
ــف و مكلف به حذف  ــنامه اى، بانك ها را موظ بانك مركزى با ابالغ بخش
سود روزشمار و جايگزينى آن با سود ماه شمار كرد.بر اساس بخشنامه  بانك 
مركزى،  بانك ها موظفند سود بانكى را بر اساس حداقل مانده در ماه محاسبه 
ــتريان خود پرداخت كنند و به نوعى نرخ سود روزشمار سپرده هاى  و به مش
ــمار تبديل كنند. به طور كلى  در نظام بانكى اگر قرار است  بانكى  را به ماه ش
بانك ها بر اساس اصول عمل كنند بايد سود متناسب با سررسيد تعيين كنند. 
سپرده هاى روزشمار و كوتاه مدت، دقيقا مصداق سپرده هاى عندالمطالبه 
ــى تواند به  ــرمايه گذار هر زمان و هر لحظه كه اقدام كند، م ــتند كه س هس
ــپرده هايى بانك متعهد  ــود آن اقدام كند.در چنين س برداشت سپرده و س
ــاعت و لحظه كه صاحب سپرده مراجعه كرد،  مى شود به صورت آنى و هر س
بتواند مبلغ مورد تعهد را برداشت كند . در نظام هاى بانكى دنيا چنين روشى

مرسوم نيست و سپرده كوتاه مدت روز شمار وجود خارجى ندارد . اين مساله 
را مى توان تفاوت بزرگ نظام بانكى ايران با بانكدارى متعارف دنيا دانست.از 
اين رو بخشنامه بانك مركزى، نخستين گام براى حل اين مساله است، زيرا 
بر اساس اين بخشنامه روند پرداخت سود روز شمار به حساب هاى پس انداز 
ــود به صورت ماه شمار، ماهيت   كوتاه مدت متوقف مى شود و با پرداخت س

سپرده هاى جارى ديدارى و آنى تغيير خواهد كرد.
بر اساس اين بخشنامه، محاسبه سود براى حساب هاى كوتاه مدت به اين 
صورت خواهد بود كه موجودى بايد حداقل يك ماه در سپرده باقى بماند و در 
غير اين صورت سودى به آن تعلق نمى گيرد. اين اقدام به لحاظ سازوكارهاى 
ــت و  با عمليات متعارف بانكدارى جهانى تطابق دارد و  اقتصادى منطقى اس
اگر سپرده گذار خواهان دريافت سود بيشتر است، بايد سپرده  خود را مدت 
بيشترى نزد بانك بگذارد تا مشمول دريافت سود ماه شمار شود .البته با توجه 
ــت تغيير رويه پرداخت سود از  به شرايط فعلى اقتصاد نمى توان انتظار داش
ــمار تاثير زيادى روى سرعت گردش پول داشته باشد ، اما  روزشمار به ماه ش
مى توان به گردش مالى قابل مالحظه در شبكه بانكى اميدوار بود زيرا با اين كار 

امكان پرداخت وام و تسهيالت به سپرده گذاران نيز فراهم مى شود.
ــپرده گذاران محدود است و  در حالى كه  ميزان پرداخت تسيهالت به س
ــپرده گذاران از خدمات و منابع بهره اى نمى برند  با سياست جديد  اغلب س
بانك مركزى مى توان به تغيير اين شرايط و رونق  نسبى اقتصاد اميدوار بود 
ــور بايد مورد نظر باشد ، به  . با اين حال ايجاد تنوع در سيستم بانكدارى كش
ــيدها و نرخ سودهاى  ــوى سپرده گذارى با سررس گونه اى كه بانك ها به س
ــود نسبتا باال و منطقى به  متفاوت حركت كنند و سپرده گذاران  را با نرخ س
نگهدارى نقدينگى در بانك ها تشويق كنند.البته بايد توجه كرد كه در ساير 
ــود را تكليف و ديكته نمى كنند و اين كار كشورها بانك هاى مركزى نرخ س

در اختيار بانك هاست و آن ها با توجه به شرايط مختلف نسبت به تعيين نرخ 
ــازار غير بانكى و  ــود بانكى در ب ــود اقدام مى كنند؛ در اصل در دنيا نرخ س س
ــود و تالش ها در اين جهت است كه نرخ سود  عمده فروشى ها تعيين مى ش
ــاختار مناسب در  ــود.با اين حال در ايران بايد به س در بازار هدف گذارى ش
ــت يابيم زيرا آن گونه كه در كشورهاى توسعه  اقتصاد  و سيستم بانكى دس
ــود دنبال و اجرايى مى شود، در كشور  ــت گذارى پولى و نرخ س يافته سياس
ــت.بدون ترديد حركت  با تحوالت حوزه پولى و استفاده  ــده اس ما انجام نش
ازتكنولوژى هاى نوين و سياست گذارى هاى پولى، امكان بهينه كردن فضاى 

پولى و بانكى در كشور ميسر خواهد شد .

همه ما بارها شنيده ايم كه درآمد حاصل از نفت، ما را 
بدبخت كرده، اقتصاد را از ميان برده و عامل پسرفت مان 
ــيارى از ما در تحليل ها و گفت وگوهاى  ــت. بس شده اس
روزمره در مسير رفت و آمد در تاكسى  يا كوچه و بازار، نفت 
را عامل عقب ماندگى مى دانيم. اين موضوع چقدر واقعيت 
ــت كه ما  دارد؟ مگر نه اينكه نفت هم كااليى توليدى اس
آن را صادر مى كنيم، پس چرا چنين تاثير مخربى دارد؟

ــا توليد يك  ــرمايه گذارى ت ــى بر روند س مرورى اجمال
ــت، براى  ــابه براى نف ــا روند مش ــول و قياس آن ب محص
ــت خام، چگونه اجازه  ــخص مى  كند،  صادرات نف ما مش

نفس كشيدن از ديگر توليدات را مى گيرد.
مثال فرض كنيد براى توليد فرش با هدف صادرات بر 
فرض يك ميليارد دالرى، الزم به توليد دست كم (بنا به 
ــمى) 10 ميليون تخته فرش است و براى توليد  آمار رس
ــت به صدها كارگاه نياز  اين ميزان فرش، در درجه نخس
ــتاها  ــهرها و روس ــت. اين كارگاه ها قاعدتا بايد در ش اس
ــمى براى  ــوند و زمين هايى با قيمت هاى رس انتخاب ش
ــود. مرحله بعدى ساخت كارگاه است  آن ها خريدارى ش
ــنايى  ــزات مورد نياز از برق و گاز و روش و بعد از آن تجهي
گرفته تا دار قالى. دورادور همه ما مى توانيم در ذهن خود 
مجسم كنيم كه خريد زمين، ساخت كارگاه و تجهيز آن 
چقدر هزينه دارد،  اما اين بخش كوچكى از هزينه هاست. 
ــود،  ــروع مى ش هزينه هاى اصلى بعد از تجهيز كارگاه ش
زمانى كه كارفرما بخواهد كارگر قاليباف را استخدام كند. 
دفتر و دستك ادارى،  استخدام سركارگر، فراخوان براى 
ــارت و بعد از آن حقوق و  كارگران، ايجاد كارگاه هاى مه
ــعب  ــكالت حقوقى كه منش مزاياى كارگران، بيمه، مش
ــيار بزرگ ترى را به  ــت و... هزينه هاى بس از قانون كار اس

كارفرما تحميل مى كند. 
ــت كه خود هزينه  بعد از آن، تامين مواد اوليه نياز اس
گزاف ديگرى است و پس از آن كار آغاز مى شود. طبيعتا 
ــرش،  از مرحله ابتدايى تا  براى توليد 10 ميليون قطعه ف
ــت و در اين فاصله،  ــال زمان نياز اس صادرات چندين س
ــرمايه هزينه كند.  ــان بايد از جيب و از س كارفرما همچن
ــكالت كوچك و بزرگ بازار  بازاريابى براى صادرات،  مش
ــاى اين صنعت  ــى، از ديگر هزينه ه بين المللى و گمرك
ــت.حاال همين روند را براى توليد (استخراج) نفت با  اس
هدف صادراتى همان يك ميليارد دالرى در نظر بگيريم. 
يك سرمايه گذارى ابتدايى براى كشف و حفر چاه انجام 
مى شود و بعد از آن نفتى است كه از دل زمين بيرون آمده 
ــكه با  ــود. 20 ميليون بش و براى صادرات بارگيرى مى ش
ــط 50 دالر براى هر بشكه كه در مدت چند  قيمت متوس
ــود. گرچه مى توان در اين روند نيز دفتر  ماه توليد مى ش
ــتخدام را در نظر گرفت، اما شمار شاغالن  و دستك و اس

مورد نياز در اين صنعت به مراتب كمتر از صنعت فرش (و 
ديگر صنايع) است. خرج و مخارج بازاريابى نيز براى اين 
ــت و زمان مورد نياز تا رسيدن  صنعت به مراتب كمتر اس
ــر خواهد بود. از آن  ــيار كوتاه ت به رقم يك ميليارد نيز بس
ــود.  ــراى توليد خود كاال هزينه اى نمى ش مهم تر اينكه ب
ــده  در واقع نفت، قرن ها پيش از اين در طبيعت توليد ش
ــتخراج آن را توليد مى خوانيم (البته بايد در  است و ما اس
نظر داشت براى صنعت بزرگى مثل نفت،  هدف صادراتى 
ــايد چندان منطقى نباشد،  در اين  يك ميلياد دالرى ش
ــودآورى در كل را بايد  مثال، نسبت سرمايه گذارى و س
در نظر داشت). مقايسه ميان هزينه هاى اين دو صنعت، 
ــود صنعتى همچون نفت  به راحتى مشخص مى كند س
ــت. تا اينجاى كار  ــتر از صنعت فرش اس صدها برابر بيش
ــكلى وجود ندارد. يك صنعت پر سودتر از آن ديگرى  مش
بوده و اين در بازار پذيرفته شده است. مشكل زمانى آغاز 
ــود كه دالرهاى حاصل از صادرات اين دو محصول  مى ش
توسط كارفرما به بازار مى آيد. يك ميليارد دالر اول را در 
نظر بگيريد كه كارفرماى صنعت فرش حاال در جيب خود 
ــد هزينه هاى گزاف  دارد. براى اينكه صنعت فرش بتوان
سرمايه گذارى از مرحله اول كه خريد كارگاه بوده تا خرج 
و مخارج هزاران كارگر را تامين كند،  نياز دارند دالرهاى 
خود را در بازار به قيمتى باال بفروشد تا بتواند هزينه ها را 
ــران را پرداخت كند و در انتها  جبران كرده،  حقوق كارگ
ــرمايه گذارى در اين صنعت به  سود قابل قبولى براى س
ــت دوم، يعنى نفت،  ــت آورد.اما از آن جايى كه صنع دس
ــيار كمترى را متحمل شده است  ــيار بس هزينه هاى بس
مى تواند يك ميليارد دالر خود را در بازار داخلى به رقمى 
ــت پايين هزينه هاى  ــيار پايين عرضه كند و اين قيم بس
ــود قابل قبولى هم برجا  توليد نفت را جبران مى كند و س
مى گذارد. سودآورى باالى صنعتى چون نفت،  به داليل 
ــد ماده اوليه صادراتى،  مختلفى از جمله عدم نياز به تولي
ــتيابى به محصول نهايى و سهولت صادرات،   سهولت دس
بسيار باالست و آورده اين صنعت مى تواند در بازار به ثمن 
بخس عرضه شود، اما همين نكته،  عاملى است كه صنايع 
كشور را در 50 سال گذشته به تيره روزى كشانده است. به 
عبارت ديگر،  عرضه دالر نفتى به بازار داخلى قيمت ارز را 
در مجموع پايين مى آورد و قيمت پايين ارز، صنعت فرش 

(و ديگر صنايع) را دچار مشكل مى كند.
ــان مى دهد پس از پنج دهه بنا به  بودجه سال 98نش
ــى در بازار  ــت از فروش دالرهاى نفت داليل متعدد، دول
ــت و اين نقطه صفرى براى اقتصاد و  ــته اس دست برداش
ــت. اگر اين روند ادامه دار باشد، صنايع كم كم  توليد اس
مى توانند كمر خميده خود را راست كرده و آهسته آهسته 
عرض اندام كنند. قيمت امروز دالر گرچه اندكى محصول 
تب و تاب بازار است، اما در نهايت رو به تثبيت در نقطه اى 
منطقى و قابل قبول است كه مى تواند حضور صنايع ديگر 
ــه هر كدام مى توانند  را توجيه و تضمين كند. صنايعى ك
ــغلى ايجاد كنند و بسيار مهم است كه  هزاران فرصت ش
دولت بتواند مشكالت اقتصادى اقشار مختلف را با اهرم ها 
ــورت موقت-  حل وفصل  و ابزارهاى ديگر- هرچند به ص
كند تا زمانى كه صنايع بتوانند نفسى از سر فراقت بكشند 

و اقتصاد آغاز شود.

