانه هاي تاريخي و تع
ــريال تلخ اما تكراري تهران  حريم منظر آثار تاريخي به س
تبديل شده است؛ گويا در اين ميان مديران شهري و ميراث 
فرهنگي به اين تخريب ها و تجاوزها عادت كرده اند. اما در 
آخرين پرونده، متجاوزان به ميراث تاريخي اين مرز و بوم 
ــته و هم اكنون چشم طمع به اثر بي نظير و  پا را فراتر گذاش
ــار 95 آغاز  ــد. ماجرا از به ــتان دوخته ان جهاني كاخ گلس
مي شود؛ زماني كه مالكي در خيابان ناصر خسرو؛ سوداي 
ساخت بنايي بلندتر از عمارت بادگير را در سر مي پروراند. او 
درخواست خود را به شوراي فني وقت ميراث فرهنگي تهران 
ــه اي كه با حضور اعضاى شوراى فنى  ارسال كرد. در جلس
تهران شامل سپيده سيروس نيا، معاون ميراث فرهنگى، 
ــرو آبادى، مدير كل ميراث فرهنگى استان  رجبعلى خس
تهران، سيد محيط طباطبايى، عضو شوراى فنى تهران و 
مشاور پژوهشگاه ميراث فرهنگى، كيانوش تكلو، معاون 
ــتان تهران، عليرضا قلى نژاد،  حقوقى ميراث فرهنگى اس
عضو پژوهشگاه ميراث فرهنگى و شوراى فنى تهران، اسكندر 
مختارى، عضو  ايكوموس و شوراى فني،  برگزار شد؛ در كمال 
ناباوري با درخواست مالك موافقت شد و مجوز احداث بنايي 
با ارتفاع 10/5 متر و دو طبقه زيرزمين، صادر شد. اين ملك در 
حريم بالفصل مجموعه ثبت جهانى كاخ گلستان قرار دارد 
و آسيب منظرى و ساختارى را كاخ گلستان وارد مي كند. 
ــنده نكرده و  ــوراي فني نيز بس اما مالك حتي به مجوز ش
فندانسيوني به ارتفاع 12/5 در حريم كاخ گلستان بنا نهاده 
است، بنايي كه هم اكنون سايه شوم آن كاخ جهاني گلستان 

را تهديد مي كند.
كاخ گلستان در ديوان

ــاز در حريم  ــاخت و س درحالى كه پرونده تخلفات س
ــتان نگرانى ها را براى خروج اين اثر تاريخى از  كاخ گلس
فهرست ميراث جهانى بيشتر كرده است، ديوان محاسبات 
ــتار ارائه توضيحاتى در اين خصوص شده  ــور خواس كش
است. به گزارش ايلنا، هرچند على اصغر مونسان (رييس 

ــتى و گردشگرى)  سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــازها در مجاورت  ــاخت و س ــا درخصوص توقف س باره
ــت اما اين ملك كه ازجمله  شمس العماره تذكر داده اس
ــاب مى آيد با تخطى از ارتفاع  امالك كبابى جوان به حس

مجاز، پا در حريم منظرى كاخ گلستان گذاشت.
ــوراى فنى  ــود كه براساس راى ش البته گفته مى ش
ــاخت  تهران و اداره كل ميراث فرهنگى تهران، اجازه س
 10/5مترى به اين بنا داده شده كه باتوجه به آنكه ارتفاع 
مجاز ساخت و ساز در حريم ميراث جهانى 7.5 متر است 
بازهم شاهد تخلف در اين حوزه بوده ايم. اين درحالى است 
ــاز به حدود 13.5 متر  ــاخت و س كه اكنون ارتفاع اين س

رسيده است.
البته اين تخطى فقط به خدشه دار كردن حريم منظرى 
كاخ گلستان ختم نمى شود چراكه به گفته محمدحسن 
ــور)، صاحب ملك  طالبيان (معاون ميراث فرهنگى كش
ــى از ملك كاخ گلستان  با آغاز حفارى زيرزمين به بخش
ــترى را مرتكب شده است.  تعرض كرد و تخلفات را بيش
چنانكه اخيرا در اسناد كاخ گلستان  فيش هايى پيدا شده 
كه نشان مى دهد بخشى از اين ملك در اختيار كاخ گلستان 
بوده اما مالك مى گويد سند شش دانگ دارد و از ارايه سند 

به سازمان ميراث فرهنگى خوددارى كرده است.
با انتشار چنين اخبارى و تاكيد معاون رييس جمهور به 
توقف ساخت و سازهاى غيرمجاز در مجاورت كاخ گلستان، 

ديوان محاسبات كشور نيز به اين حوزه ورود كرده است.
محسن شيخ االسالمى (معاون ميراث فرهنگى تهران) 
با اشاره به آنكه حدود دو هفته پيش، از ديوان محاسبات 
كشور نامه اى دريافت كرديم كه خواستار ارائه توضيحاتى 
ــازها و تخلفات اتفاق افتاده در  ــاخت و س درخصوص س
ــده بودند، گفت: طى نامه هايى  مجاورت كاخ گلستان ش

به صورت مفصل شرح آنچه كه درخصوص اين ساخت و 
ــازها انجام گرفته بود را به ديوان محاسبات كشور ارائه  س
ــئوالن، پرونده توقف ساخت وساز در  داديم. به گفته مس
ــراى ناحيه 12 ارسال شده  حريم كاخ گلستان به دادس

است.
تجاوز به حريم كاخ گلستان

ــتان تنها مجاز  ــاس قانون، در حريم كاخ گلس براس
ــتيم. همچنين طبق اعالم  به صدور پروانه 7/5 متر هس
سازمان آتش نشاني، گودبرداري و حفر چاه در اين منطقه 
ممنوع است. نكته قابل توجه اينجاست حتي اگر قانون و 
هشدارهاي سازمان آتش نشاني را ناديده بگيريم؛ بايد به 
پرسش ، پاسخ داده شود، كه شوراي فني ميراث فرهنگي 
براساس چه استداللي اجازه حفاري در منطقه تاريخي 
با پيشينه هفت هزار ساله را صادر كرده است؟ شنيده ها 
ــي اداره ميراث تهران  ــت كه مديران فعل حاكي از آن اس
ــي پرونده تخلف ديگري از اين بنا هستند،  درحال بررس
گفته مي شود كه مالك اين بنا به كاخ گلستان تعرض كرده 
است، درصورت اثبات آن به گفته ابراهيم شقاقى، مديركل 
حقوقى و امالك سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و 

گردشگرى، از آن در دادگاه شكايت خواهدشد.
ماجراي خيابان تكيه دولت

پرونده ديگري كه اين روزها بالي جان كاخ گلستان 
ــت؛ ملكي در خيابان تكيه دولت است. برخي  ــده اس ش
ــگران ميراث فرهنگي بر اين باور هستند كه بناي  كنش
خيابان تكيه دولت و ملك مذكور در خيابان ناصر خسرو 
ــراي ملك خيابان تكيه  ــت. ب هر دو متعلق به يك نفر اس
دولت، هيچ مجوزي از سوي شوراي فني ميراث فرهنگي 
تهران صادر نشده است و اين بار معاونت وقت اداره ميراث 
ــال 95، خود شخصا اقدام به صدور  فرهنگي تهران در س

ــت. خوشبختانه طبق اعالم نظر  مجوز نوسازي كرده اس
شهرداري تهران، تاكنون هيچ گونه پروانه ساختماني براي 
ــت. مساله اي كه مي تواند  ملك مورد نظر صادر نشده اس
بهترين فرصت براي جلوگيري از ساخت و ساز اين ملك و 
تجاوز به حريم كاخ گلستان براي مسئوالن فعلي ميراث 
فرهنگي كشور باشد. اين ملك درست در حوالى شواهد 
تكيه دولت پشت كاخ گلستان و همجوارى با بازار و مسجد 
و مدرسه حكيم هاشم واقع شده است. اين ملك در گذشته 
ــا مجوز ميراث  ــارت دوره پهلوى دوم بوده كه ب بانك تج
فرهنگى تخريب شده است. براي اين ملك نيز مجوز 10/5 
متر ارتفاع و دو طبقه زيرزمين از سوي معاون وقت ميراث 
تهران صادر شده است. شهردارى منطقه 12 اعالم كرده 
است كه براى ملك واقع در كوچه تكيه دولت واقع در پشت 
كاخ گلستان پروانه ساختمانى صادر نكرده است. هر چند 
شهردارى معتقد است فقط به دليل احتمال خطر و ريزش 
اين ساختمان تخريب شده اما برخى كارشناسان ميراث 
فرهنگى معتقدند ساختمان بانك تجارت هم واجد ارزش 
تاريخى بوده و تا سال ها احتمال خطر و ريزش آن را تهديد 
ــويى مالك ملك كوچه تكيه دولت  نمى كرده است. از س
در مرحله گودبردارى ميراث فرهنگى را مطلع نكرده و به 
تبع آن ميراث هم بر اقداماتش نظارت نداشته و نقشه هاى 
معمارى هم به ميراث داده نشده و طرحش مصوب نيست.