ــهرى آنالين، وزير بهداشت در  ــار همش بر اساس انتش
ــت از شيوع افسردگى در  ابتداى سال  و روز جهانى بهداش
ميان ايرانيان اشاره و بيان كرد: ميزان افسردگى در 26سال 
ــنيدن اين آمارها و  گذشته در ايران  دو برابر شده است.  ش
ديدن رويدادهاى هر روز جامعه ايران نشان مى دهد كه  بايد 
ــتاى بهبود وضعيت موجود و ارتقاي سالمت روان،  د ر راس

اقداماتى موثر و راهكارهايى سنجيده انجام بگيرد .
ــورى زن در خانواده   ــر به نقش مح  در حوزه زنان با نظ
ــتقيم در  ــتقيم و غير مس و تاثير گذارى زنان به صورت مس
ــف وجود زنان  ــرورت توجه به ابعاد مختل اجتماع قطعا ض
ــالمت  روان آنان در جامعه محرز مى شود.   در اجتماع و س
ــد تماميت بدنى ،  ــامل موارد متعددى مانن حقوق زنان ش
داشتن حق راى، حق كار و استقالل مالى ، حق مالكيت،حق 
ــا، حق  ــات و انجمن ه ــركت در اجتماع ــق ش تحصيل،ح
ــوق  ــت حق ــى و در نهاي ــاى قانون ــاركت در قرارداده مش
ــتقالل درقالب انتخاب در ازدواج وداشتن  سرپرستى، اس
ــراوان به حقوق زنان  ــأ توجه ف حقوق قانونى ...، آنچه منش
در قانون اساسى ايران و منشور حقوق بشر است،  بى شك 
ــت. رعايت حقوق  نقش مهم و كاركردى زنان در جامعه اس
زنان عالوه بر آثار حقوقى وسيع در مسائل مختلف ديگر نيز 
ــى زنان و بعد اجتماعى زندگى آنان تاثير  مانند روانشناس
دارد.  شناسايى حقوق زنان و درك نظام ارزشمند آن در يك 
جامعه سبب احساس نظم و امنيت براى زنان آن جامعه مى 
شود و اين احساس امنيت ، سبب عدالت درساختارجامعه 

شده  و  عدالت و امنيت قطعا باعث رشد و توسعه يك جامعه 
مى شود و توسعه و رشد نيز قانون مدارى و حاكميت قانون  
ــاد انگيزه مثبت  ــه رو به ايج ــراه دارد و اين چرخ را به هم
ــان را اگربخواهيم به صورت  ــت. حقوق زن ــايند اس و خوش
ــث حقوق و  ــامل دو مبح ــاده بيان كنيم  به  تفكيك  ش س
ــتند به قانون ، توانايى  ــت؛ حقوق يعنى سلطه مس زنان اس
ــخص داده مى شود و  ــطه قانون  به ش و امتيازى كه به واس
توسط قانونگذارحمايت مى شود و اگر شخصى حقوق فرد 
ــترى و  را تضييع كند، براى مطالبه آن مى تواند به دادگس
ــق نفقه كه قانون براى  مراجع قضايى رجوع كند؛ مانند ح
زنان و فرزندان تعيين كرده است و زوج موظف به پرداخت 
آن است .  تعريف زن مطابق فقره اول ماده سوم اليحه تامين 
امنيت زنان كه در مجلس مطرح بوده، عبارت است از اناث 
ــت حقوق زنان امتيازاتى  بالغ و نابالغ .بنابراين مى توان گف
ــت  كه قانون براى اناث بالغ و نابالغ در نظر گرفته است و  اس
ــه حفاظتى ، امنيتى و  هر چقدر قوانين در حوزه زنان  جنب
ــد قطعا امنيت براى زنان بيشتر  باز دارندگى آن بيشتر باش
ــاط را در پى خود دارد. افزايش  ــود و جامعه امن نش مى ش
ــردگى مى شود و با نظر  نشاط در جامعه سبب كاهش افس
به نقش زنان به عنوان همسر ، فرزند و مادر و ركن  محورى 
ــادابى  ــل آينده ش ــواده و تربيت فرزندان نس آنان در خان
ــترى دارد. حال جامعه اى كه توجه به حقوق نداشته  بيش
ــد يا خأل قانونى در زمينه  باشد و قانون مناسب نداشته باش
ــك بى نظمى و هرج و مرج دارد و  ــد، بى ش حقوق زنان باش
عدم امنيت براى زنان را در سايه خانواده ، كار و.... به وجود 
مى آورد و جامعه بى نظم قطعا رو به رشد و حاكميت قانون 
حركت نمى كند وعدم امنيت قانونى سبب راه فرار از قانون 
و بى انگيزگى شده و بى انگيزه بودن سبب كاهش نشاط زنان 

جامعه و افسردگى آنان مى شود.

ككامران ندرى
عضو هيات علمى پژوهشكده پولى و بانكى

سجاد تبريزى
كارشناس اقتصادى

مريم  دهقان
كارشنارس ارشد حقوق

سپرده هاى كوتاه مدت 
عندالمطالبه هستند

دالر  نفتى  چگونه فعاليت هاى 
توليدى را متوقف مى كند؟

نشاط اجتماعى
 با محوريت حقوق زنان

يادداشت 3يادداشت 2يادداشت 1

لنا
ي اي

زار
رگ

خب
س: 

عك
 

اقتصاد

رييس جمهور در جلسه هيات دولت گفت: بهبود معيشت 
ــت اليحه بودجه سال 1398 كل  و زندگى مردم هدف نخس
كشور است. به گزارش ايرنا حجت االسالم والمسلمين حسن 
ــه هيات دولت بيان كرد: در  روحانى روز چهارشنبه در جلس
زلزله سال قبل كرمانشاه بسيارى از ساختمان ها و زيربناهاى 
ــازى هايى كه انجام شده بود، با  شهر تخريب شد، اما با بازس
ــال رخ داد، آنچه كه از پارسال ساخته شده  زلزله اى كه امس
ــد و مقاومت كرد. ــيبى ندي بود، در برابر زلزله هيچ گونه آس

ــه واژگونى اتوبوس در واحد  رييس جمهورى در ادامه حادث
مركز علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمى را بسيار دلخراش 
و متاثركننده توصيف كرد و گفت: كمتر تصور مى شود كه به 
خاطر اهمال و بى احتياطى در داخل دانشگاه، جان جوانان 
دانشجو به خطر بيفتد. اين حادثه را به همه خانواده عزيزان 
دانشجو تسليت گفته و براى مصدومان شفاى عاجل مسالت 
ــه بايد مورد  ــت ك ــائل از موضوعاتى اس دارم. اين گونه مس
رسيدگى قرار بگيرد و نبايد بگذاريم كه چنين حوادثى تكرار 
شود.روحانى تصريح كرد: آن هايى كه در اين حادثه قصور و 

تقصيرى داشتند، بايد مشخص و به مردم اعالم شود چرا كه 
ــيار دردناكى براى همه مردم به ويژه دانشگاهيان  حادثه بس
ــريك  ــالم مى كنيم كه در غم و درد آن ها ش بود و به همه اع
ــهم خود تالش مى كند كه اين قبيل  ــتيم و دولت به س هس
ــورى در بخش ديگرى از  ــاق نيفتد.رييس جمه حوادث اتف
سخنان خود با تبريك ايام ميالد حضرت عيسى مسيح(ع) 
ــال جديد ميالدى طى روزهاى آتى گفت: حضرت  و آغاز س
ــيح(ع) به تحمل، صبر، ايثار، ازخودگذشتگى،  ــى مس عيس
مهربانى و محبت و همزيستى مسالمت آميز در ميان مردم 
ــم  معروف بودند و اين روز را به همه عالقه مندان كه راه و رس
پيامبران الهى و همه آن هايى كه در پى صلح و همزيستى و 
مهر و محبت هستند تبريك مى گويم.روحانى تصريح كرد: 
امروز، روزى است كه همه جهان بيش از گذشته نياز دارد كه 
ــمى پيروى كند و شرايط در سطح منطقه  از چنين راه و رس
ــت كه بدون تحمل، صبر و بردبارى و  و جهان به گونه اى اس
روابط دوستانه، ادامه زندگى دشوار است، پس بايد در مسير 

صلح و ثبات حركت كنيم.

روحانى در جلسه هيات دولت در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد:

نبايد چنين حوادثى تكرار  شود
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ــنبه اتفاقي تلخ در تهران رخ داد كه سبب عزادار  روز سه ش
شدن جامعه ايراني شد. ماجرا مربوط به از دست رفتن تعدادي از 
جوانان دانشجوي كشورمان بود كه به دليل بي توجهي مسئوالن 
به مسائل امنيت و حفاظتي، جان خود را هزينه كردند. از همان 

ساعات ابتدايي مسئوالن مربوطه واكنش هايي به اين واقعه نشان 
دادند و برخي نيز خواستار استعفاي مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد 
شدند و از طرفي برخي نيز براي آنكه حادثه را به گردن راننده اي 

كه دستش از دنيا كوتاه است بيندازند مدعي شدند كه ...

سياست 2 بين الملل 4

جامعه 6

         نمايندگان به دنبال تشريح و تبيين حادثه تلخ واحدعلوم تحقيقات هستند    

مجلس خون خواه   

دانشجويان
رييس دانشگاه آزاد در بهارستان بازخواست مي شود

         دانشگاه آزاد با گذشت ماه ها از تكميل احداث خط جابه جايي دانشجويان علوم و تحقيقات، از بهره برداري آن سر    باز مي زند    

معماي تله كابين دانشگاه 
         مقامات ايران و روسيه همزمان با تحركات اياالت متحده 

به همگرايي هاي رزمي روي آوردند  

آرايش نظامي 
مقابل آمريكا

سر منشأ  دو موضوع برگزيت و اعتراضات 
جليقه زردها در سال 2018 واكاوى شد

بحراِن بحران هاى 
مصنوعى

پارلمان 3

صفحه   صفحه   22

    پيكر آيت ا... شاهرودي بعد از اقامه نماز ميت توسط  رهبري
    در شهر قم به خاك سپرده شد 

بدرود؛بدرود؛  شيخ  اعتدالشيخ  اعتدال
مردم  با دوميمردم  با دومينن «هاشمي «هاشمي»» مجمع تشخيص نيز وداع كردند مجمع تشخيص نيز وداع كردند

روحانى در جلسه هيات دولت 
در رابطه با حادثه دانشگاه آزاد:

نبايد چنين حوادثى
 تكرار  شود

همين صفحه

اقتصاد 5

حقوق و قضا 5

            وضعيت فروش نفت در بازار انرژي بورس بررسي شد 

  نفت  بورسي   با   دالر  يا   ريال؟  

        در سالروز دفاتر اسناد رسمي، چالش ها و مشكالت اين نهاد بررسي شد 

اثر انگشت سردفتران و جايگاه اجتماعى آنان
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روز گذشته يكي ديگر از مسئوالن نظام جمهوري 
اسالمي ايران كه سـال ها مجاهدت در اين مسير را 
در پرونده خود داشت به خاك سـپرده شد. آيت ا... 
محمودهاشمي شاهرودي از شخصيت هاي تاثيرگذار 
در نظام ايران بود كه مسـئوليت هاي مهم و فراواني 
در اين سال ها برعهده داشـت. در مراسم تشييع و 
خاكسپاري رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت 
نظام ايران مسـئوالن ارشـد لشـكري و كشـوري 
حضور داشـتند و نماز بر پيكـر بي جـان او را رهبر 
معظم انقالب اقامه كردند. در رابطـه با جزييات اين 
مراسـم بايد گفت كه مراسم تشـييع و اقامه  نماز بر 
پيكر آيت ا... سيدمحمود هاشمى شاهرودى، صبح 
روز چهارشـنبه در مصالى امام خمينى(س) تهران 
با حضور رهبرمعظم انقالب اسـالمى برگزار شد.در 
اين مراسم كه با حضور روساى سـه قوه، مسئوالن 
و قشـرهاى مختلف مردم برگزار شـد ، همان گونه 
كه اشـاره شـد حضرت آيت ا... خامنـه اى بر پيكر 
رييس فقيد مجمع تشـخيص مصلحـت نظام، نماز 
اقامه و رحمـت و مغفرت الهى را بـراى آن مرحوم از 
خداوند مسالت كردند. در اين مراسم مقامات عالى 
رتبه كشورى ازجمله حجت االسـالم و المسلمين 
حسـن روحانى رييس جمهور، آيت ا... صادق آملى 
الريجانى رييس قوه قضاييه، على الريجانى رييس 
مجلس شوراى اسـالمى، آيت ا... احمد جنتى دبير 
شوراى نگهبان، حجت االسالم و المسلمين محمدى 
گلپايگانى رييس دفتر رهبر معظم انقالب، محسن 
رضايى دبير مجمع تشـخيص مصلحت نظام، على 
اكبر صالحى رييس سازمان انرژى اتمى ، ائمه جمعه 
موقت تهـران، اعضـاى مجلس خبـرگان رهبرى، 

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى، فرماندهان ارشد 
نظامى و انتظامى، وزيران، معاونان رييس جمهورى و 
مسئوالن لشگرى و كشورى و خانواده مرحوم آيت ا... 

هاشمى شاهرودى حضورداشتند. 
بدرقه مردم

پس از اقامـه نماز، پيكر رييـس فقيد مجمع 
تشخيص مصلحت نظام از ضلع شرقى شبستان 
مصالى امام خمينى (س) بـا اذكار مختلف روى 
دسـتان مردم تشـييع شد.شـركت كنندگان 
در اين مراسـم تصاويـرى از آيت ا... هاشـمى 
شـاهرودى در كنار رهبر معظم انقالب و رييس 
جمهورى در دسـت داشـتند. همچنين اقشار 
مختلف مردم دسـت نوشـته هايـى از بيانات 
حضرت آيت ا... خامنه اى به همراه داشتند كه از 
جمله آن مى توان به « آيت ا... هاشمى شاهرودى 
كارگزارى بـا وفا در مهم ترين تشـكيالت نظام 

بود»، اشاره كرد. 
مراسـم تشـييع و خاكسـپارى پيكر مطهر 
آيت ا... سيد محمود هاشمى شاهرودى، رييس 
فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، بعدازظهر 
امروز  از مسـجد امام حسـن عسـكرى(ع) به 
سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) 

برگزار شد.

آرام گرفتن در قم
پيكـر آيـت ا... هاشـمى شـاهرودى، بعد از 
اقامه نماز توسـط حضرت آيت ا... خامنه اي، از 
مصلـى تهران به شـهر مقدس قم منتقل شـد. 
پيكر سيد محمود هاشـمى شاهرودى با حضور 
حجت االسالم والمسلمين محمدى گلپايگانى 
رييس دفتر مقام معظم رهبرى، حجت االسالم 
اژه اى سـخنگوى قـوه قضاييـه، وزير ارشـاد، 
اميرآبادى عضو هيات رييسـه مجلس شوراى 
اسـالمى، حسـينعلى اميرى معـاون پارلمانى 
رييـس جمهـور و سـيد محمدرضـا هاشـمى 
سرپرست استاندار قم وارد حرم مطهر حضرت 
معصومه(س) شـد و پس از طواف بـر گرداگرد 
مضجع شريف كريمه اهل بيت(س) در اين مكان 

مقدس آرام گرفت.
پيام خاص

از روزي كـه ايـن  ضايعـه اتفـاق افتـاد، 
شخصيت ها و جريان هاي مختلفي پيام تسليت 
صادر كردند ولي شـايد پيام آيت ا... سيستانى 
در نوع خود جالب توجه باشد. ايشان در پيامى 
به زبان فارسى به سيد عالء هاشمى شاهرودى 
فرزند آيت ا... هاشـمى شـاهرودى، درگذشت 

ايشان را تسليت گفت.

نكات يك تشييع
علي مطهري در توييتر با اشـاره به نمازي كه 
رهبري بر پيكر آيـت ا... شـاهرودي خواندند و 
تفاوت آن با نماز ميت آيت ا... هاشمي نوشت كه 
آيت ا... خامنه اي جمله معروف خدايا! ما جز خير 
و خوبى از او نديده ايم را اين بـار برخالف نماز بر 
پيكر آيت ا... هاشمي خواندند و شايد اين تفاوت 
به دليل مسائل پيش آمده در سال 88 بوده است. 
از طرف ديگر مساله اي كه به آن توجه شد، نبودن 
حسن خميني و افراد خاندان هاشمي رفسنجاني 
در اين مراسـم يا رويت نشـدن آن ها بود كه در 
تصاوير منتشر شده هيچ عكسي از آن ها يافت 
نشده اسـت. حضور احمدي نژاد در كنار وزراي 

دولت نهم نيز از ديگر حواشي اين مراسم بود.
بزرگداشت هاي يك مقام

مجلس بزرگداشت آيت ا... هاشمى شاهرودى 
از طـرف رهبـر معظـم انقـالب اسـالمى 
(چهارشـنبه5دي 97) بعد از نماز مغرب و عشا 
در مسـجد اعظم قم برپـا مى شـود. همچنين 
(پنج شـنبه ششـم دى 97) نيز از سـاعت 10 تا 
11:30 صبح مراسـم بزرگداشـت رييـس فقيد 
مجمع تشـخيص مصلحت نظام بـا حضور رهبر 
انقالب اسـالمى در حسـينيه امام خمينى(س) 
برگزار مى شود.هاشـمى شـاهرودى سوم دى  
بعـد از يـك دوره بيمارى در سـن 70 سـالگى 
دعوت حق را لبيك گفت و به ديار باقى شتافت، 
عضويت در فقهاى شوراى نگهبان، رياست قوه 
قضاييه و رياست شوراى حل اختالف قوا ازجمله 

مسئوليت هاى آيت ا...هاشمى شاهرودى بود.

پيكر آيت ا... شاهرودي بعد از اقامه نماز رهبري بر پيكر او، در شهر قم به خاك سپرده شد

بدرود شيخ  اعتدال
مردم  با دومين «هاشمي» مجمع تشخيص نيز وداع كردند

ــانه  براي  ــته طبق روال هر هفته، اهالي رس روز گذش
ــش خبري هيات دولت در حياط  ــم پوش حضور در مراس
ــدند ولي با برخورد نامناسب نيروهاي  ــتور حاضر ش پاس
ــا عنوان  ــانه ها مطالبي را ب ــدند. رس ــت روبه رو ش حفاظ
ــت جمهوري به خبرنگاران»  «توهين حفاظت نهاد رياس
ــتند:«در حالى كه خبرنگاران حوزه  منتشر كردند و نوش
دولت رسانه ها با دعوت رسمى براى پوشش برنامه حياط 
ــده بودند، برخي  ــتور حاضر ش ــاختمان پاس دولت در س
ــت  ــاى حفاظت و نهاد رياس ــا ميان نيروه ناهماهنگي ه
جمهورى باعث عدم ورود خبرنگاران  شد. اين ناهماهنگي 
ــئوالن حفاظت نهاد رياست جمهوري منجر به  ميان مس
ــاني با خبرنگاران  ــأن انس برخورد توهين آميز و خالف ش
شد . به علت اين برخورد توهين آميز ، خبرنگاران تصميم 
گرفتند كه از پوشش امروز برنامه دولت در حياط پاستور 

خودداري كرده و محل را ترك كنند».

واكنش فوري
ــوراى اطالع رسانى دولت با  بعد از اين واقعه،  دبيرخانه ش
صدور اطالعيه اى ضمن ابراز تاسف از آنچه كه موجب رنجش 
ــت، ابراز  ــده اس برخى از خبرنگاران محترم حوزه دولت ش
اميدوارى كرد كه با هماهنگى هاى بيشتر مسئوالن مرتبط، 
ــود. در اين اطالعيه آمده بود  كه از  اين گونه مشكالت حل ش
بابت مشكل پيش آمده ازتمامي خبرنگاران محترم دلجويى 
مى كنيم اما انتظار داريم خبرنگاران عزيز و محترم حوزه دولت 
كه همواره با نهايت صبورى و همراهى و همدلى، اخبار دولت 
را پوشش داده اند، به صرف رفتار نامناسب يك فرد، به توقف 

ــانى رضايت نمى دادند.  وظيفه حرفه اى و چرخه اطالع رس
اتفاقى كه در خصوص ورود خبرنگاران محترم به حياط دولت 
براى پوشش خبرى افتاد اگرچه هيچ ارتباطى به نهاد رياست 
ــانى دفتر و  ــم از  معاونت ارتباطات و اطالع رس جمهورى، اع
دبيرخانه شوراى اطالع رسانى دولت ندارد اماموجب تاسف شد 
و تمامى مساعى به عمل خواهد آمد تا با هماهنگى هاى بيشتر 
مسئوالن مرتبط، از تكرار مسائل مشابه اين چنينى جلوگيرى 
ــود. درعين حال قصور يك نفر نبايد به گونه اى جلوه داده  ش
شود  كه خداى نكرده ماموريت ها و زحمات مجموعه نيروهاى 

محترم و مسئول در برقرارى امنيت و نظم زير سوال برود.