سريال تجاوز به ميراث جهاني

اما اين نخستين بار نيست كه شوراي فني تهران، نقشه 
شومي براي كاخ جهاني گلستان كشيده است. روزهاي 
ــال جاري نيز زمزمه هاي تخريب سراي  نخست آبان س
ــتان را آشفته كرد. اما اين بار  سيگارچي؛ خواب كاخ گلس
ــازمان ميراث فرهنگي،  تمامي نقشه ها توسط رييس س
ــه برآب شد و  ــگري كشور، نقش صنايع دستي و گردش

ــان، در پيامي به تمامي افرادي كه قصد تعرض به  مونس
عرصه، حريم، حريم منظر كاخ گلستان و پهنه بازار تهران 
ــدار و اخطار داد و در نامه اي دستور حفظ  ــتند، هش داش
سراى سيگارچى و ممانعت از هرگونه اقدام را در اين بناى 

تاريخى، صادر كرد.
سراي سيگارچي با جنجال رسانه اي نجات يافت.پس 
ــدن موضوع صدور مجوز تخريب از سوى  از رسانه اى ش
شوراى فنى تهران براى ساخت بنايى به ارتفاع  10/5متر 
همراه با 7/5  متر زيرزمين و كريدورى به مترو 15 خرداد به 
جاى بناى سراى سيگارچى در ابتداى خيابان بوذرجمهرى 
(15 خرداد) كه هرچند بنا متعلق به دوره پهلوى است، اما 
ــت و وى 125 سال پيش اينجا  موقوفه منيرالسلطنه اس
ــوراى فنى تهران اجازه تخريب و  ــت. ش را وقف كرده اس
نوسازى با 10/5 متر ارتفاع و دو طبقه زير زمين را صادر كرد 
و به طور واضح به زيرزمين اشاره نكرده و اعالم شده كه از 
زير اين بنا راهى به ايستگاه مترو متصل شود و يك كريدور 
ايجاد شود! حال اين پرسش مطرح است كه اين اقدام چه 
كمكى به بازار خواهد كرد؟ ضمن آن كه اخيرا شهردارى 

ــهردارى روى جداره سراى 1080  و بخش زيباسازى ش
ــاير بناهاى اطراف آن اقدامات  مترمربع سيگارچى و س
ــبتا خوبى انجام داده اند و در حال حاضر اين  بهسازى نس
ساختمان يك بناى سرپا و سالم است. نكته قابل تامل آن 
كه بر سردر ورودى سراى سيگارچى حك شده: موقوفه 

منير   السلطنه 1311 ه.ق (1272 ه.ش).
اعضاى شوراى شهر تهران همچون حسن خليل آبادى 
رييس كميته ميراث فرهنگى شوراى شهر تهران و احمد 
مسجد جامعى و حجت نظرى نسبت به اين اقدام شوراى 
فنى تهران اعتراض كردند. همزمان اين موضوع از سوى 
ــالمى معاون ميراث فرهنگى و دالور  محسن شيخ االس
ــران مورد  ــتان ته ــا رييس ميراث فرهنگى اس بزرگ ني
بررسى قرار گرفت.  همچنين على اصغر مونسان رييس 
سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى هم 
پس از اطالع از اقدامات صورت گرفته از سوى شوراى فنى 
ميراث فرهنگى تهران در نامه اى خطاب به مديركل ميراث 
فرهنگى استان تهران اعالم كرده بود كه سراى سيگارچى 

بدون تغيير حفظ شود.

  پرونده تخلفات تنها ميراث جهانى تهران به ديوان محاسبات رفت  

كابوس ويرانى در كاخ گلستان
گروه سرزمين

يادداشت

و تو اى نماينده مردم...

ــته ترين آثار معمارى ارمنستان ــاناهين (Sanahin) يكى از برجس دير س
ــتان لورى (Lori) و ناحيه آالوردى  است كه در شمال اين كشور كوچك در اس
(Alaverdi) جاى دارد.  ساناهين در زبان ارمنى به معناى اين است كه اين يكى از

ديگرى كهن تر است و به نظر مى ر سد اشاره دارد به كهنگى بيشتر اين دير در مقام 
سنجش با ديگر دير موجود در اين منطقه يعنى دير هاقپات (Haghpat). تاريخ 
ــت، ولى به نظر مى ر سد در ميانه سده دهم  دقيق ساخت دير چندان روشن نيس
ميالدى ساخته شده است. بر پايه ديدگاه گانزاكتسى (Gandzaketsi)  مورخ 
ــده كه مذهب ارتدكس  ــيله كشيشى ارمنى ساخته ش ارمنى، دير در آغاز به وس
ــدونى (chalcedonian) را نپذيرفت و از بيزانس به ارمنستان مهاجرت  كالس

كرد. دير از چند بخش تشكيل شده است، از جمله كليساى سنت آستواتساتسين 
ــاى 944 - 928 ــال ه يا مادر مقدس كه در ميانه مجموعه جاى دارد و ميان س

ميالدى ساخته شده است.
ــت. پيش تاالر  ــال1211م، برپا شده اس ــا در س  پيش تاالر(Gavit) كليس
تاق هايى كوتاه دارد كه باعث مى شود با شكوه تر به نظر رسد. كليساى آمنا پركيچ 
ــنت آستواتساتسين  (St.Amenaprkich)، يا (All savior) در نزديكى س
جاى دارد و به وسيله شهبانو (Khosravanuysh) همسر آشوت سوم بخشنده، 
ساخته شده است. كليسا ساختارى چليپايى شكل دارد و بر اساس جايگاهش بر 
ديگر بناها مشرف است. پيش تاالر اين كليسا نيز در سال 1181 م، ساخته شده 

St.) كليساى سنت كاراپت ،(St.Harutyun) است. كليساى سنت هاروتيون
Karapet)، كليساى سنت هاكوب (St.Hakob)، كليساى كوچك گريگور، 
ــالن ناهارخورى، آرامگاه ها ى بزرگ زادگان محلى،  ــخه هاى خطى، س مركز نس

برج ناقوس كليسا، دانشكده و كتابخانه از ديگر بخش هاى دير به شمار مى روند.
بيش از 50چليپا سنگ در ساناهين وجود دارد كه از نامدارترين آن ها مى توان 
به خاچكار گريگور تئوتيوردى (Tuteordi)  اشاره كرد. ارمنى ها به چليپا سنگ 
خاچكار مى گويند و اين صليب ها نمونه هايى از كارهاى درجه يك سنگ تراشى 

در ارمنستان به شمار مى آيند.
 كف كليساها نيز پر است از سنگ گورهاى باستانى كه داراى نقش مايه هاى 
مذهبى و كهن ارمنى است. دير ساناهين همراه با دير هاقپات در سال 1999 م، در 
فهرست بناهاى با ارزش كشور ارمنستان در سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى 

ملل متحد (يونسكو) به ثبت جهانى رسيده است.

ميراث فرهنگى

دير ساناهين؛ گنج پنهان ارمنستان حميدرضا ُسرورى

        پيچ هاى دانشگاه آزاد،     9  دانشجو را به كام مرگ فرستاد!   

اميدها   زير خاك   بي مسئوليتي
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ــال 98 در حالى با مقدارى كاهش  بودجه سينما و تئاتر در س
ــده كه كمبود اعتبار، يكى از  ــته تنظيم ش ــال گذش نسبت به س
ــى اين دو حوزه به ويژه در تئاتر در سال 97 بوده  مشكالت اساس
است. به گزارش ايسنا، صبح سه شنبه چهارم دى ه اليحه بودجه 
ــط رييس جمهور تقديم مجلس شد.در اين اليحه  سال 98 توس
اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى سال 98 وزارت 
ــالمى 14 هزار و 156ميليارد و 160 ميليون  فرهنگ و ارشاد اس
ريال برآورد شده است كه رقم مصوب در سال 97، 12 هزار و 375

ميليارد و 960 ميليون ريال بوده است.

ــاد اسالمى با كمى  اگرچه اين رقم براى وزارت فرهنگ و ارش
ــينما و تئاتر برخالف  ــا بودجه دو بخش س افزايش همراه بوده ام
ــت.در جدول  ــى نبوده اس ــاهد افزايش خاص ــال هاى قبل ش س
ــينمايى و  ــازمان امور س ــن وزارتخانه، براى س خالصه بودجه اي
ــال 98، دو هزار و 50ميليارد ريال (205 ــمعى و بصرى در س س

ــال گذشته در همين  ــده كه اين رقم س ميليارد تومان) برآورد ش
ــرمايه اى222 ميليارد و  ــه اى و تملك دارايى هاى س بخش هزين
ــى نسبى در بودجه  800 ميليون تومان بود و به اين ترتيب كاهش

ــت.در اين بخش براى حمايت و گسترش  ــده اس سينما لحاظ ش
ــينماى ملى 128ميليارد و 997 ميليون تومان و براى حمايت  س
از برگزارى جشنواره فجر 14 ميليارد و 500ميليون تومان درنظر 

گرفته شده است.
ــال آينده، 785 ميليارد و 226 همچنين در اليحه بودجه س

ــان) به اعتبارات  ــارد و 522 ميليون توم ميليون ريال (78 ميلي
ــه هنرهاى  ــى اختصاص دارد. بودج ــه اى هنرهاى نمايش هزين
نمايشى براى امسال 78 ميليارد و 400 ميليون تومان برآورد شده 

بود كه البته رقم زيادى از آن تاكنون تخصيص نيافته و هنرمندان 
ــه مطالبات زيادى از اداره  تئاتر بابت نمايش هاى روى صحنه رفت
كل هنرهاى نمايشى دارند كه هنوز پرداخت نشده است.در بودجه 
مربوط به برنامه حمايت و گسترش هنرهاى نمايشى بخش هايى 
از اين زيرمجموعه با كاهش اعتبار روبه رو شده اند كه از آن جمله 
به اعتبار حمايت از خانه تئاتر و راه اندازى موزه مى توان اشاره كرد. 
ــال آينده به 20 ميليارد ريال (دو ميليارد تومان)  اين رقم براى س
ــال قبل اين رقم دو ميليارد و 200 ميليون  رسيده در حالى كه س
ــاد فرهنگى و هنرى  ــت.در اين بخش كمك به بني تومان بوده اس
ــارد ريال درنظر گرفته  رودكى هم با اعتبارات هزينه اى 75 ميلي

شده است.

بودجه سينما و تئاتر در سال 98 با كاهش روبه رو است

نقد ونظر

گروه فرهنگ و هنر 

در ميان هياهوى سالن هاى بى شمار، گروه هاى مختلف 
و آثار نمايشى كه امروز در كشـور و به ويژه شهر تهران به 
روى صحنه مى رود، نمايش هاى ايرانى همچنان طرفداران 
پر و پا قرص خـود را دارد؛ داسـتان هاى فاخر و جذابى كه 
از عاميانه تريـن اليه هاى زندگى روزمره مردم برداشـته 
شده، با نمك طنز به نگارش درآمده و با تكيه بر زرق و برق 

نمايش هاى سـنتى ايرانى و به مدد تكنيك هاى مختلف 
آن به روى صحنه رفته اسـت. «قحط الرجـال»، نام اثرى 
اسـت كه اين روزها با نويسـندگى، هدايت و كارگردانى 
محمدرضا آزادفرد در تماشاخانه سـنگلج، قديمى ترين 
تماشـاخانه تهران به روى صحنه اسـت. آن چه پيشكش 
حضور مى شـود، گفت وگوى كوتاه و قابـل تامل خبرنگار 
حوزه تئاتر روزنامه «قانون» بـا تعدادى از اعضاى اين تيم 

دوست داشتنى است. 

   « قانون» با عوامل نمايش «قحط الرجال» گفت و گو مى كند:  

داستانى از عاميانه ترين اليه هاى زندگى

ى
يد
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ضا 
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محمدرضا آزادفرد:

فقدان انديشه در نمايش هاى ايرانى امروز كامال محسوس است

ــردان نمايش  ــنده وكارگ محمدرضا آزادفرد، نويس
«قحط الرجال» كه اين روزها در تماشاخانه سنگلج تهران 
به روى صحنه رفته است، در گفت وگو با« قانون» با اشاره 
به اين امر كه جرقه نگارش اين متن حدود پنج سال پيش 
و پس از مطالعه داستان كوتاهى از «جان اشتاين بك» با 
نام «سلطنت كوتاه پپين چهارم» آغاز شده است، گفت: 
ــتم كه اين متن را به يك نمايشنامه  همواره دغدغه داش
ايرانى تبديل كنم و پس از تنظيم اتودهاى بسيار زياد، به 
آنچه كه مى خواستم نرسيدم، تا اين كه ورژن ما قبل اين 
اثركه دو دوره پيش به جشنواره آيينى و سنتى ارائه شد، 

مورد بى مهرى قرار گرفت و در جشنواره پذيرفته نشد.
وى در ادامه با اشاره به اين موضوع كه پذيرفته نشدن 
اين اثر در جشنواره انگيزه او را براى به روى صحنه بردن اين 
اثر دو چندان كرده است، افزود: آنچه در اين كار همواره 
دغدغه من بوده است و به عنوان يك كارگردان نمايش 
هاى ايرانى بر آن تمركز داشته ام اين است كه نمايش بايد 

دغدغه مند و انديشناك باشد.
اين كارگردان تئاتر ضمن اذعان به اين امر كه امروزه در 
كمتر نمايش ايرانى پيش مى آيد كه كسى دغدغه انديشه 
ــد، ادامه داد: بايد گفت كه امروز همه  تنهابه  داشته باش
خاطر سهل و ممتنع بودن اين نوع اثر نمايشى سراغ آن 

مى روند و از كنار آن رد مى شوند.
آزادفرد با تاكيد بر اين موضوع كه نمايش ايرانى سرشار 
از تكنيك است، اظهار داشت: از سياه گرفته تا شل پوش 
ــار از تكنيك است و اين  و زن پوش نمايش ايرانى، سرش
ــود، فراى  تكنيك كه در بازيگران به خوبى ديده مى ش
بازيگرى فرنگى است و اگر كسى بخواهد كه در اين زمينه 
موفق عمل كند، بايد پايه و اساس بازيگرى فرنگى را در 

خود داشته باشد.

ــف از اين امر كه فقدان انديشه در  وى ضمن ابراز تاس
نمايش هاى ايرانى امروز كامال محسوس است، تصريح 
ــت و تمام تالش  كرد: اين امر همواره دغدغه من بوده اس
خود را به كار گرفتم تا در اين اثر نمايشى انديشه، با چاشنى 
كمدى به تماشاگر ارائه شود كه تماشاگر دچار اذيت نشود 

و اثر نمايشى براى او سهل الهضم باشد.
ــاره به  ــش «قحط الرجال» با اش كارگردان نماي
ــيار  ــگارش اين متن، زبانى بس اين موضوع كه در ن
ــت، تاكيد  ــر انتخاب كرده اس غامض را براى اين اث
كرد: به نظر من امروز پيچيدگى هاى انسان ها بسيار 
غامض است و اين انسان ها، همان هايى هستند كه 
در شرايط بحرانى، پيچيدگى هاى مختلفى را از خود 
نشان مى دهند و در موقعيت ها و زمان هاى مختلف، 

كنش ها و واكنش هاى مختلفى را از خود به نمايش 
مى گذارند.

آزادفرد با اشاره به اينكه اين دست از انسان ها همواره 
ــعى مى كنند تا دنيا را مال خود كنند، نه خود را مال  س
دنيا، يادآور شد: اين طمع آدمى، چيزى كه در پس اين 

نمايش وجود دارد، براى من بسيار مهم است.
اين كارگردان تئاتر، ضمن طرح اين پرسش ها كه 
چرا انسان ها در روزمره سعى مى كنند زيرپاى يكديگر 
را خالى كنند يا چرا انسان ها تالش مى كنند يكديگر را 
تخريب كنند، گفت: به عنوان انسانى كه در اين جامعه 
ــوع براى من دغدغه  زندگى مى كنم، هموار اين موض
بوده است و بايد گفت كه اين موضوع ريشه در فرهنگ و 
ژنتيك دارد و هيچ ارتباطى به زمان يا دوره خاصى ندارد.

حسين رفيعى:

ادبيات متون خاص نمايش آيينى و سنتى اجراى آن را دشوار مى كند

ــين رفيعى، بازيگر نمايش «قحط الرجال» كه  حس
اين روزها به نويسندگى، طراحى و كارگردانى محمدرضا 
ــهر تهران به روى  آزادفر، در سنگلج، نخستين تئاتر ش
صحنه رفته است در گفت وگو با «قانون» با شاره به اين 
موضوع كه اين نمايش و اين دست نمايش ها پايه، اساس 
و چارچوب هنر نمايش در ايران است، گفت: نمايش سنتى 
ــاخانه هاى  و آيينى، با تئاتر غربى كه اين روزها در تماش
مختلف در كشور ما به روى صحنه مى رود، بسيار متفاوت 

است.
وى در ادامه ضمن تاكيد بر اين مفهوم كه ادبيات متون 
خاص نمايش آيينى و سنتى اجراى آن را دشوار مى كند، 
با اشاره به ا ينكه بازيگر براى آن كه بتواند در اين كار حضور 
داشته باشد، بايد بتواند در آن زندگى كند، افزود: زمانى 
كه محمدرضا آزاد فرد از من خواست كه در اين اثر حضور 
داشته باشم، با رغبت با آن برخورد كردم و حضور در اين 
ــبت به هنر آيينى و  اثر براى من جذاب بود، چرا كه نس
سنتى كشورمان دغدغه دارم و اين دغدغه در عرصه هاى 
مختلف، از جمله نقاشى، موسيقى و به ويژه نمايش همواره 

مد نظر من بوده است.
رفيعى، نوع متن اين اثر را بسيار جالب و جذاب دانسته 
و با اشاره به اينكه قصد ندارد به بخش سياسى اثر ورود كند، 
ادامه داد: معتقدم كه هنر و سياست همواره از يكديگر دور 
هستند و ما تنها داريم روايتى را روى صحنه براى مردم نقل 
مى كنيم و در نهايت، اين مخاطبان اثر نمايشى هستند 
كه مى توانند به هر فرمى كه دل آن ها مى خواهد از اين اثر 

برداشت داشته باشند.
اين بازيگر تئاتر، با اشاره به اينكه «قحط الرجال» را 
ــيار فاخر،  اثرى فاخر و جذاب مى داند كه بازى هاى بس
ــر در آن  ــط هنرمندان تواناى تئات جذاب و خوب توس

صورت گرفته است، اظهار داشت: هنرمندان كار بلد اين 
اثر كارهاى بسيارى را انجام داده اند و از پس اين نمايش نيز 

به خوبى برآمده اند.
ــورمان، «مردك خان»  ــى كش اين هنرمند نمايش
ــى عاميانه مردم  ــادگى، صداقت و زندگ را نمادى از س
كشورمان دانسته و با اذعان به اين امر كه اين نوع از زندگى 
ــورمان وجود دارد، تصريح كرد: «مردك  همواره در كش
ــان و راحتى كه دارد، به واسطه يك  خان» از زندگى آس
پيشنهاد وارد چالش جديدى مى شود كه اهل آن نيست و 
مخاطب را ياد اين مثل معروف كه مى گويد «هر كسى را 
بهر كارى ساختند» مى اندازد و مخاطب در خواهد يافت 
كه سلطنت كار سختى است و اين فرد اصال براى اين كار، 

يعنى پادشاهى ساخته نشده است.

ــه در يك اثر  ــندى از اين امر ك وى ضمن ابراز خرس
سنتى و آيينى در قالب يك تيم كار بلد حضور دارد، اظهار 
اميدوارى كرد: اميد آن دارم كه نمايش آيينى و سنتى ما 
روز به روز رونق پيدا كند و آن را روى صحنه ها ببينيم، چرا 
كه بعضى از آثار نمايشى كه امروز روى صحنه مى رود، 

متعلق به فرهنگ ما نيست.
ــر اين مفهوم كه هنرمند  رفيعى در پايان، با تاكيد ب
تئاتر وظيفه دارد كه مردم كشورش و به ويژه  مخاطبان 
هنر تئاتر را با نمايش هاى سنتى و آيينى كشور خويش 
ــد: مخاطبان هنر تئاتر با ديدن اين  آشنا كند، يادآور ش
نمايش ها به سال هاى نه چندان دور باز خواهند گشت و 
آثارى مانند «سلطان و شبان» و «مثل آباد» در ذهن آنان 

متجلى خواهد شد.