درگيري حفاظتي؛ ناكارآمدي مديريتي
ــپاه  ــت جمهوري بر عهده س ــت   نهاد رياس حفاظ
پاسداران انقالب اسالمي بوده و اين رويدادي كه واقع 
ــت اما در اين بين  ــده متوجه نيروهاي حفاظت اس ش
ــاني دولت نيز  ــوان از ناتواني معاونت اطالع رس نمي ت
ــي كرد؛تيمي كه از همان ابتداي حضور در  چشم پوش
دولت يازدهم انتقادهاي فراواني به شيوه عملكرد آن 
ــاهد آن هستيم كه توانايي  وجود داشت و امروز نيز ش

الزم را در پاسخگويي به رسانه ها ندارد. 
پوشش حداقلي

ــت همان گونه كه اشاره شد، رسانه هاي  گفتني اس
ــرك كردند  ــتور را ت ــته حياط پاس مختلف روز گذش
ــي ودولتي مانند  ــانه هاي حاكميت ولي برخي  از رس
ــيما و ايرنا كه وظايف تعريف شده اي دارند در  صداوس

اين ميان باقي ماندند و به كار خود ادامه دادند.

خبرنگاران حوزه  دولت در اعتراض به برخورد ناشايست مسئوالن، از پوشش خبري نشست كابينه خودداري كردند

اخالل رسانه اي

عكس نوشت

بازي سياست

ــيطان  ــدارم، ابرقدرت، ش ــدا، ژان كدخ
ــه براي  ــر صفتي ك ــتكبار و ه ــزرگ، اس ب
ــود،  ــن روزگار به كار گرفته ش آمريكا در اي
ــت كه   ــيوه هاي مديريتي اس برگرفته از ش
ــاده كند  ــعي دارد در دنيا پي ــور س اين كش
ــي كوتاهي  ــر اقدام ــال از ه و در همين ح
ــن و تند  ــد. موضع گيري هاي خش نمي كن
مقامات جمهوري خواه و جنگ طلب اياالت 
ــه ترامپ به  ــكا در روزگاري ك متحده آمري
ــت، خبر از سياست هاي  ــيده اس قدرت رس
آشوب زايي مي دهد كه مي تواند در آينده اي 
ــورمان و همه آن هايي كه  نزديك براي كش
ــكا را قبول  ــت هاي دولتمردان آمري سياس

ندارند، دردسرساز شود.
رايزني هاي راهبردي و نظامي

ــئوالن ايران و روسيه  در همين حال مس
ــت هاي  ــن سياس ــر اي ــه  در براب ــراي آنك ب
ــوند،  ــكا دچار انفعال نش جنگ طلبان آمري
دست به كار شده اند و براي آنكه پيام وحدت 
نظامي را به گوش مقامات كاخ سفيد برسانند 
ــام داده اند. به  ــي انج ــر رايزني هاي با يكديگ
دنبال سياست مطرح شده، روز گذشته ژنرال 
ــپينوف، معاون رييس ستاد كل نيروهاى  اس
مسلح روسيه و رييس بخش روسى كميسيون 
مشترك همكارى  هاى نظامى ايران و روسيه، 
در محل وزارت دفاع با سردار قاسم تقى زاده، 
ــتيبانى نيروهاى  ــين وزير دفاع و پش جانش
ــن وضعيت  ــدار و پيرامون آخري ــلح، دي مس
ــور، تحوالت  ــى دو كش همكارى هاى دفاع
منطقه اى و بين المللى گفت وگو كرد. در اين 
ــك ميالد حضرت  ديدار طرف ايرانى با تبري
ــيح(ع) به نيروهاى مسلح، دولت  عيسى مس
ــيه، همكارى  هاى  ــيون روس ــت فدراس و مل
راهبردى تهران و مسكو در مبارزه با تروريسم 
را الگوى موفقى جهت مديريت و حل وفصل 
ــه  اى و بين  المللى ارزيابى  بحران  هاى منطق
ــور  ــاى نظامى آمريكا از كش و خروج نيروه
ــتى ديگر براى سياست  هاى  سوريه را شكس
ــت.  نابخردانه ترامپ در منطقه و جهان دانس
سردار تقى زاده با اشاره به امضاى موافقتنامه 
ــاى نظامى در 30 دى  بين دولتى همكارى  ه
ــط وزراى دفاع  ــه 2015) توس 1393 (ژانوي
دو كشور بر آمادگى جمهورى اسالمى ايران 
جهت توسعه و تعميق همكارى  هاى دفاعى 

ــور در تمامي زمينه  ها تاكيد  و نظامى دو كش
ــندى از  ــپينوف با ابراز خرس ــرال اس كرد.ژن
برگزارى دومين اجالس كميسيون مشترك 
ــى از  ــى و ارائه گزارش ــاى نظام همكارى  ه
همكارى هاى نظامى دوجانبه تهرانـ  مسكو 
ــعه، تعميق و  ــف، توس ــاى مختل در زمينه  ه
ــازنده ميان نيروهاى مسلح  تحكيم روابط س
جمهورى اسالمى ايران و فدراسيون روسيه 
را عامل مهمى براى تامين امنيت در منطقه 

و جهان دانست. 
وى در ادامه افزود: در سايه همكارى  هاى 
نظامى پرحجم  و تعامل پرقدرت دو كشور در 
سوريه، امكان تامين امنيت و ثبات در منطقه 
و جهان وجود دارد. گفتني است روز سه شنبه 
نيز دريادار خانزادى، فرمانده نيروى دريايى 
ارتش جمهورى اسالمى پس از ديدار با ژنرال 
ــپينوف، معاون رييس ستادكل نيروهاى  اس
مسلح روسيه در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
ما ميزبان هيات بلندپايه از ستاد كل نيروهاى 
ــعه و شتاب  ــلح بوديم و در ارتباط با توس مس

دادن همكارى هاى دو نيروى دريايى ايران و 
روسيه كه طى سال هاى گذشته روند خوبى 
ــت، صحبت كرديم. وى افزود:  پيدا كرده اس
در دو حوزه ژئوپليتيك درياى خزر و ناوگان 
جنوب، صحبت ها و گفت وگوها ميان مقامات 
ــيه وجود دارد.  نيروهاى دريايى ايران و روس
دريادار خانزادى ادامه داد: محور گفت وگوها 
ــتر بر پايه تعامالت در  و مذاكرات امروز، بيش
دريا در حوزه هاى عملياتى، فنى و آموزشى، 
ــزارى رزمايش ها و  ــا و برگ تبادل ناوگروه ه
مقابله با دزدى دريايى بود. همكارى هاى فنى 
نيروهاى دريايى ايران و روسيه كه از گذشته 
وجود داشته است در آينده بيشتر خواهد شد.

ــش درياى  ــروى دريايى ارت ــده ني  فرمان
ــت و  ــتى دانس ــاى صلح و دوس ــزر را دري خ
ــيه درياى  ــور حاش ــر پنج كش بيان كرد: ه
ــتيم كه اين شرايط را حفظ  خزر متعهد هس
ــى پيرامون  ــك نيروهاى درياي كنيم. بي ش
ــدگان دولت ها  ــه عنوان نماين درياى خزر ب
ــه اي كه در اين  ــعى مى كنند طبق آن نكت س

اواخر بين دولت هاى پنج كشور توافق شده، 
ــت: اجالس فرماندهان  حركت كنند. وى گف
نيروى دريايى حاشيه كاسپين نيز به صورت 
ــن ديدارها  ــود و در اي ــاليانه برگزار مى ش س
ــا و تعامل  ــوص چگونگى همكارى ه درخص
در درياى كاسپين صحبت مى شود. دريادار 
خانزادى درباره همكارى در حوزه زير دريايى 
ــى براى  ــوع زير درياي ــك موض گفت: بي ش
ــورهاى دنيا موضوع مهمى است.  بيشتر كش
ــاخت زيردريايى  ــيه در زمينه س كشور روس
ــگام است.  ــت پيش ــليحاتى از اين دس و تس
جمهورى اسالمى ايران هم به دستاوردهاى 
ــت پيدا  ــه زيردريايى ها دس زيادى در زمين
ــت و به زودى تا يك ماه ديگر اولين  كرده اس
زيردريايى كالس متوسط جمهورى اسالمى 
ــروى دريايى ارتش الحاق  ايران به  ناوگان ني
خواهد شد. فرمانده نداجا تاكيد كرد: در اين 
ــوط به اين  ــك گفت وگوهاى مرب فضا بي ش
ــيه برقرار خواهد  ــان ايران و روس موضوع مي
ــالمى  بود و ناوگان زيردريايى جمهورى اس

ــد  ــعه پيدا مى كند.  اين مقام ارش ايران توس
ــفر به كشورمان  نظامي روسيه در جريان س
ــتاد كل  ــكر محمد باقرى رييس س با سرلش
ــلح جمهورى اسالمى ايران نيز  نيروهاى مس
ــن ديدار معاون  ــدار و گفت وگو كرد. در اي دي
ــيه  ــلح روس ــتاد كل نيروهاى مس رييس س
گزارشى از روند تشكيل كميسيون مشترك 
ــور و محورهاى توافق طرفين  نظامى دو كش
ارائه كرد. ژنرال اسپينوف در اين ديدار با اشاره 
ــيه، زمينه هاى  به روابط تاريخى ايران و روس
ــور را  ــراى همكارى دو كش فراوان موجود ب
ــكر باقرى هم در  مورد تاكيد قرار داد. سرلش
ــرايط بسيار حساس  اين ديدار با يادآورى ش
ــرورت ايجاد  ــان و ض ــه و جه كنونى منطق
ــلح  ــاى همگرايى بين نيروهاى مس پيونده
ايران و روسيه عليه تروريسم گفت: موفقيت 
ــور در فرآيند مقابله با  نيروهاى مسلح دو كش
تروريسم در سوريه و شكست تروريست هاى 
تكفيرى و حاميان آن ها در منطقه، بيانگر عزم 
ــراى مقابله  ــيه ب و ظرفيت هاى ايران و روس
ــتادكل  ــت. رييس س با تهديدات موجود اس
ــالمى ايران  ــلح جمهورى اس نيروهاى مس
ــاى ژئوپليتيكى و  ــرد: ظرفيت ه ــد ك تاكي
ژئواستراتژيكى ايران و روسيه ايجاب مى كند 
نيروهاى مسلح دو كشور با نگاهى بلندمدت، 
ــن را تدوين  ــكارى فى مابي ــاى هم حوزه ه
ــعه دهند و در چارچوب توافقات  كنند و توس
كميسيون مشترك نظامى، آن ها را مديريت 

و برنامه ريزى كنند.
پدافند همگرايي

ــت هاي  ــي به سياس ــاي فراوان انتقاده
كرملين در منطقه و جهان وارد است و همه 
مي دانند كه روس ها براي رسيدن به منافع 
خود از هيچ اقدامي كوتاهي نمي كنند.  البته 
ــاي منطقه اي و  در اين بازه خاص كه نيروه
ــيب وارد  ــند تا به ايران آس جهاني مي كوش
ــور  كنند، همگرايي هاي مقطعي با اين كش

مي تواند كمك كند. 
ــتركي است كه براي  آمريكا دشمن مش
ــالمي و كرملين يك  مقامات جمهوري اس
سياست را در پيش مي گيرد و آن آسيب وارد 
كردن به آن هاست و در همين حال و زماني 
ــور در منطقه و  كه تحركات نظامي اين كش
جهان در حال اوج گرفتن است، ايستادگي 
ــد اقداماتي  ــل آن مي توان و همگرايي مقاب

پدافندي باشد.

گروه سياسى
         مقامات ايران و روسيه همزمان با تحركات اياالت متحده به همگرايي هاي رزمي روي آوردند  

نظر امام(س) درباره عدالت قضاتآرايش نظامي مقابل آمريكا

آقاى واليتى

 سقوط ها،  نتيجه عدم توجه به جزييات است!