مهسا ايرانيان:

تئاتر روح  را  درمان  مى كند

ــس» نمايش  ــر نقش «مون ــا ايرانيان، بازيگ مهس
ــندى از حضور در  ــراز خرس ــال» ضمن اب «قحط الرج
ــاره به اين موضوع كه تعداد بسيار زيادى از  اين اثر، با اش
ــن اثر حضور دارند، گفت: اين  بازيگران خوب تئاتر در اي
اثر، يك نمايش كمدى موزيكال ايرانى است كه در دوره 
ــود و ادبيات كار نيز دقيق مربوط به  قاجار روايت مى ش
همان گونه تنظيم شده است با اين تفاوت كه در تنظيم و 
ساخت اثر نمايشى، يك سرى از شوخى هايى كه مردم 
امروز آن ها را دوست دارند و با آن ارتباط برقرار مى كنند، 

گنجانده شده است.
ــاره به اينكه تحصيالت آكادميك  وى در ادامه با اش
ــت و همواره نسبت به اين هنر  او در رشته تئاتر بوده اس
دغدغه هاى فراوان داشته است، افزود: حضور من روى 
صحنه انرژى مضاعفى را برايم به همراه مى آورد و براى 

من، حضور در تئاتر به مثابه درمان روح است.
ــاره به اينكه مدت زمان زيادى  اين بازيگر تئاتر با اش
ــته است و پس از دو سال  در تئاتر بزرگسال حضور نداش
در يك نمايش بزرگسال بازى مى كند، ادامه داد: مونس 
ــت كه  ــش، زن دوم «مطرب مردك خان» اس اين نماي
ــيار اندكى دارند، با حضور در  اين خانواده كه درآمد بس
آيين هاى سنتى عزا و شادى در خانواده هاى مردم، امرار 
معاش مى كنند و در اين ميان، دخترى به نام «يخابه» از 
زن پيشين «مطرب مردك خان» حضور دارد كه مونس 

همواره با او درگير است.
ــخصيت براى  ــاره به اينكه اين دو ش ايرانيان، با اش
يكديگر قدرت نمايى مى كنند، اظهار داشت: اين خانواده 
در سطح بسيار پايين فرهنگى هستند، اما روزى «مطرب 
ــاس يك اتفاق به شاهى مى رسد و  مردك خان» بر اس
حكومت يك ملك را در دست مى گيرد  و از آن جايى كه 

«مونس» همسر او، سياست هاى بيشترى را بلد است، 
امور مملكتى را به دست مى گيرد، تالش مى كند كه همه 
چيز زير نظر او باشد و به اين ترتيب گره از عقده هايى كه 
تا كنون داشته است بگشايد و خألهاى زندگى خويش 

را جبران كند.
بازيگر نمايش «قحط الرجال»، با اشاره به اينكه اين 
نقش از نظر سن و سال و حال و هوا از او بسيار دور است، 
تصريح كرد: با هدايت بسيار خوب محمدرضا آزادفرد و 
تمرين هاى بسيار خوب تالش كردم كه به نقش بسيار 
ــت كه اين فرد 10 يا 15  نزديك شوم و اين در حالى اس
سال از من بزرگ تر است و دغدغه هايى متفاوت دارد و به 
دليل اينكه با لهجه كرمانى آشنايى داشتم، اين لهجه را 
براى او انتخاب كردم تا بتوانم ويژگى هاى فردى متفاوتى 

را از اين شخصيت براى تماشاگر به نمايش بگذارم.
ــخصيت در  ــه اين امر كه اين ش وى ضمن اذعان ب
زندگى خألهاى بسيار زيادى داشته است و يك زن بسيار 
سياستمدار بارآمده است، يادآور شد: اين شخصيت بعد از 
اينكه خانواده او به سمت شاهى مى رسند، مى تواند افسار 
شوهر و دختر خويش را كه قدرت بسيارى دارد، در دست 
بگيرد و از همين رو وقايع داخل دربار را نيز مديريت كند و 

اين امر، نياز به حضور زنى قدرتمند و سياس دارد.
ــت تا با به  ايرانيان، با تاكيد بر اينكه تالش كرده اس
نمايش گذاشتن اين ويژگى ها در شخصيت «مونس» 
آن را براى مخاطب ملموس سازد، تاكيد كرد: مخاطب 
ــت و  ــه اين زن، آن چنان كه بايد نابلد نيس بايد بداند ك

مى تواند افسار برخى از امور را نيز به دست بگيرد.

امين اكبرى نسب:

نمايش ايرانى نيازمند آموزش و پژوهش است

ــب، بازيگر نقش «اتابك» در نمايش  امين اكبرى نس
«قحط الرجال» در گفت وگو با« قانون»، با اشاره به اينكه 
«اتابك» خواجه دربار است، گفت: در رفت و آمدهاى دربار 
متوجه مى شويم كه اتابك خواجه نيست و به اين دليل خود 
ــت كه بتواند در دربار براى خود  را خواجه معرفى كرده اس

جايگاه ويژه اى درست كند.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در جشنواره نمايش هاى 
آيينى- سنتى نيز در اين نمايش در نقش «كيس الوزرا» 
تمرين مى كرده است و اين اثر در جشنواره پذيرفته نشد، 
افزود: گروه از همان سال به دنبال اجراى عموم اين اثر بود 
كه پس از سه سال اين اجرا ميسر شد و در تماشاخانه سنگلج 

به روى صحنه رفت.
اين بازيگر تئاتر، در بخشى ديگر از اين گفت وگو، با اشاره 
به اينكه نمايش هاى سنتى ايرانى گونه هاى مختلفى دارد 
وسياه بازى و روحوضى بخشى از اين گونه هاست، ادامه داد: 
اين نمايش به اين دليل به وجود آمد كه در قديم، متن ثابتى 
ــت و آثار به صورت بداهه اجرا  براى نمايش ها وجود نداش
مى شد كه اين بداهه پردازى ها بين سياه و كاراكتر ارتباط 

صورت مى گرفت كه بعدها به ميرزا تبديل شد.
اكبرى نسب، وجود بنگاه هاى شادمانى را از ويژگى هاى 
تئاتر قديم ايران دانسته كه اعضاى آن با حضور در آيين هاى 
مختلف به اجراى برنامه مى پرداختند و بر همين اساس، 
ــت: در زمان قديم به اين دليل كه متنى وجود  اظهار داش
نداشته است، بازيگران اين دست از آثار نمايشى، مسائل 
ــتمايه توليد آثار خود قرار مى دادند و  اجتماعى روز را دس

از اين پتانسيل براى جذب مخاطب استفاده مى كردند.
ــائل  ــاره به همين موضوع، پرداختن به مس وى با اش
سياسى و اجتماعى موجود در هر جامعه را يكى از مهم ترين 
رسالت هاى اين دست از آثار نمايشى دانسته و با اذعان به 

اين امر كه موضوعاتى كه در اين دست از آثار دنبال مى شود، 
ــت، تصريح كرد: اتفاقات روز در  آميخته با مسائل روز اس
ــتمايه ظنر قرار مى گرفته است تا هم نقدى  هر دوره، دس
به مساله داشته باشد و هم با تكيه بر طنز بتواند مخاطب 

خويش را بخنداند.
ــاره به اينكه  ــش «قحط الرجال» با اش بازيگر نماي
حساسيت اين موضوع تا حدى پيش رفته است كه در 
برخى از موارد، شهربانى ها متون نمايش را پيش از اجرا 
ــان گونه كه در تاريخ  چك مى كردند، تاكيد كرد: هم
ــت، نقد سياسى و  نمايش ايران به نگارش درآمده اس
اجتماعى يكى از مهم ترين كاركردهاى نمايش ايرانى 
است و همه كسانى كه در اين زمينه فعاليت كرده اند، 

اين مشخصه در آثار آنان وجود دارد.

اكبرى نسب با اشاره به اينكه طنز فضايى دارد كه 
مى تواند در آن با تكيه بر طنز حرف خود را به مخاطب 
ــائل مختلف در هنر با تكيه بر  برساند؛ يادآور شد: مس
ــده به مخاطب منتقل  چاشنى طنز به صورت غلو ش
ــت كه اين نقد و فضاى  ــود و به همين دليل اس مى ش

كمدى در ذهن مخاطب مى ماند.
ــن گفت وگو، با تاكيد  اين بازيگر تئاتر در پايان اي
بر اينكه تئاتر امروز نيازمند آموزش و پژوهش است، 
ــرار داريم كه در حوزه  گفت: امروز دقيقا در عصرى ق
نمايش ايرانى، در بحث آموزش و پژوهش دچار مشكل 
ــگرانى در اين زمينه فعاليت  ــتيم و اگر پژوهش هس
ــت از نمايش جايگاه بهترى  مى كردند، شايد اين دس

در سطح دنيا داشت. 
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اليحه بودجه سال 98 روز گذشته از سوى حسن روحانى 
رييس جمهور درحالى تقديم مجلس شوراى اسالمى شد 
ــد داشته است.  بر  كه بودجه ورزش نسبت به سال 97 رش
اين اساس بودجه جارى و عمرانى وزارت ورزش كه در سال 
97 رقمى معادل 1123 ميليارد و 745 ميليون و 300 هزار 
تومان بود به رقم 1166 ميليارد و 565 ميليون و 800 هزار 
تومان افزايش يافته است. رقم افزايش بودجه ورزش در سال 
جديد 42 ميليارد و 820 ميليون  و 500 هزار تومان بوده است. 
همچنين بودجه جارى و عمرانى كميته ملى المپيك از 68 
ميليارد و 691 ميليون و 600 هزار تومان در سال 97 به رقم 74 
ميليارد و 500 ميليون تومان افزايش يافته  است. بودجه كميته 
ملى المپيك پنج ميليارد و 808 ميليون  و 400 هزار تومان 
افزايش داشته است.كميته ملى پارالمپيك نيز كه در سال 97 
بودجه اى معادل 28 ميليارد و 670 ميليون تومان داشت، 
با دو ميليارد و 930 ميليون  تومان افزايش در سال 98 به رقم 
31 ميليارد و 600 ميليون تومان رسيده است.در برنامه ارائه 
شده از سوى دولت دو باشگاه استقالل و پرسپوليس در ميان 
شركت هاى سودده قرار داده شده و پيش بينى درآمدهاى 
خوبى براى آن ها صورت گرفته است. براين اساس پيش بينى 
ــپوليس هر كدام در سال جديد مبلغ  شده استقالل و پرس
570 ميليارد ريال درآمد داشته باشند. هزينه اى كه براى اين 
دو باشگاه در نظر گرفته شده 569.900 ميليارد ريال است. 
اين درحالى است كه براساس مصوب هيات دولت، دو باشگاه 
استقالل و پرسپوليس بايد به بخش خصوصى واگذار شوند. 
البته پيش از اين نيز دولت تالش زيادى كرد تا اين دو باشگاه 
واگذار شوند اما تا به حال هيچ اتفاق مثبتى در اين مورد صورت 
نگرفته است. طبق اليحه بودجه سال 98 كه روزسه شنبه 
توسط رييس جمهور تقديم مجلس شوراى اسالمى شد، 
براى باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس در سال آينده 57

ميليارد تومان هزينه تخمين زده شده است. همچنين درآمد 
ــگاه ها كه زمزمه واگذارى آن ها به بخش خصوصى  اين باش
ــود، مبلغ 56 ميليارد و 990 ميليون  ــنيده مى ش دوباره ش
تومان بنا گذاشته شده است. رقمى كه تساوى تقريبى درآمد 
ــگاه را در سال آينده نشان مى دهد.  و هزينه هاى اين دو باش
در همين رابطه اميررضا واعظ آشتيانى، مديرعامل پيشين 
ــتقالل گفت: طبيعتا وقتى كه دولت اين رقم ها  باشگاه اس
ــتناد  ــگاه و وزارت ورزش اس را اعالم كرده به گزارش دو باش
ــت. درآمد و هزينه دو باشگاه در بودجه سال آينده كرده اس

پيش بينى شده است، اما مطرح شدن اين موضوع مساله دارد. 