يكي از دغدغه هاى امام خمينى (س)كه حساسيت ويژه اى را مى طلبد، استقالل قاضى 
در امر قضاوت است كه تنها بايد خدا را حاضر و ناظر بداند؛ چرا كه با آبروى مسلمان روبه رو 
است و اگر خداى ناخواسته از بين برود، ديگر قابل بازگرداندن نيست. ايشان در  سخنرانى 
در جمع اعضاى سمينار دادگاه هاى انقالب كه در روز بيستم مهر 58 صورت گرفت، به اين 
ــاره كرده و فرموده اند:«هم احتياط و هم قدرت بايد در كار باشد. كسى كه مجرم  مهم اش
است بايد به جزاى خودش برسد و توصيه از احدى قبول نبايد بشود. من اين را  بارها گفته  ام، 
ــى توصيه آمد، از كسانى كه به من  ــى آمد، از دفتر من براى كس اگر از من توصيه براى كس

مربوطند توصيه آمد، بزنيد به ديوار!
ــت و بايد در محيط آزاد عمل بكند.  ــى باشد. قاضى آزاد اس  قاضى نبايد تحت تاثير كس
ــت كه خوب، آن وقت  توصيه  ها را هيچ به آن اعتنا نكنيد. اگر يك وقت توصيه به حقى اس
شما البته بايد توصيه به حق را رسيدگى بكنيد. بر فرض كه توصيه هم نشود، بايد رسيدگى 
بكنيد. اگر خداى نخواسته يك توصيه  اى است كه ناحق است، هيچ نبايد به آن اعتنا كرد. 
ــت و خودش بايد نظر بدهد؛ بنابراين خدا را شاهد ببيند.  ــتقل اس در هر صورت قاضى مس
ــت كه آبروى يك ُمْسلِمى را از بين  اين قلمى كه دست مى  گيرد، قلمى است كه ممكن اس
ببرد و ممكن است احقاق حقى بكند و همين گونه در همه امور بايد خداى تبارك و تعالى 

را ناظر و حاضر ببينيد».

ــد يكى از  ــى داني ــى! آيا م ــاى واليت آق
ــوب مديران  ــكالت و عدم آگاهى مطل مش
ــطه تربيت يافتگى شان عدم  كشور به واس
ــود اين كه  ــت! با وج توجه به جزييات اس
مردم جزيى نگر هستند اما برخى مسئوالن 
ــر كاربردى  ــان فضاى كل نگرى غي در هم
ــدون اينكه  ــد؛ ب ــده ان ــير و محصور ش اس
متوجه باشند كه جزييات كل را مى سازد! 
ــقوط ها از عدم توجه به يك  آسيب ها و س
ــود! مى گويند آدم هاى  جزء حاصل مى ش
ــگ از عدم توجه به جزييات  به اصطالح زرن
ضربه مى خورند و اين واقعيتى است كه در 
ــت و شاهد  ــاهده اس جامعه امروز قابل مش
ــياري از اين گونه افراد با  آن هستيم كه بس
ــكالتي روبه رو مي شوند كه هزينه هاي  مش

فراواني دارد.
ــي كه  ــن روزهاي ــى! در اي ــاى واليت آق
مشكالت و مسائل مختلفي در كشور واقع 
مي شود، مردم به دنبال عذرخواهى شنيدن 
ــتند؛ چرا كه متوجه تفاوت زبان تن و  نيس
زبان ذهن شده اند و به واسطه حجم وسيع 
ــات جهانى  ــانه ها و يكپارچگى اطالع رس
ــد  ــى به درجه اى از رش از نقطه نظر آگاه
ــيده كه تفاوت دوغ و دوشاب را دانسته  رس
ــات توجه نكنند  ــد! مديرانى كه به جزيي ان
ــه جزء نگرى  ــا را در توجه ب و توانمندى ه
تشخيص ندهند، نسبت به كل تعهد و تعلق 
ندارند! به عبارتى نمى توانند داشته باشند؛ 

چرا كه در يك تناسب نگرشى نيستند!
آقاى واليتى! جامعه امروز جامعه ديروز 
ــاوت دارد. اين  ــت و با روزگار قديم تف نيس
درست كه در برخى موضوعات سرخوردگى 
ذهنى گريبان جامعه را گرفته است اما مردم 
ــت دارند  ــرزمين و متعلقات آن را دوس س
ــتند. بر  ــه عملكردها واقف هس ــبت ب و نس
ــت كه جامعه امروز ايران  همين اساس اس

ــت زده، اطالعات زده و گاهي مدير  سياس
ــارغ از ادبيات  ــود! جامعه ف زده بيان مى ش
ــئوالن، با چشمان  ــى مس و تعلقات سياس
ــيدن به  ــلح مى بيند كه براى رس غير مس
فضاى توسعه يافتگى بايد بخشى از ادبيات 
ــين تغيير كند  ها و روش و منش هاى پيش
ــيد كه جامعه به عقب باز  و حتم داشته باش
نمى گردد؛ بنابراين الزم است كه مسئوالن 
ــدام نقطه از فضاى  ــند كه در ك متوجه باش
جامعه امروز ايستاده اند! اين درست است 
ــده و بين دولت ها  كه ادبيات قدرت پيچي
ــت ورز تبادل و تعريف  ــخاص سياس و اش
ــير جزء نگرى مردم قرار  دارد اما اگر در مس
ــان تعهد و تعلق  ــير جداگانه ت نگيريد، مس

ايجاد نمى كند.
ــوان رييس هيات  ــى! به عن آقاى واليت
امناى دانشگاه آزاد اسالمى بايد پاسخگويى 
ــه روى داده  ــبت به حادث ايجاد كنيد و نس
ــتيد  ــما نيز جزيى از رويداد آن هس كه ش
ــيد كه  ــته باش ــه اى عملكرد داش ــه گون ب
ــئوليت شهروندى تان  جامعه احساس مس
ــى باعث  را درك كند! ديدگاه صرف سياس
مى شود كه توجه تان نسبت به موضوعات 
ــى، اقتصادى، فرهنگى و... عمرانى، خدمات

ــد و عادت به  به نازل ترين سطح خود برس
ــت ورزى وجوه ديگرتان را ناديدنى  سياس
انگاشته است و در اين نقطه است كه ابهام ها 
ــئوالن ايجاد  ــردم و مس و فاصله ها بين م

مي شود.
ــدوارم متوجه روند  ــى! امي آقاى واليت
ــيد و به عنوان مسئولى  حركت جامعه باش
ــي را به  ــده خوان، اقدام ــه دان و آين جامع
ــانيد كه متناسب با خرد عمومى  انجام برس
جامعه باشد. فضاى دانشگاه آزاد اسالمى را 
از سياستى كه ساخته و پرداخته ذهن تان 
ــتى بورزيد كه  ــد و سياس ــت، دور كني اس
ــت عمومى جامعه باشد و  برآمده از خواس
ــخ بدهيد كه آيا  ــوال كليدى را پاس اين س
سياست هاى تان در دانشگاه آزاد متناسب 

با جامعه دانى و آينده خوانى بوده است؟!

راه روشن

نقد سياست

اميد فراغت
كارشناس ارشد علوم سياسى
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مجلس شوراي اسـالمي روز گذشـته براي حضور ديپلماسي
نماينـدگان در مراسـم تشـييع آيـت ا... هاشـمي 
شـاهرودي، رييس فقيد مجمع تشـخيص مصلحت 
نظام تعطيل بود ولـي نمايندگان در كميسـيون هاي 
تخصصي با وزرا و شخصيت هاي كشور ديدار و رايزني 
داشـتند. در همين حال، اعضاى كميسـيون عمران 
مجلس شـوراى اسـالمى با حضـور پيـروز حناچى، 
شهردار تهران، نشست اعضاى فراكسيون ديپلماسى 
و منافع ملى مجلس شـوراى اسالمى با آذري جهرمي 

در وزارت ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات، نشسـت 
اعضاى كميسـيون فرهنگى مجلس شوراى اسالمى 
با حضور مسـعود سـلطانى فر، وزير ورزش و جوانان، 
نشسـت اعضاى كميسـيون صنايع مجلس شـوراى 
اسالمى با حضور بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت و نشست 
كميسيون كشاورزى مجلس شوراى اسالمى با حضور 
سيدحسن قاضى زاده هاشمى، وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى برگزار شـد و نمايندگان در ديدار با 

مسئوالن مختلف از دغدغه هاي خود سخن گفتند.

رايزني در روز تعطيل!
مجلس نگار

s ias i@ghanoondai ly . i r

ــت كه مرزهاي آبي و خاكي فراواني با كشورهاي گوناگون  ايران كشوري پهناور اس
ــيدگي به اين مرزها براي هزينه هايي كه  منطقه اي دارد و در همين حال حراست و رس
ــد، از اهميت بااليي برخوردار است.  در  بي توجهي مي تواند براي كشور در پي داشته باش
همين حال روز گذشه خبري آمد كه رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
ــاه، اظهار داشت: در مرزها كه  مجلس درخصوص بازديد از مناطق مرزى استان كرمانش
اهميت بااليى براى كشور دارند اقداماتى صورت گرفته كه از لحاظ مهندسى مرز و مهندسى 
زيرساخت بى سابقه است. رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه در اين مقطع كه بودجه در دست بررسى مجلس است، تالش خواهيم 
كرد كه سهم مرز را باز هم افزايش دهيم، بيان كرد: در صورت ايجاد امنيت در مرز، توسعه در 
داخل كشور و مرزها نيز شكل مى گيرد.وى با اشاره به بازديد اعضاى كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس از مرزهاى استان كرمانشاه، افزود: مناطق مرزى استان كرمانشاه 
بسيار متفاوت از گذشته شده است، آخرين بار كميسيون امنيت ملى مجلس شايد 7 يا 8

سال پيش از اين منطقه بازديد داشته كه اعضاى كميسيون در اين بازديد اذعان داشتند 
كه منطقه از لحاظ زيرساخت ها و توسعه مرزى به شدت پيشرفت كرده است البته برخى 
اختيارات و الزامات نياز است تا اين منطقه تبديل به منطقه اى توسعه يافته شود. فالحت 
پيشه با اشاره به احتمال بازگشايى مرز خسروى، ادامه داد: مصوبه اصلى نشست مشترك 
كميسيون امنيت ملى و شوراى تامين استان، پيگيرى بازگشايى مرز خسروى بود.نماينده 
مردم اسالم آباد غرب و داالهو در مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه اعتقاد ما بر اين بود كه 
ازدو سال پيش مرز خسروى در اربعين بايد بازگشايى مى شد، گفت: اكنون نيز مرز خسروى 

شرايط مرز ايده آل را دارد و از لحاظ زيرساختى بهترين مرز كشور به حساب مى آيد.وى با 
اشاره به علل عدم بازگشايى مرز خسروى، افزود: دغدغه هايى در خصوص بازگشايى وجود 
داشته كه قبول داريم اما اعتقاد ما بر اين است كه شرايط مرز خسروى بسيار بهتر از شرايطى 
است كه در ديگر مرزها وجود دارد كه مردم مناسباتش را انجام مى دهند.رييس كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى گفت: مقرر شده تا مصوبه مشترك 
كميسيون امنيت ملى مجلس و شوراى تامين استان در اولين جلسه كميسيون امنيت 
مجلس بررسى شود و در خصوص توسعه و امنيت مرز استان تصميم گيرى شود كه اين 
جلسه بايد با محوريت بازگشايى مرز خسروى باشد. اينكه رييس كميسيون امنيت ملي 
از خطه كردنشين ايران انتخاب شده است نكته مثبتي است كه بايد دانسته شود ولي اين 
موضوع  را نيز بايد به آقاي فالحت پيشه يادآور شد كه ايشان رييس كميسيون امنيت ملي 
ايران است و با توجه به عنواني كه يدك مي كشند بايد تماميت ايران را بازرسي كنند و به 
مرزهاي مختلف مانند سيستان و بلوچستان نيز سركشي كنند و از مشكالت و معضالت 

آن مناطق نيز با خبر شوند.