وقتى دو باشگاه خودشان درآمد دارند ديگر بودجه براى آن ها 
چه مفهومى دارد؟! زمانى براى ادارات و سازمان هاى مصرفى 
بودجه تعلق مى گيرد و كسرى درآمد آن ها را دولت مى پردازد، 
اما ديگر قرار نيست براى باشگاه هاى استقالل و پرسپوليس 
نيز همين موضوع صدق كند و اين كار هيچ توجيهى نمى تواند 
داشته باشد. مديرعامل پيشين باشگاه استقالل با اشاره به 
وجود اسپانسر براى دو باشگاه پايتخت گفت: اگر اسپانسر كه 
خود زيرمجموعه دولت است با دو باشگاه قطع همكارى كند آيا 
باز هم مى توان اين درآمد را براى باشگاه ها در نظر گرفت؟ اصال 
اين كار غيرقانونى است كه هر دو باشگاه يك اسپانسر واحد 

داشته باشند، اما فارغ از اين دو موضوع اگر دولت حمايتش را 
از دو باشگاه استقالل و پرسپوليس بردارد بايد ببينيم كه چطور 
ــگاه مى خواهند درآمدزايى داشته باشند. واعظ   اين دو باش
آشتيانى عنوان كرد: مطرح شدن رقم مساوى هزينه و درآمد 
استقالل و پرسپوليس يك بازى رسانه اى است تا نشان دهند 
اين دو باشگاه براى واگذارى توجيه اقتصادى دارند و اين يك 
بحث انحرافى است. اينكه گفته مى شود درآمد باشگاه ها 57

ميليارد تومان است براى اين است كه دولت حسن نيتش را 
به كسانى كه براى خريد اين باشگاه ها پيش قدم خواهند شد، 
نشان دهد. وى گفت: زمانى كه حمايت دولت از اسپانسر و به 

دنبال آن حمايت اسپانسر از باشگاه ها برداشته شود، آن وقت 
بايد ببينيم درآمد آن ها چقدر خواهد بود. ببينيد اين نكته 
چقدر مهم بود كه حتى حاضر شده اند يك شركت را براى هر 
دو باشگاه انتخاب كنند. مطمئنا اگر عامل دومى وجود داشت 

همان عامل دوم را براى باشگاه دوم در نظر مى گرفتند. 
مديرعامل پيشين باشگاه استقالل در خصوص ممنوعيت 
كمك دولت به ورزش حرفه اى خاطر نشان كرد: به استناد 
مصوبه مجلس هيچ سازمان يا مرجع دولتى حتى وزارت 
ورزش حق كمك به ورزش حرفه اى از جمله فوتبال را ندارد. 
ــت مى توان فهميد كه آوردن  زمانى كه اين كار ممنوع اس
اين اعداد و ارقام براى استقالل و پرسپوليس هم تبليغاتى 
است براى اينكه خريد اين باشگاه ها براى خريداران توجيه 
اقتصادى داشته باشد. اگر غير از اين بود مجلس با اختصاص 
بودجه به استقالل و پرسپوليس مخالفت مى كرد چون كار، 
كار غيرقانونى است. واعظ آشتيانى در ادامه با اشاره به مطرح 
شدن دوباره بحث واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
ــاور دارند كه بايد از  تصريح كرد: به هر جهت برخى هنوز ب
روش راه بينداز، جا بينداز استفاده كنند. من مطمئنم كه 
ــازى استقالل و  مجموعه وزارت ورزش براى خصوصى س
پرسپوليس هيچ تحليلى ندارند. آن ها مى دانند كه بايد قبل 
ــن كار را ارزيابى كنند،  از عمل، خوب فكر و چالش هاى اي
ــتيم خصوصى سازى  اما فقط براى اينكه بگويند ما توانس
استقالل و پرسپوليس را انجام بدهيم مى خواهند اين كار را 
هر طور شده انجام دهند تا باشگاه ها از چاله به چاه بيفتند. وى 
بيان داشت: اين كار باعث مى شود تا ورزش كشور در آينده 
هزينه هاى گزافى را بپردازد. مگر اين نيست كه استقالل و 
پرسپوليس را مى خواهيم واقعا خصوصى كنيم؟ براى اين 
كار چه بسته حمايتى در نظر گرفته شده است؟ چه تحليلى 
ــده  ــگاه در نظر گرفته ش براى آينده اقتصادى اين دو باش
است كه وضع بدتر از امروز نشود؟ اين چه منطقى است كه 
بدون مطالعه هر كارى را انجام بدهيم و در نهايت بگوييم ما 
موفق شديم. براى اينكه روى عدم نظارت و ضعف مديريت 

سرپوش گذاشته شود و اينكه به نوعى به دستگاه هاى نظارتى 
برسانيم كه ديگر نبايد روى اين باشگاه ها كنترل داشته باشند 
و متوجه نشوند كه چه اتفاقاتى در اين سال ها در استقالل و 
پرسپوليس رخ داده است كه باعث روى هم رفتن ميلياردها 
بدهى شده. مى خواهند اين دو باشگاه را خصوصى كنند. تنها 
قصد اين است كه با خصوصى سازى افكار عمومى منحرف 
ــده است كه حتى مسئوالن ارشد نيز  شود. طورى رفتار ش
به بحث واگذارى استقالل و پرسپوليس ورود كرده اند كه 
اگر دو باشگاه خصوصى شوند حتما مشكالت شان هم حل 
مى شود. مديرعامل پيشين باشگاه استقالل در ادامه گفت: 
من اطمينان دارم كه اين كار به ضرر دو باشگاه خواهد بود. 
ــازى نه بسته حمايتى لحاظ شده  چون براى خصوصى س
است و نه آمادگى مديريتى آن هم اكنون وجود دارد. در اينكه 
بايد شرايط را براى خصوصى سازى اين دو باشگاه مهيا كنيم 
شكى نيست اما ابتدا بايد كار را درست پيش برد. اينكه عده اى 
بدون مشورت با كارشناسان ورزشى، اجتماعى، فرهنگى، 
ــى و اقتصادى اين تصميم را بگيرند درست نيست.  سياس
استقالل و پرسپوليس كارخانه نيستند كه وقتى فروريخته اند 
ــپوليس سال ها در  ــتقالل و پرس آن ها را واگذار كنيم. اس
ــل قابل تفكيك  ــد و به همين دلي مجموعه دولت بوده ان
نيستند. واعظ آشتيانى افزود: به جاى اينكه وزارت ورزش 
براى ضعف هاى مديريتى و عدم ايجاد شرايط مناسب براى 
واگذارى پاسخگو باشد مى خواهد فقط دو باشگاه را خصوصى 
كند. كجاى اصل 44 قانون اساسى گفته است شركت هايى 
كه ناكارآمد شده اند را در اوج ذلت واگذار كنيم؟ مگر غير از 
اين است كه شركت ها بايد در شرايط ايده آل واگذار شوند تا 
خريدار نيز براى خريد آن ها رغبت داشته باشد. بايد ابتدا روى 
دو باشگاه كار مديريتى مناسب شود و تراز مالى آن ها مثبت 
شود و آن موقع به فكر واگذار كردن آن ها باشيم. چه كسى 
گفته هر باشگاهى كه با مديريت نااليق به خاك سياه نشسته 
ــت اول به دنبال درست كردن  را بايد واگذار كرد؟ بهتر اس

باشگاه ها باشيم و بعد دنبال خصوصى سازى آن ها.

      بررسى اليحه بودجه 98 و وضعيت تيم هاى ورزشى در گفت و گو با اميررضا واعظ آشتيانى:

تساوى سرخابى ها در بودجه، بحثى انحرافى است 
گروه ورزش

ــت تكليف باشگاه  حضور جوادنكونام در برنامه90 مى توانس
پيكان را در نيم فصل دوم مشخص كند اما هيچ حرفى زده نشد تا 
وضعيت اين باشگاه چند روز بعد از جدايى مجيد جاللى همچنان 

در ابهام باشد.
ــيد كه نكونام با ناراحتى جلسه را  با اين وجود وقتى خبر رس
ــت ماجراى مربيگرى در پيكان كمى  ــخص اس ترك كرده مش

پيچيده تر از چيزى است كه تصور مى شود.
 مديركارخانه،   مانع بزرگ نكونام

ــود مديركارخانه ايران خودرو بزرگ ترين مانع  گفته مى ش
ــر راه حضور جوادنكونام در پيكان است. درباره  او كه گفته  برس
مى شود عالقه مند جدى به فوتبال است مسائل مختلفى شنيده 

مى شود. اول اينكه استقاللى است و معموال مديران و مربيانى كه 
از خانواده استقالل و رنگ آبى باشند را انتخاب مى كند. محمود 
ــيعى، مديرعامل و حتى مجيد جاللى نيز تمايالت رنگى آبى  ش
ــرط براى رسيدن به نيمكت  ــته و دارند و به نظر اين يك ش داش
ــد اين خبر هم  ــد هرچن پيكان تا زمان حضور اين مديريت باش
وجود دارد كه ظرف يك ماه آينده كارخانه ايران خودرو با تغيير 
و تحوالت اساسى در مديريت كالنش روبه رو شود. با اين وجود 

اما نكونام يكى از ويژگى هاى اصلى مديركارخانه را كه آبى بودن 
ــت دارد اما موضوع ديگرى كه به آن اشاره مى شود اين است  اس
كه مديركارخانه دوسال قبل كه جاللى قصد داشت نكونام را به 
پيكان بياورد مخالف اصلى و مانع حضور او بوده است. البته اين 
ها تنها در حد گمانه ها و شايعات باقى مى مانند اما آنچه مى توان 
ــت مديركارخانه ايران  ــه آن اتكا كرد مخالف گويا در اين زمان ب

خودرو با انتقال نكونام است.

 يحيى يا طهماسبى؟
ــگاه و  ــكان به بيرون درز كرده كه اين باش حاال اين خبر از پي
ــودرو به دنبال جذب و انتقال  در رأس آن مديركارخانه ايران خ

يحيى گل محمدى از پديده هستند. 
ــد تغييراتى كه در شرايط مالى پديده  هرچند به نظر مى رس
ــه نيم فصل  ــدى را ترغيب كرده ك ــد اكنون گل محم ايجاد ش
ــد. اما با توجه به اينكه  ــين باش دوم را هم همراه پديده صدرنش

حضور نكونام و گل محمدى تا اين لحظه منتفى به نظر مى رسد 
محمدرضا طهماسبى سرپرست و بازيكن و كاپيتان سابق پيكان 
در حال حاضر هدايت موقت اين تيم را به عهده گرفته  و شايد اگر 
ــن تيم نيم فصل دوم را با مربيگرى  همين روند ادامه پيدا كند اي

او آغاز كند.
ــدى در پديده و نتايج  البته با توجه به حضور موفق گل محم
فوق العاده يحيى بعيد است كه او را در نهايت در پيكان ببينيم و 
در اين ميان مى توان گفت تنها گزينه جدى باشگاه پيكان على 
اصغر مدير روستاست كه به نوعى از بدنه باشگاه پيكان محسوب 
ــم كاپيتان و  ــوان بازيكن و ه ــود و پيش از اين هم به عن مى ش

سرمربى با پيكان به موفقيت هاى قابل توجهى رسيده است.

ــاه ها پيش با  ــت كه از م ــيون هايى اس كونگ فو از جمله فدراس
سرپرست اداره مى شود. با اين حال وزارت ورزش تا به امروز ورودى 
ــا برگزارى مجمع  ــيون و تعيين تكليف آن ب به مديريت اين فدراس

انتخاباتى نداشته است.
ــا 6 كانديداى ديگر، موفق  ــال 92 در رقابت ب رضا حيدرى كه س
ــب حداكثر آراى مجمع انتخاباتى فدراسيون كونگ فو شد،  به كس
ماه هاست كه به عنوان سرپرست به مديريت خود در اين فدراسيون 
ادامه مى دهد. دوره چهارساله رياست حيدرى در فدراسيون كونگ 
فو بهمن سال گذشته به پايان رسيد با اين حال وى همچنان در اين 

فدراسيون حضور دارد و امور مربوط به آن را مديريت مى كند. 

ــال از پايان دوره قانونى فعاليت رييس  حاال كه نزديك به يك س
فدراسيون كونگ فو مى گذرد، وزارت ورزش برگزارى انتخابات اين 

فدراسيون را در برنامه قرار داده است. 
ــه دنبال انتصاب گزينه اى به عنوان  اين وزارتخانه در اولين گام ب
دبير مجمع انتخاباتى براى فدراسيون كونگ فو است. معموال دبيران 
فدراسيون ها اولين گزينه براى بر عهده گرفتن اين مسئوليت (دبير 
مجمع انتخاباتى) هستند. البته در صورتى كه آن ها قصدى براى ورود 
به انتخابات نداشته باشند اما ظاهرا دبير فدراسيون كونگ فو قصد 
ــيون شود به همين  دارد كانديداى انتخابات پيش روى اين فدراس
دليل وزارت ورزش بايد گزينه ديگرى را به عنوان دبير مجمع انتخاباتى 

كونگ فو معرفى كند. بعد از انتصاب و معرفى دبير مجمع انتخاباتى 
فدراسيون كونگ فو، مهلت 10 روز كارى براى ثبت نام از كانديداهاى 
ــود. وزارت ورزش در نظر دارد در  ــخص مى ش اين فدراسيون مش
صورت مشخص شدن زودهنگام دبير مجمع انتخاباتى فدراسيون 
كونگ فو، ثبت نام از كانديداهاى اين فدراسيون را از هفته آينده آغاز 
كند. بدين ترتيب دوره رياست - سرپرستى رضا حيدرى كه حدود 
ــال از آن مى گذرد، باالخره رو به اتمام است.  وزارت ورزش از  پنج س
يك شنبه هفته گذشته نيز نام نويسى از كانديداهاى دو فدراسيون 
ــنبه گذشته هم ثبت نام كانديداهاى  جودو و ووشو را آغاز كرد. از ش

فدراسيون كاراته آغاز شد. 

ــى روش در اردوى قطر  ــا از كارلوس ك در تصاويرى كه اين روزه
مخابره مى شود لبخند ضميمه صورت او است و طورى وانمود مى كند 
كه اگرچه براى كسب موفقيت در جام ملت ها مصمم است اما روحيه 
بااليى نيز دارد. او اما دغدغه هاى زيادى را در روزهاى منتهى به مهم ترين 
تورنمنت ملى فوتبال آسيا در ذهن دارد. دغدغه هايى كه مهم ترينش در 
كوتاه مدت انتخاب ليست نهايى براى حضور در جام ملت هاى آسياست. 
كى روش در حالى طبق گفته خودش فردا فهرست ليست نهايى را اعالم 
مى كند كه حالت هاى عجيبى براى شاگردانش پيش آمده و كار او را 
سخت تر كرده است. مصدوميت چند بازيكن كليدى و تعدد حضور 
ستاره ها در برخى پست ها شرايط عجيبى براى سرمربى تيم ملى ايجاد 
كرده و او حاال بايد يكى از حساس ترين تصميمات دوران مربيگرى خود 
را بگيرد. خصوصا حاال كه همه از تيم ملى انتظار قهرمانى در آسيا دارند 
و كى روش مى داند فرصتى براى اشتباه كردن ندارد.در ادامه به بررسى 
شرايط بازيكنانى پرداخته ايم كه شانس حضور در تيم ملى را دارند و البته 

به صورت پست به پست وضعيت نفرات مورد ارزيابى قرار گرفته است.
 دروازه بان؛ يكى قطعى است، يكى حذف مى شود

گزينه ها: عليرضا بيرانوند، سيدحسين حسينى، اميرعابدزاده و 
پيام نيازمند.

گمانه زنى ها: اگرچه در حال حاضر عليرضا بيرانوند، سيدحسين 
ــينى و پيام نيازمند در اردوى قطر حضور دارند، اما اميرعابدزاده  حس
كه با ماريتيمو درگير مسابقات داخلى ليگ پرتغال است نيز در بين 
چهاردروازه بان مورد نظر كارلوس كى روش قرار دارد. در اين بين حضور 
عليرضا بيرانوند در جام ملت ها با توجه به سابقه اى كه اين دروازه بان در 

ماه هاى گذشته داشته و عملكرد خوبش در جام جهانى و ليگ قهرمانان 
ــت و يك نفر خط خواهد خورد. به عبارت بهتر از بين  آسيا قطعى اس

حسينى، نيازمند و عابدزاده يك نفر به جام ملت ها نمى روند.
خط دفاع؛دو مدافع مسافر امارات نمى شوند

ــان، وريا غفورى، مرتضى پورعلى گنجى،  گزينه ها: رامين رضايي
پژمان منتظرى، محمدرضا خانزاده، سيدمجيد حسينى، روزبه چشمى، 

حسين كنعانى زادگان، احسان حاج صفى، ميالد محمدى. 
گمانه زنى ها: طبق عرف كى روش در خط دفاعى احتماال دو مدافع 
راست، دو مدافع چپ وچهار مدافع وسط را به جام ملت هاى آسيا مى 
برد. در دفاع راست با توجه به اينكه صادق محرمى به اردوى قطر نرفته 
حضور وريا غفورى و رامين رضاييان تقريبا قطعى است. در دفاع چپ هم 
تقريبا مى شود حدس زد كه حضور احسان حاج صفى و ميالد محمدى 
در جام ملت ها قطعى است. اما در پست دفاع وسط بازيكنان بيشترى  
ــى، پژمان منتظرى، محمدرضا  حضور دارند؛ مرتضى پورعلى گنج
خانزاده، سيدمجيد حسينى، روزبه چشمى و حسين كنعانى زادگان 6 
مدافع وسط مد نظر كى روش براى جام ملت ها هستند كه از بين آن ها دو 
نفر بايد قيد سفر به امارات را بزند. به طور كلى 10 بازيكن در خط دفاعى 
شانس حضور در جام ملت ها را دارند كه دو نفر از آن ها نمى توانند با توجه 

به محدوديت اعالم ليست 23 نفره نهايى در اين فهرست قرار بگيرند.
خط هافبك؛ لشكر مصدومان و كار سخت كى روش

ــد نوراللهى،  ــعيد عزت اللهى، اميد ابراهيمى، احم گزينه ها: س
ــد اميرى،  ــى، وحي ــى كريم ــكان دژاگه، عل ــدوس، اش ــامان ق س

مسعودشجاعى،عليرضا جهانبخش، على قلى زاده و مهدى ترابى.

مصدومان: سعيد عزت اللهى، عليرضا جهانبخش، على كريمى و 
على قلى زاده.

گمانه زنى ها: با توجه به سيستمى كه كارلوس كى روش براى تيم 
ــه يا چهار هافبك تدافعى به امارات  ملى در نظر مى گيرد احتماالس
سفر خواهند كرد. در حال حاضر سعيد عزت اللهى، اميد ابراهيمى و 
على كريمى هافبك هاى تدافعى حاضر در اردو هستند و از سوى ديگر 
احمد نوراللهى نيز توانايى بازى در اين پست را دارد. ضمن اينكه روزبه 
چشمى نيز اگرچه در تيم كى روش همواره دفاع وسط بوده اما در برخى 
مسابقات از جمله بازى ديروز مقابل فلسطين به عنوان هافبك تدافعى 
به ميدان رفته است. از سوى ديگر احتماال كى روش 8 يا 9 بازيكن را در 
خط هافبك به جام ملت ها مى برد كه در اين شرايط پيش بينى مى شود 
سه نفر از آن ها هافبك دفاعى باشند. يعنى از ميان عزت اللهى، ابراهيمى 
و كريمى اگر مصدوميت عزت اللهى و كريمى دردسر ساز نشود و بتوانند 
تيم را همراهى كنند هر سه نفرشان به جام ملت ها مى روند.از سوى ديگر 
كى روش مجبور خواهد بود از  بين سامان قدوس، اشكان دژاگه، وحيد 
اميرى، مسعود شجاعى، عليرضا جهانبخش، على قلى زاده و مهدى 
ترابى حداقل دو يا سه نفر را خط بزند. اتفاقى كه با توجه به مصدوميت 

جهانبخش و قلى زاده شايد كار كى روش را سخت تر كند.
خط حمله؛ دغدغه شيرين آقاى سرمربى

گزينه ها: سردار آزمون، مهدى طارمى، على عليپور، كريم انصارى 
فرد و كاوه رضايى.