گروه سياسى

روز سه شنبه اتفاقي تلخ در تهران رخ داد كه سبب عزادار 
شدن جامعه ايراني شد. ماجرا مربوط به از دست رفتن 
تعدادي از جوانان دانشجوي كشورمان بود كه به دليل 
بي توجهي مسئوالن به مسائل امنيت و حفاظتي جان خود 
را هزينه كردند. از همان ساعات ابتدايي مسئوالن مربوط 
واكنش هايي به اين واقعه نشان دادند و برخي نيز خواستار 
استعفاي مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد شدند و از طرفي برخي 
نيز براي آنكه حادثه را به گردن راننده اي كه دستش از دنيا 
كوتاه است بيندازند مدعي شدند كه راننده پشت فرمان سكته 
كرده است و از دنيا رفته و اين واقعه دردناك به اين دليل رخ داده 
است. اظهارات غيركارشناسي نيز در اين زمينه بسيار بود ولي 
اينكه كدام يك از شخصيت ها يا گروه ها حقيقت را مي گويند 
نياز به تحقيق و تفحص هاي ريشه اي است.در همين حال 
نمايندگان مجلس نيز كه از همان ساعات ابتدايي پيگير واقعه 
بودند، به ميدان حادثه رفتند تا از نزديك صحنه را بازنگري و 
مشاهده كنند. حبيب ا... دهمرده، جبار كوچكى نژاد و فريده 
اوالدقباد از اعضاى كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس كه 
هر كدام با رويكردهاي مختلف سياسي بودند پس از عيادت 
سه شنه شب خود از مجروحان حادثه واژگونى اتوبوس 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم تحقيقات، صبح ديروز از محل 
حادثه بازديدى به عمل آوردند و پس از بررسى شرايط ميدانى 
نشستى با مسعودى رييس دانشگاه علوم تحقيقات، منادى 
سپيدان معاون پارلمانى و حجت االسالم كالنترى معاون 

فرهنگى و دانشجويى دانشگاه آزاد اسالمى برگزار كردند.

نقص آدم كش!
در اين نشست دهمرده، رييس كميته آموزش عالى 
مجلس با اشاره به ماموريت كميسيون آموزش براى تهيه 
گزارشى در خصوص اين حادثه به اين كميته سه نفره، عنوان 
كرد: اين حادثه بسيار تلخ و ناراحت كننده بوده كه ضرورت 
دارد ابعاد مختلف آن مشخص و به مردم و نمايندگان مردم 
در مجلس ارائه شود. نماينده مردم زابل، زهك و هيرمند در 
مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: نقص فنى خودرو با توجه 
به گفت وگويى كه با مجروحان هوشيار حادثه داشتيم، كامال 
مشهود و محرز بود و همه آن ها به اين مساله اذعان داشتند كه 
چند لحظه پيش از وقوع حادثه راننده اعالم كرده است كه 
خودرو ترمز بريده و به همين دليل تعداد زيادى از مسافران 
خودرو به قسمت عقب رفته اند بنابراين اين مساله را نمى  توان 
رد كرد كه خودرو نقص فنى داشته است و به همين جهت 
بايد توضيحاتى در خصوص صالحيت فنى خودروهاى 
استفاده شده در دانشگاه ارائه شود.كوچكى نژاد نيز با تاكيد 
بر ارائه مستندات و مدارك در رابطه با قراردادها به مجلس، 
طى تماس تلفنى در همين نشست با پزشكى قانونى هرگونه 
سكته قلبى يا مغزى راننده خودرو را رد كرد و علت حادثه را اين 
مساله ندانست.اوالد قباد نيز با اشاره به بازداشت مديرعامل 
و يكى ديگر از مسئوالن شركت مهران گشت (شركت 
پيمانكار طرف قرارداد دانشگاه علوم تحقيقات براى انتقال 
دانشجويان)، تاكيد كرد: ابعاد حادثه بايد كامال براى مردم و 
نمايندگان مردم مشخص شود به خصوص با توجه به اينكه 
در آيين نامه ها قيد شده رانندگان بايد داراى كارت سالمت 
باشند، آيا راننده خودرو داراى اين مدارك بوده است يا خير. 
همچنين نمايندگان مردم در مجلس در اين نشست تاكيد 

كردند كه بايد مشخص شود نحوه قرارداد دانشگاه با شركت 
پيمانكارى كه مسئوليت جابه جايى دانشجويان را داشته 
به چه شكل بوده و آيا مدارك الزم براى احراز صالحيت 
رانندگان و خودرو به منظور انتقال دانشجويان وجود دارد 
يا خير كه پس از توضيحات مسئوالن دانشگاه مشخص 
شد، راننده فوت شده خودرو تنها 20 روز بود كه در دانشگاه 
به كار گرفته شده و واحد ترابرى دانشگاه نيز با وجود قيد 
در قرارداد مبنى بر اخذ كارت سالمت و معاينه فنى، اين دو 
مدرك وى را دريافت نكرده و پيگيرى  هايى نيز در اين زمينه 
صورت نگرفته است. همچنين مشخص شد كه راننده فوت 
شده پدر يكى از رانندگان مشغول به كار در دانشگاه بود كه 
شايد تعلل در اخذ مدارك الزم از وى به همين علت بوده 
است. در ادامه اين نشست نيز رييس دانشگاه علوم تحقيقات 
توضيحاتى در خصوص نحوه قرارداد با شركت پيمانكار ارائه 
داد و عنوان كرد: گزارشى از سوى دانشجويان مبنى بر نقص 
فنى اتوبوس هاى دانشگاه از سوى دانشجويان دريافت نكرده 
است و درخواست ها پيرامون آراستگى و وضعيت ظاهرى 
خودروها بوده است. بر همين اساس مقرر شد، كميته سه 
نفره كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس پس از بررسى 
مستندات و مدارك دانشگاه آزاد، گزارشى جامع از اين حادثه 

به كميسيون ارائه كنند.
بازخواست روسا

ماجرا به اين جا ختم نمي شود و به نظر مي رسد اين 
موضوع ديگر براي مسئوالن دانشگاه آزاد راهي براي فرار 
برجا نگذاشته است و مجلس پيگيري ريزبينانه اي را در 
دستور كار دارد. در همين راستا سيد فريد موسوى، رييس 
فراكسيون جوانان مجلس از بى تدبيرى و بى مسئوليتى 

دانشگاه آزاد در رسيدگى به ايمنى جاده و اتوبوس هاى واحد 
علوم و تحقيقات تهران انتقاد كرد و گفت: حادثه واژگونى 
اتوبوس دانشجويان براى مجلس و جامعه، اتفاقى شوك آور 
و نشانه بى تدبيرى كامل مسئوالن ذى ربط در اين حوزه بود. 
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات، اسالمشهر و پرديس در 
مجلس شوراى اسالمى كه به همراه مسعود پزشكيان، نايب 
رييس مجلس شوراى اسالمى و  فردين فرمند، نماينده ميانه 
به ديدار مصدومان رفته بود، افزود: در بازديد از دانشجويان 
بسترى شده در بيمارستان امام خمينى(س)، اگرچه حال 
برخى مصدومان رو به بهبود بود ولى حسب گزارش هايى 
كه داده شد، وضعيت برخى ديگر از دانشجويان مساعد 
نبود كه براى صحت و سالمت همه آن ها دعا مى كنيم و 
اميدواريم آن ها را دوباره كنار خانواده هاى شان ببينيم. 
رييس فراكسيون جوانان مجلس با اشاره به اينكه مقرر شد در 
روزهاى آينده گزارش اقدامات پزشكى كه براى دانشجويان 
آسيب ديده انجام شده، ارائه شود، ادامه داد: ديدن اين 
صحنه ها دردناك بود؛ دليل اصلى اين حادثه هرچه كه باشد 
از بى تدبيرى و بى مسئوليتى مسئوالن دانشگاه كم نمى كند. 
وى توضيح داد: مشكل اتوبوس هاى فرسوده دانشگاه علوم و 
تحقيقات و نداشتن ايمنى الزم مساله جديدى در اين واحد 
دانشگاهى نيست؛ بر اساس گزارش هاى دريافت شده، مدت 
زيادى است كه اين موضوع به مسئوالن دانشگاه تذكر داده 
شده و حتى اتفاقات خفيف ترى در ساليان گذشته و حتى 
روزهاى گذشته افتاده بود كه متاسفانه با بى توجهى كامل 
مسئوالن، اوضاع تغييرى نكرد. عضو مجمع نمايندگان تهران 
در مجلس بيان كرد: حتى در بازه هايى كه برخى اقدامات براى 
رفع اين مشكل آغاز شده بود، با تغيير مديريت ها به فراموشى 

سپرده شده بود و اقدامى صورت نگرفت. وى تاكيد كرد: گويى 
تا فشار افكار عمومى و رسانه ها نباشد، برخى مسئوالن به 
فكر تغيير رويه خود نيستند؛ افزايش ايمنى مسير و نوسازى 
اتوبوس ها نه هزينه آنچنانى براى دانشگاه داشته و نه زمان 
زيادى براى آن الزم بوده ولى با بى توجهى تمام شاهد مصيبت 
براى جامعه و داغدار شدن خانواده هايى بوديم كه جوانان 
خود را با هزاران اميد و آرزو به دانشگاه فرستاده بودند. موسوى 
ادامه داد: قبل از اين اتفاق هم دانشجويان برخى تذكرات را در 
اين خصوص به مسئوالن واحد داده بودند؛ به هر حال حتى 
اگر پيمانكار هم كوتاهى كرده باشد، مديريت دانشگاه ساز و 
كارهاى نظارتى الزم را در اختيار داشته است. عضو كميسيون 
اقتصادى مجلس گفت: مسئوالن نبايد از وظيفه نظارتى خود 
غافل شوند؛ آن ها مى توانستند با كمى تدبير و حسن مديريت 
به راحتى جلوى اين فاجعه دردناك را بگيرند اما با بى توجهى، 
جامعه را داغدار كردند. وى تاكيد كرد: نمايندگان مجلس از 
تمام ظرفيت قوه مقننه براى شناسايى عامالن اين حادثه 
استفاده مى كند تا هم از حوادث ناگوار بعدى جلوگيرى 
شود و هم اين رويكرد مرهمى بر دل داغ ديده خانواده ها و 

بازماندگان باشد. رييس فراكسيون جوانان مجلس افزود: 
اين حادثه را به خانواده هاى دانشجويان و جامعه دانشگاهى 
تسليت مى گويم؛ همه نمايندگان مجلس از اين موضوع 
متاسف هستند و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم 

براى احضار رييس دانشگاه آزاد به مجلس پيگير هستند.
اپيدمي بي توجهي به پيشگيري

اينكه مسئوالن مختلف در عرصه هاي گوناگون تا 
اتفاقي رخ ندهد به فكر رفع مشكالت نمي افتند، معضلي 
محسوب مي شود كه در ايران به صورت يك اپيدمي ثبت 
شده است. از طرفي نيز فضاي بسته انتقادات و بي توجهي 
مسئوالن به نكاتي كه رسانه ها يا جريان هاي دلسوز بيان 
مي كنند نيز مي تواند اهرمي باشد براي حادث شدن 
چنين واقعه هايي  كه همه را سوگوار مي كند. اميدواريم 
مسئوالن و نماينده هاي مجلس اين بار براي آنكه ديگر 
شاهد وقوع حوادث دردناك و تاسف باري مانند واقعه 
علوم تحقيقات نباشيم، مسائل را ريشه يابي كرده و به 
گونه اي با مسببان آن برخورد كنند كه ديگر كسي نتواند 

با جان ايرانيان به اين راحتي بازي كند.