مصدوم: كاوه رضايى.
ــال حاضرپنج مهاجم خوب دارد كه  گمانه زنى ها: كى روش در ح

مى تواند از آن ها در تركيبش استفاده كند. اگرچه او در گذشته نشان داده 
به طارمى، آزمون و انصارى فرد بيشتر از عليپور و كاوه رضايى اعتقاد دارد 
اما احتماال براى جام ملت ها عالوه بر سه مهاجم مذكور از بين عليپور 
و رضايى نيز يكى را به جام ملت ها ببرد تا در مواقع لزوم از آن ها در خط 

حمله استفاده كند.
مصدومان، دغدغه اصلى

از جمع بازيكنانى كه نام شان برده شدعليرضا جهانبخش، على قلى 
زاده، سعيد عزت اللهى و كاوه رضايى مصدوم هستند و احتمال اينكه 
حداقل دور گروهى جام ملت ها را از دست بدهند هم هست. با توجه 
ــتند و البته در پست هاى  به اينكه هر چهار بازيكن جزو لژيونرها هس
حساسى نيز حضور دارند، كى روش نمى داند چه تصميمى را بايد در 
قبال آن ها اتخاذ كند. دغدغه اصلى نيز درباره جهانبخش و عزت اللهى 

است كه حضورشان بسيار ارزشمند محسوب مى شود و سرمربى تيم 
ملى به راحتى نمى تواند قيد آن ها را بزند.
كدام بازيكنان حذف مى شوند؟

ــت تيم ملى در حال حاضر 30  با بررسى همه شرايط درباره ليس
بازيكن شانس حضور در جام ملت هاى آسيا را دارند كه كى روش مجبور 
است هفت نفر از آن ها را خط بزند. قطعا يكى از خط خورده ها دروازه بان 
خواهد بود چراكه بيشتر از سه دروازه بان به هيچ تورنمنتى نمى روند. 
در خط دفاعى دو بازيكن خط خواهند خورد وسه نفر از هافبك ها نيز 
احتماال شانس حضور در جام ملت ها را از دست مى دهند. يكى از پنج 
مهاجم كى روش نيز به نظر مى رسد نتواند بليت حضور در امارات را رزرو 
كند تا  هفت خط خورده بزرگ معرفى و فهرست 23 نفره نهايى تيم ملى 

تكميل شود.

خبر كوتاه

منهاى فوتبال

زمين سبز

نكونام و پيكان پشت تونل كندوان 

انتخابات كونگ فو     در    برنامه   وزارت    ورزش 

احتمال چهار حذف خبرساز توسط كى روش 
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كودك و نوجوان 

466

على روستايىعلى روستايى

يك گربه دارم
من توي ايوان
يك بچه گربه
شيطان شيطان

 
رنگ تن او

خاكستري رنگ
با خط و خالى

زيبا و خوش رنگ
 

مي پيچد از مهر
گرد دو پايم
سر مي گذارد
بر روى پايم

«ياكوب 
لودويك كارل گريم»

كوشندگان كودك:

بچه گربهبچه گربه

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

««««««

اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادتببووى گلهى گلهااى نقى نقااشىشى

چندتا كوه كشيدم و يه رودخونه كه از بين چندتا كوه كشيدم و يه رودخونه كه از بين 

كوه ها شروع مى شد و تا پايين دفتر نقاشيمكوه ها شروع مى شد و تا پايين دفتر نقاشيم

 اومده بود. اين طرف و اون طرف رودخونه اومده بود. اين طرف و اون طرف رودخونه

 هم يه عالمه چمن كشيدم. اگر رودخونه هم يه عالمه چمن كشيدم. اگر رودخونه

 پر آب بشه حتما اينجا پر از گل مى شه! پر آب بشه حتما اينجا پر از گل مى شه!

 از ابرهاى توى آسمون چندتا دونه از ابرهاى توى آسمون چندتا دونه

 برف قرض گرفتم و روى  برف قرض گرفتم و روى 

كوه هاى نقاشيم گذاشتم. كوه هاى نقاشيم گذاشتم. 

تموم شد! دفترمو بستم و توى تموم شد! دفترمو بستم و توى 

كيفم گذاشتم...وقتى زنگ نقاشىكيفم گذاشتم...وقتى زنگ نقاشى

 خواستم دفترمو از توى كيفم خواستم دفترمو از توى كيفم

 دربيارم احساس كردم كه  دربيارم احساس كردم كه 

دفترم خيسه! صفحه نقاشيم دفترم خيسه! صفحه نقاشيم 

رو باز كردم، رودخونه پر از آبرو باز كردم، رودخونه پر از آب

 بود و يه عالمه گل درومده بود! بود و يه عالمه گل درومده بود!

 بوى گل ها ،كالس رو پر كرده بود... بوى گل ها ،كالس رو پر كرده بود...

زمان جدا سازى اتاق خواب كودكان چه هنگامى استزمان جدا سازى اتاق خواب كودكان چه هنگامى است

نمى خواهم تنها بخوابمنمى خواهم تنها بخوابم



چهارشنبه 5 دي 1397   |   18 ربيع الثاني 1440  |  26 دسامبر  2018
سال هفتم  |  شماره  1378  |  4 صفحه         

قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: هيوالى كوه به دوش
نويسنده: محمدرضا شمس

ناشر: نشرهوپا
بها: 13500 تومان

تعداد صفحات: 181 صفحه
ــود. ديگر صداى  ــاكت مى ش ــتان س درباره كتاب: يك  دفعه همه  جا مثل قبرس
مرده ها هم به گوش نمى رسد. انگار شب شعرشان تمام شده و به گورهاى شان 
برگشته  اند. شايد هم ايستاده  اند و ما را تماشا مى كنند.امنيه ها به  سرعت از جيپ 
پايين مى پرند و تفنگ هاى شان را رو به تاريكى نشانه مى روند. صداى كشيدن 

گلنگدن  ها ...

من همين چند تا بچه رو تو دنيا دارم!من همين چند تا بچه رو تو دنيا دارم!

ط: خسرو مرادى از انديمشك
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

عمر طبيعى ما، حتى در بهترين وضعيت، 
در  مساله  مهم ترين  روزه.   21 تا   7
محيط  گرماى  عمرما،  طول  مقدار 
اطرافه . وقتى دما به زير صفر مى رسه 

يا بيش از حد گرم مى شه، گروه گروه 
مى ميريم.اماتوليد مثل فراواني داريم.بچه ها! 

مقدار توليد مثل ما واقعا ترس آوره، دانشمندى حساب 
كرده كه فقط يك جفت مگس در عرض يك تابستون 
مى تونن 325923200000000 نوزاد به دنيا بيارن! 
كوچيك  چشم  هزاران  از  مركب  ما  چشماي  بچه ها، 
ديگه است و اين چشما رو قادر مى سازه در آن واحد به 
كنن.  نگاه  طرف  هر 
ريز  چشماى  تعداد 
 4000 حدود  در  ما 
تاست و تمامي اون ها 

به شكل مربعند.

سيب
معلم به بچه گفت يك كرم بكش.

دانش آموز سيب كشيد.
معلم پرسيد چرا سيب كشيدى؟

دانش آموز جواب داد:
كرمه توى سيب قايم شده خانم.

فسقلى
خال خالى گفت بند كفش باباى من خيلى زور دارد.

دوستش پرسيد از كجا مى دانى ؟
فسقلى جواب داد:

آخه ديروز بند كفشه رفت زير پاى
 بابام پرتش كرد روى زمين.
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«عبدالرزاق پهلوان» نوشته نادر ابراهيمى بار ديگر از سوى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان بازنشر شد.

ــت،  ــده اس ــى هاى على اكبر صادقى همراه ش ــا نقاش ــر كه ب اين اث
ــتانى تاريخى روايت  ــب داس ــت پهلوان ايرانى را در قال سرگذش
مى كند.در بخشى از اين كتاب مى خوانيم: «صدها سال پيش از اين، 
ــاهى مى كرد. پدر ابوسعيد،  ــعيد بر ايران پادش مردى به نام ابوس
ــال پيش از آن با سپاه بزرگى  نوه  چنگيز مغول بود. چنگيز ده ها س
ــيار آزار داده بود. اين بود  به ايران حمله كرده بود و مردم ما را بس
ــعيد در دربار خود  ــان مى آمد. ابوس ــا از مغول ها بدش كه ايرانى ه
ــس در پهلوانى و  ــه هيچ ك ــلم ك ــت به نام على ابومس پهلوانى داش
ــيد.»در اين داستان به ابعاد مختلف  كشتى گيرى به پاى او نمى رس
ــاره شده  ــى از تاريخ ايران اش اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بخش
است، ضمن آن كه در قالب روايت اصلى، كودكان باالى 10 سال با 
رسوم پهلوانى و قهرمانى آشنا مى شوند. رشادت، از خودگذشتگى، 
ــت كه  در كتاب «عبدالرزاق  مشاركت و بخشش موضوع هايى اس
ــت اين كتاب كه در  ــاره شده است.گفتنى اس پهلوان» به آن ها اش
قطع خشتى و در 24 صفحه منتشر شده است، 3هزار و 100 تومان 
قيمت دارد.اين كتاب براى اولين بار در سال 1351 از سوى كانون 
ــر شده است. انتشارات  پرورش فكرى كودكان و نوجوانان منتش
ــراى هفتمين بار  ــال 1395 ب كانون اين اثر را ويرايش كرده و س
بازنشر شد و شمارگان آن هم اكنون و در هشتمين مرحله چاپ در 

مجموع به 55هزار نسخه رسيده است.

«عبدالرزاق پهلوان» نادر ابراهيمى بازنشر شد«عبدالرزاق پهلوان» نادر ابراهيمى بازنشر شد

لطفا فرياد نزنيد!