         نمايندگان به دنبال تشريح و تبيين حادثه تلخ واحدعلوم تحقيقات هستند    

مجلس خون خواه   دانشجويان
رييس دانشگاه آزاد در بهارستان بازخواست مي شود

نمايندگان خوزستان روز سه شنبه همزمان با ارائه اليحه بودجه به مجلس توسط 
حسن روحاني، اعتراضاتي داشتند كه حاشيه ساز بود ولي اگر مسئولي پاي خواسته هاي 
آن ها مي نشست، گفته هاي معقولي را به زبان مي آوردند. حال و بعد از گذشت يك روز از 
آن واقعه، محمود واعظي، رييس دفتر روحاني در اظهاراتي، اعتراضات نمايندگان را زير 
سوال برده است. وي  روز چهارشنبه پس از جلسه هيات دولت در گفت و گو با خبرنگاران، 
ــوال خبرنگارى درخصوص اعتراض برخى نمانيدگان مجلس درمورد  در پاسخ به س
مساله آب در حين صحبت هاى رييس جمهور به هنگام ارائه اليحه بودجه سال 98 به 
مجلس، تاكيد كرد: همه در دولت و مجلس بايد تالش كنيم كه شأن مجلس هميشه 
باال بماند و حفظ شود.رييس دفتر روحاني با تاكيد بر اينكه هيچ كدام، نه اعضاى دولت 
و نه نمايندگان مجلس نبايد كارى كنند كه در افكار عمومى شأن مجلس پايين بيايد و 
اين يك نكته اساسى است، خاطرنشان كرد: اينكه روز گذشته دو، سه نفر به واسطه طرح 

مساله آب،  در موضوع بسيار مهمى همچون ارائه اليحه بودجه از سوى رييس جمهور 
به مجلس، شأن مجلس را رعايت نكنند، درست نبود. واعظى افزود: هم در دولت و هم 
مجلس هر مشكلى سازو كار خود را دارد ، آيين نامه داخلى مجلس اجازه مى دهد هر 
نماينده درمورد هر موضوعى از جمله آب كه سوالى دارد به روش هاى مختلف در جاى 
خود از جمله كميسيون هاى مجلس  مطرح كند . رييس دفتر رييس دولت تاكيد كرد: 
روشى كه ديروز از سوى سه ،چهار نفر در مجلس شاهد بوديم  روش درستى نبود و من 
اميدوارم كه هيات رييسه و رييس مجلس تذكرات الزم را بدهند. واعظى در ادامه با بيان 
اينكه موضوع آب و تامين آب شرب همه مردم كشور از دغدغه هاى دولت و نظام است، 
گفت: در شرايطى كه كشور در دوره خشكسالى  بوده و مردم در برخى نقاط حتى با تامين 

آب شرب خود هم مشكل داشته اند دولت بايد تالش كند كه آب شرب مورد نياز همه 
مردم و حقابه هاى كشاورزى در هر نقطه اى از كشور چه روستا و چه شهر، فراهم شود.  وى 
با تاكيد بر اينكه دولت با جديت به دنبال حل مشكالت مردم است، گفت: وقتى ديديم كه 
آب هاى زير زمينى كامل نيست و بارش ها كم بوده است، پيشنهاد اينكه همانند بسيارى 
از كشورها  با شيرين كردن آب خليج فارس و دريا بتوانيم مشكل مردم را حل كنيم، در 
دستور كار قرار گرفت. اظهارات واعظي مي تواند دوباره سبب اعتراضات نمايندگان شود 
زيرا لحن گفتار اين فرد نه در حد رياست جمهوري است و نه به عنوان يك فرد تاثيرگذار 
و تصميم گير مي تواند سخن بگويد. واعظي اين روزها درباره هر موضوعي كه سخن گفته 
است سبب ايجاد بحران هايي در وضعيت سياسي و اجتماعي كشور شده و در اين ميان 
نيز مي تواند حاشيه هايي ايجاد كند و حتي دوباره روي آتش زير خاكستر نمايندگاني كه 

به دنبال بهانه اي براي اعتراض هستند؛ بنزين بريزد.

ريختن بنزين روي آتش نمايندگان

آقاي رييس، ساير مرزها را دريابيد!

تذكر كتبي
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مقامات كره شمالى و جنوبى پروژه 
اتصال مجدد خطوط راه آهن و جاده ها 
را بين دو كشـور آغـاز كردند. خطوط 
راه آهـن و جاده هاى بين دو كشـور از 
جنگ كره (53-1950) قطع شده بود.

مقامات دو كشور در ماه اكتبر سال 

جارى موافقت كردند كه راه هاى حمل و 
نقل ميان دو كشور را به عنوان بخشى 

از عادى سازى روابط بازگشايى كنند.
با اين حال ساخت و سـاز واقعى در 
وضعيتى كه تحريم هاى كره شـمالى 
هنوز برقرار اسـت نمـى تواند صورت 

گيرد. كيم هيون ماى وزير حمل و نقل 
كره جنوبـى قبل از برگزارى مراسـم 
آغاز اين پـروژه در شـهر كازونگ در 
كره شـمالى گفـت: «پيش از شـروع 
ساخت و سـاز، كارهاى زيـادى براى 
انجام دادن وجود دارد». وى گفته است 

كه دو طرف بررسـى هاى مشـترك و 
طراحى پـروژه را انجـام خواهند داد، 
فرايندى كه مى تواند يك تا دو سـال 

طول بكشد.
طرح هاى مهـم اقتصـادى بين دو 
كشـور به دليل عدم پيشـرفت خلع 

سالح هسـته اى كره شـمالى تاكنون 
ناكام مانده اسـت.كيم جونـگ اون، 
رهبر كره شمالى در ماه ژ وئن در ديدار 
با دونالد ترامپ، رييس جمهورى اياالت 
متحده آمريكا توافق كـرد كه برنامه 
خلع سـالح هسته اى كشـورش را به 

اجرا بگذارد، با اين حال اين مذاكرات 
پيشرفت اندكى داشـته است.برخى 
كارشناسـان معتقدند كه پيشـرفت 
روابط بين كره جنوبى و شـمالى تاثير 
مثبتى بر طرح خلع سـالح هسته اى 

كره شمالى خواهد داشت.

آغاز پروژه اتصال مجدد خطوط راه آهن بین کره شالی و جنوبی

داستان پيچيده برگزيت و جليقه زردها، بي شك 
در سال 2019 نيز انگليس و فرانسه را درگير خود 
خواهد كرد و بعيد به نظر مى رسد كه  اين دو چالش 
سياسى- امنيتى به اين زودى ها دست از سر مقام 
هاى اروپايى بردارد. هرچند، برگزيت يك مولفه ملى 
 (Security dilemma) از لحاظ معضل امنيتى
محسوب مى شود اما قيام جليقه زردها كه تا تونس 
هم گسترش پيدا كرده، مى تواند در اروپاى 2019 
به يك معضل تمام عيار منطقه اى و قاره اى تبديل 

شود!
ــتان و قطعه قابل تامل ايرلند  همين حاال، داس
ــده و معلوم نيست كه  در پازل برگزيت ، پيچيده ش
اصال اين كشور بريتانيايى نيز همانند انگليس، ولز 
ــكاتلند از اتحاديه اروپا خداحافظى مي كند و  و اس
از آن سوى ماجرا، جليقه زردها هم هر روز اعضاى 
جديد جذب مى كنند و  همين امر سال  2019 را از 
همين حاال براى سران اروپا، وحشتناك كرده است. 
احتماال در سال 2019 رهبرانى چون ترزا مى و حتى 
امانوئل مكرون از قدرت كنار بروند و اروپا بيشتر به 
سمت، راستگرايى مفرط كه توأم با ناسيوناليسم و 

سياست هاى ضدمهاجرتى است پيش برود.
هم مساله برگزيت و هم جليقه زردها، در يك خط 
داستانى(story line) با هم  سرفصل مشترك دارند؛ 
دو كشور از انشقاق و هرج و مرج در اروپا سود مى برند 
ــاده  و براى آن احتماال برنامه ويژه اى دارند. خيلى س
لوحانه است كه فكر كنيم  داستان كشدار جليقه زردها 
و برگزيت ، بدون مديريت  و حمايت طرف هاى منتفع 
است! همين حاال كه به لهستان، مجارستان، يونان و 
جمهورى چك كه نگاه مى كنيد، متوجه مى شويد كه 
در پشت پرده، سناريوهاى سنگينى براى ايجاد شكاف 
در اتحاديه اروپا نوشته شده و همه چيز طبق برنامه پيش 
مى رود! به جرات مى توان گفت كه هم مساله برگزيت 

و هم جليقه زردها، روح مشتركى دارند و پروژه هاى 
همسان از لحاظ سياسى اما متفاوت در شيوه اجرا به 

حساب مى آيند.
سال 2018 شاهد تظاهرات،  مذاكره ها و استعفاها 
ــكاف  در زمينه برگزيت بوديم. كمتر روزى بود كه ش
ــى كه طالق  ــتر ميان اروپا و بريتانيا مثل زوج بيش

مى گيرند،  بيشتر نشود.
همچنان كه هر دو طرف براى بهترين شرايط بعد 
از طالق با هم دعوا مى كردند. ترزا مى گفت به دنبال 
آن است كه بعد از برگزيت روابطه خاصى با اروپا داشته 
باشد. ترزا مى گفت: «اين همكارى آينده فقط به منافع 
بريتانيا   مربوط نمى شود بلكه به منافع وسيع تر اتحاديه 

اروپا هم مربوط است».
گاردين: برگزيـت، انگليس را به مضحكه 

جهانى تبديل كرد
ــنبه، روزنامه انگليسى  گاردين   ديروز چهارش
ــت كه موضوع خروج انگليس  ــتى نوش در يادداش
ــى  ــت) از اتحاديه اروپا و هرج و مرج سياس (برگزي
ناشى از آن، اين كشور را به مضحكه جهانى تبديل 

كرده است!
ــت كه به قلم  جان كامپفنر، مدير  در اين يادداش
سابق فدراسيون صنايع خالق انگليس نگاشته شده، 
آمده است: وقتى آلمانى ها در برنامه تلويزيونى شما 
را مسخره مى كنند و جوك ها هم واقعا بامزه هستند 
مى دانيد كه به ته خط رسيده ايد. انگليس اكنون به 
ــوخى و خنده جهانى تبديل شده است.  موضوع ش
ــى اوليه جاى خود را از مدت ها  تمركز بر همه پرس

پيش به گيجى و هرج و مرج داده است. 
شخصى هفته گذشته از من سوال كرد: خانم مى 
در مجلس عوام با اين پانتوميم ها به دنبال چيست؟ 

ما شما را  افرادى جدى و قابل اعتماد مى دانستيم. 
شكاف عميق بين كسانى كه مى خواهند مهارت ها 
و مدرنيته انگليس را به جهان نشان دهند و فرهنگ 