امروزه ديگر والدين براى تنبيه كودكان، كمتر متوسل به تنبيه بدنى 
مى شوند و در واقع به جاى بلند كردن دست، صداى خود را باال مى برند. 
غافل از اينكه بعضى از كلمات به كار رفته در فرياد ها از صدمات بدنى 

هم بدترند.
چرا نبايد سر بچه داد زد؟

البته والدين در سكوت بعد از فرياد، احساس خيلى بدى پيدا مى كنند 
ــاس والدينى كه در برخورد با كودك از  و درواقع اين احساس با احس
ــتفاده كرده اند، تفاوتى ندارد. آن ها هم بعد از استفاده از  كمربند اس
كمربند پشيمان مى شوند و به همين شدت ناراحت خواهند شد. فرياد 
جاى كمربند را مى گيرد و هر چه تعداد و نوع كلمات به كار برده شده 
در هنگام عصبانيت بيشتر باشد، شدت صدمات روحى ايجاد شده در 
ــفانه عوارض اين صدمات طوالنى مدت خواهد  كودك بيشتر و متاس
ــتر خانواده هاى  ــت باال رفتن صدا در بيش بود.مى توان با اطمينان گف
امروزى امرى طبيعى است. شايد فرياد زدن بر سر نوپايى كه در خطر 
ــد. وقتى والدين رو درروى كودك  ــروع اين رفتار غلط باش است، ش
ــت  ــرش فرياد مى زنند، كامال كنترل خود را از دس با عصبانيت بر س
ــا توهين و تهديد،  ــمت او پرتاب مى كنند و ب داده اند و كلمات را به س
روح كودك را نشانه مى گيرند. البته خيلى سخت است براى بيستمين 
ــط اتاق جمع كن اما  ــايل نقاشى ات را از وس بار به كودك بگوييد وس
ــخ دهيد. آيا در هنگام خريد از فروشگاه متوجه  ــوال ما پاس لطفا به س
شويد لوازم خريدارى شده خوب بسته بندى نشده، بر سر فروشنده 
فرياد مى زنيد كه «چقدر بى عرضه اى؟!» پس چطور به خودتان اجازه 
مى دهيد بر سر كودك تان فرياد بزنيد؟ اين فرياد هم به اندازه فرياد 

زدن در محل كار و محيط اجتماع زشت است.

 «ياكوب لودويك كارل گريم» «ياكوب لودويك كارل گريم»

ــناس و  ــطوره ش ــناس، اس ــك كارل گريم، زبان ش ياكوب لودوي

ــاطير آلمان» و  ــه آلمانى»، «اس ــت. «واژه نام ــوق دان آلمانى اس حق
ــمند  ــانه ها و قصه هاى عاميانه (قومى) از آثار ارزش گردآورى افس
ــت.«قصه هاى جن و پرى خانگى كودكان»  او و برادرش ويلهلم اس
ــاى پريان در  ــده از قصه ه ــن مجموعه هاى گردآورى ش از بهتري

دنياست.
ياكوب لودويك كارل گريم در 4 ژانويه 1785 در آلمان زاده شد. 
او پدرش را در كودكى از دست داد و به كمك خواهرش كه بانوى 
ثروتمندى بود به همراه ويلهلم به مدرسه رفت. ياكوب تحصيالتش 
ــوق ادامه داد.  ــته حق ــت پدرش در رش ــگاه بنا به خواس را در دانش
ــال به او پيوست . برادران گريم  برادرش ويلهلم نيز پس از يك س
ــردآورى مى كردند،  ــاعر كه آوازهاى فلكلور را گ با الهام از دو ش
ــاز كردند. هدف  ــال 1806 آغ گردآورى قصه هاى قومى را از س
برادران گريم از گردآورى قصه ها اين بود كه نشان دهند ادبيات در 
قصه هاى قومى سنتى و مردم عادى ريشه دارد. اين بخش از ادبيات 
پس از دوره رنسانس (نوزايى) مورد بى توجهى قرار گرفت و تنها 
از راه سنت شفاهى به حيات خود ادامه داد. براى حفظ اين گنجينه 
فرهنگى از فراموشى، برادران گريم تصميم گرفتند كه اين قصه ها 

را بنويسند.

لطفا فرياد نزنيد!لللططططففففااا ففررياادد ننززننيدد!

ــان  امروزه كودكان قبل از آن كه پا به جهان بگذارند اتاق ش

با تمام امكانات براي شان حاضر شده است. رنگ هاي شاد و 

زيبا، وسايل و دكور خوب و فضايي كه دلچسب هر كودكي 

است. تقريبا همه چيز آماده است تا كودك بتواند در اولين 

ــتقالل برسد. چيزي كه در  زمان مناسب پس از تولد به اس

گذشته كمتر جزو ضروريات بود و شرايط احيايش ديرتر و 

سخت تر به دست مي آمد. يكي از مشكالت در عملي كردن 

اين ايده مشكل دل كندن والدين از فرزندان شان است. البته 

به طور كلى در يك سال اول توصيه مي شود شيرخواران در 

معرض ديد والدين باشند. 

ــيارى دارد كه به طور  چرا كه نوزاد در بدو تولد نيازهاى بس

ويژه اى مادر مسئوليت رسيدگى به آن ها را دارد. شايد دليل 

عمده حضور نوزادان در اتاق والدين رسيدگى به موقع به اين 

دسته از نيازها باشد. تعويض به موقع و رفع گرسنگى نوزاد 

توسط مادر از بارزترين داليل حضور نوزاد در نزديك ترين 

ــوزاد و  ــر نوع تنفس ن ــت . از طرف ديگ ــادر اس مكان به م

چگونگى خوابيدن او و بسيارى از مسائل ديگر نيازمند دقت 

و رسيدگى هستند.

به همين دليل توصيه مى كنيم حتى اگر اتاق جدايى براى 

فرزند در نظر گرفته مى شود، در معرض ديد والدين باشد. 

از آنجا كه اين امكان معموال وجود ندارد، بهتر است در يك 

سال اول شيرخوار در اتاق والدين،  اما در تخت جدا خوابانده 

شود.

ــراي ترغيب  ــنهاد مي كنند ب ــان كودك پيش روان شناس

بچه ها به خوابيدن در اتاق شخصي، ابتدا بايد توجه زيادي 

به طراحي دكوراسيون اتاق بچه ها داشت. به اين شكل كه 

نه تنها از لحاظ رعايت شرايط فيزيكي و وضعيت نور و هوا، 

بلكه در انتخاب همه وسايل اتاق بچه ها هم بايد توجه كافي 

داشت. بهترين پيشنهادي كه آن ها مي دهند نظرخواهي 

از خود بچه ها در اين زمينه است. آن ها معتقدند اين بهترين 

ــر و حوصله تنها  ــت كه والدين مي توانند با صب ــيوه اي اس ش

ــراي بچه ها تبديل  ــك زمان و فرصت دلپذير ب خوابيدن را به ي

كنند.

ــپس در قدم دوم والدين بايد اعتماد كودك را به خود جلب  س

كنند به اين شكل كه اگر او بر اثر عاملي دچار ترس و اضطراب شد 

ــترس خود ببيند و بدين صورت از ميزان  والدين خود را در دس

ترس و اضطراب خويش بكاهد.

قدم بعدي احساس خودمختارى است. به اين ترتيب كه كودك 

ــخصى خود را دارد. اين حس به او  ــاس مى كند فضاى ش احس

ــت  انگيزه مي دهد تا تنهايي براي او در مكاني كه مختص اوس

دلنشين شود.

ــد كه پس از اين اقدامات كودك هنوز  اگر مشاهده ش

ــيد  ــما اصرار دارد مطمئن باش به خوابيدن در كنار ش

ــود دارد. چيزي مانند: ترس و  كه عاملي بازدارنده وج

اضطراب، كابوس هاي شبانه و ... كه مانع اين جداسازي 

ــت كه ريشه يابي كرده و  مي شود. پس بر عهده شماس

عامل ترس را بر طرف كنيد در غير اين صورت كودك 

هرگز راضي به جدا كردن اتاق خوابش نمي شود و اگر 

هم بشود مطمئنا دچار آسيب هايي جدي خواهد شد.  

براي مرتفع كردن تدريجي اين گونه مشكالت به طور 

ــن كودك در كنار  مثال مادر مي تواند تا به خواب رفت

ــس از خوابيدن به اتاقش  آن باقي بماند. يا اينكه او را پ

ــت چراغ  ــر علت ترس او از تاريكي اس منتقل كند. اگ

خوابي براي اتاقش تعبيه كنيد تا اتاق در تاريكي مطلق 

ــت و موي خود را به  نباشد. اما يادتان باشد هرگز دس

ــرار احتمالي او مي توانيد  كودك  ندهيد. در مقابل اص

يكي از عروسك هايش را به او بدهيد تا در آغوش بگيرد 

چرا كه ايجاد هر گونه وابستگي جداسازي او را سخت تر 

خواهد كرد. 

پس از رفع اين موانع، كودك شما آماده اين جداسازي 

است. اكنون مي توانيد اتاق خواب او را با خيالي آسوده 

جدا كنيد و با آرامش خاطر او را در اتاقش تنها بگذاريد و 

تقريبا مطمئن باشيد كه او در آسودگي است.

زمان جدا سازى اتاق خواب كودكان چه هنگامى استزمان جدا سازى اتاق خواب كودكان چه هنگامى است

نمى خواهم تنها بخوابمنمى خواهم تنها بخوابم
ىلىر روستايى عع

  توصيه مي شود شيرخواران در معرض ديد 

والدين باشند؛ چرا كه نوزاد در بدو تولد نيازهاى 

بسيارى دارد كه به طور ويژه اى مادر مسئوليت 

رسيدگى به آن ها را دارد،  پس جدا كردن كودك 

از مادر در اين سن به نوعي گرفتن حق طبيعي او 

است

روان شناسان كودك پيشنهاد مي كنند 

براي ترغيب بچه ها به خوابيدن در اتاق 

شخصي، ابتدا بايد توجه زيادي به طراحي 

دكوراسيون اتاق بچه ها داشت سپس 

اعتماد او را جلب كرد؛  به اين صورت كه او 

همواره شما را در دسترس خود بيابد
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

ممهه  ييااسس  صصااددققىىهه  ييااسس  صصااددققىىمه ياس صادقى