سياسى ضعيف ما بدجورى توى ذوق مى زند.
همان طور كه مى بينيد، برگزيت آنقدر از لحاظ 
روابط بين الملل، آش شورى است كه صداى همگان را 

در آورده است اما چون بر موج احساسات داخلى و ملى 
انگليسى ها سوار شده، پروژه اى مرتب و اتوكشيده 
ــت. اصال معلوم نيست كه چه شد و  معرفى شده اس
ــر بر آورد اما هر چه هست،  برگزيت يكباره از كجا س
ــناريوى برگزيت قطعا انگليسى ها  نويسندگان س
نيستند و اين پروژه از بيرون هدايت مى شود اما توسط 
ــترك با  ــى كه منافع مش برخى جريان هاى سياس

دشمنان اتحاديه اروپا دارند، پيش مى رود.
صدمه  برگزيت به چهره  بين المللى  انگليس

ــدت به  برند  انگليسى  برگزيت تاكنون نيز به ش
ــت  ــت. اين ايده كه ما مى توانيم از دس ضربه زده اس

ــى را در جاهاى  رفتن بازارهاى اروپايى و نفوذ سياس
ديگر جبران كنيم، يك حماقت ناشى از افراط گرايى 
ــت. يك دهه تا يك نسل طول  ايدئولوژيك بوده اس
ــود. با توجه به اينكه  ــد تا بهبودى حاصل ش مى كش
نمى توان به سياستمداران براى جبران اين افتضاح 
ساخته خودشان اعتماد كرد، اين بر عهده همه افراد 
ديگر است كه اعتبار انگليس را احيا كنيم، اعتبارى كه 

شايسته احترام باشد، نه جوك و لطيفه. 
بحران هاى مصنوعى بين اروپا و روسيه

«يورى كريستوفر كوفنر»، مدير گروه مطالعات 
ــكو مى گويد:  ــگاه آكادمى اقتصاد مس اروپا  دردانش

«بيشتر مشكالت بين روسيه و اتحاديه اروپا مصنوعى 
ــده است و  ــوى اياالت متحده ايجاد ش است و از س
مهم ترين هدف آن ها جلوگيرى از ايجاد يك فضاى 
ــا و اتحاديه  ــترك ميان اتحاديه اروپ اقتصادى مش
اقتصادى اوراسيايى است. چرا كه محاسبات اقتصادى 
موسسه پژوهشى مونيخ  نشان مى دهد كه كشورهاى 
اروپاى شرقى مى توانند از مزاياى اقتصادى و فضاى 
ــه اقتصادى  ــترك ميان اتحاديه اروپا و اتحادي مش

اوراسيايى بهره ببرند».
بحران جليقه زردها و شكاف دستمزدى

ــرون، رييس جمهورى  با وجود آنكه امانوئل مك

ــنهاد داده كه اتحاديه اروپا  ــه به تازگى پيش فرانس
ــيدن به حداقل  ــاز و كارى براى رس به فكر ايجاد س
ــخصى در همه كشورهاى  ــتمزد مش ميانگين دس
عضو اين اتحاديه باشد اما آمار كنونى نشان از شكاف 
ــل  ــت حداق ــوع پرداخ ــه اى در موض درون اتحادي
ــل درآمد در  ــتمزدها دارد. به اين معنا كه حداق دس
ــتان 261 يورو  لوكزامبورگ 1999 يورو و در بلغارس
ــوان گفت  ــاب همين دو رقم مى ت ــت. با احتس اس
ــورهاى برخوردار و  ــتمزد ميان كش كه شكاف دس
ــت.  كمتربرخوردار اين اتحاديه نزديك 7.5 برابر اس
به گزارش يورونيوز، اين آمارها درآمدها را تا ابتداى 
ــانده است. در اين گزارش  ژانويه 2018 به ثبت رس
به آمار 22 كشور از 28 كشور عضو اتحاديه اروپا در 
ــتمزدها پرداخته شده  بررسى موضوع حداقل دس
ــاس  ــت. بايد اين نكته را در نظر گرفت كه بر اس اس
ــارك، ايتاليا، قبرس،  ــور دانم قوانين داخلى 6 كش
اتريش، فنالند و سوئد فاقد شاخص حداقل دستمزد 
هستند و به همين خاطر مركز آمار اتحاديه اروپا در 
جمع هاى خود به نام اين 6  كشور اشاره نكرده است. 
اعتراضات جليقه زردهاى فرانسوى از 17 نوامبر 
(اولين شنبه اعتراضات) با حضور بيش از 282 هزار 
معترض در شهرهاى مختلف فرانسه آغاز شد كه به 
افزايش ماليات بر سوخت، كاهش قدرت خريد مردم 
ــرض بودند. در 24  و كاهش ماليات ثروتمندان معت
نوامبر (دومين شنبه اعتراضات) تعداد معترضان به 
166 هزار نفر كاهش يافت. در يكم و هشتم دسامبر 
(سومين و چهارمين شنبه اعتراضات) تعداد معترضان 
به 136 هزار نفر رسيد و 15 دسامبر (پنجمين شنبه 
اعتراضات) تعداد جليقه زردها با كاهش قابل توجه به 
66 هزار نفر رسيد.به نظر مى رسد هم توفان برگزيت و 
گردباد  جليقه زردها در سال 2019 خسارت هاى قابل 
توجهى را به ساختار حكومت هاى قاره سبز وارد كند ؛ 
به همين سبب الزم است كه اروپايى ها براى شكست 
سياست هاى دو رييس جمهور دوست و رفيق كه براى 
فروپاش هر اتحاديه و پيمانى، هم قسم شده اند، هوشيار 

اتر از گذشته عمل كنند.

بحراِن بحران هاى مصنوعى
رس منشأ  دو موضوع برگزیت و اعرتاضات جلیقه زردها در سال ۲۰۱۸ واکاوی شد

ــبوك، از زمان آغاز به  ــال 2018 براى فيس س
ــبكه اجتماعى پرطرفدار، سخت ترين  كار اين ش
ــوايى بر سر  ــت. چندين رس ــال كارى بوده اس س
انتشار اطالعات خصوصى كاربران به ويژه افشاى 
ــركت كمبريج آناليتيكا و  همكارى فيسبوك با ش
ــخصى ميليون ها كاربر، مارك  فروش اطالعات ش
زاكربرگ پايه گذار فيسبوك را با انتقادهاى شديدى 

مواجه كرد.
ــد  به گزارش دويچه وله، در ماه مارس فاش ش
ــركت مشاوره  ــركت كمبريج آناليتيكا، يك ش ش
سياسى و تحليل داده ها، به اطالعات شخصى 87 
ميليون كاربر فيسبوك دسترسى داشته است. در 
ابتدا مسئوالن فيسبوك تالش كردند اين موضوع 
را كوچك جلوه دهند، اما رسانه ها به بررسى ابعاد 
همه جانبه آن پرداخته و گزارش دادند كه اطالعات 
ــى از اين موضوع  كاربرها بدون اينكه آن ها اطالع
داشته باشند، براى تبليغات سياسى و انتخاباتى در 

اختيار كمبريج آناليتيكا قرار داده شده است.
پس از آن بود كه زاكربرگ مجبور به عذرخواهى 
ــبوك  ــده و اقرار كرد، اين اقدام فيس از كاربران ش

سوءاستفاده از اعتماد كاربران بوده است.
ــه  ــر دو جبه ــى از ه ــتمداران آمريكاي سياس

جمهورى خواه و دموكرات به شدت به اين حركت 
فيسبوك واكنش نشان دادند.

ــه روس ها در  ــن باور بودند ك دموكرات ها بر اي
ــال 2016 آمريكا  ــت جمهورى س انتخابات رياس
مداخله كرده و نتيجه آن را تغيير داده اند. در مقابل 
جمهورى خواهان اعتقاد داشتند كه تصوير ارائه شده 
از دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا، در شبكه هاى 
ــدت اين  اجتماعى با واقعيت همخوانى ندارد. ش
ــر ماه آوريل  ــدى باال گرفت كه اواخ انتقادها به ح
زاكربرگ براى پاسخ به پرسش هاى نمايندگان در 

كنگره حاضر شد.
ــوايى هاى جديد ديگر بود  پس از آن نوبت رس
كه گريبان فيسبوك را بگيرند. براى نمونه حدود 
دو ماه پيش فاش شد هكرها موفق شدند اطالعات 
خصوصى 50 ميليون كاربر را به سرقت ببرند. در ماه 
دسامبر فيسبوك مجبور شد اعالم كند به دليل بروز 
يك حفره امنيتى عكس هاى منتشرنشده حدود 
هفت ميليون كاربر به مدت 12 روز قابل دسترس 

همگان بوده است.
ــبوك در بازارهاى  اين جنجال ها بر سهام فيس
بورس نيز تاثير گذاشت به طورى كه پاييز امسال 
سهام اين شركت براى مدتى سقوط 20 درصدى 

ــبوك به رغم  را تجربه كرد. هر چند در نهايت فيس
سقوط سهام همچنان درآمدزاست.

ــين و  ــاوران پيش ــى از مش ــر مك نام راج
سرمايه گذاران نخستين فيسبوك احتمال مى دهد 
ــى عميق تر روبه رو  كه زاكربرگ به زودى با بحران
ــد و آن هم از بين رفتن اعتماد كارمندان  خواهد ش

فيسبوك است.
اين شركت در حال حاضر 30 هزار كارمند دارد 
ــاو از مك نامى نقل  و آن گونه كه وبسايت تاگس ش
كرده، كارمندان رفته رفته ديگر حاضر نخواهند بود 
تا چشم شان را به روى برخى موضوعات مثل نقش 
فيسبوك در بيرون رانده شدن مسلمانان روهينگيا 
از ميانمار، جدايى بريتانيا از اتحاديه اروپا [برگزيت] يا 
مداخله در انتخابات رياست جمهورى آمريكا ببندند 

و به اين مسائل بى اعتنا باشند.
ــدان توجه  ــه حال كارمن ــه كرده: «تا ب او اضاف
چندانى به اين موضوعات نداشتند، چون سهام اين 

شركت مثل موشك باال مى رفت».
ــيليكونولى يك  اما شركت هاى فناورى در س
ــهام  ــقوط س نگرانى بزرگ تر از نگرانى در مورد س
ــه  ــوايى ها در نهايت كاس دارند و آن اينكه اين رس
ــنگتن را لبريز كند و كنگره قوانينى را در  صبر واش

جهت محدود كردن فعاليت هاى اين شركت ها به 
تصويب برساند.

در اين بين بسيارى از كارشناسان امنيت آنالين 
و حفاظت از داده ها بر اين باورند كه اين رسوايى ها 
ــنيدن  ــنوا براى ش ــده تا گوش هاى ش موجب ش
ــت از فيس بوك  انتقاداتى پيدا شوند كه مدتهاس
صورت مى گيرد. جنى گبهارت به تاگس شاو گفته: 
«يكى از مهمترين درس هايى كه از جنجال كمبريج 
آناليتيكا گرفته شد، اين است كه كاربران به چشم 
خود ديدند به فيس بوك نمى توان اعتماد كرد. ما به 

شفافيت، مسئوليت و بررسى مستقل نياز داريم.»
اطالعات كاربران فيسبوك در دست چينى ها

بنا به گزارش نيويورك تايمز اطالعات شخصى 
كاربران فيس بوك در سطح جهان در طى سال ها 
ــت  ــركت گوناگون قرار گرفته اس در اختيار 60 ش
ــركت هاى بزرگ  ــان آن ها مى توان از ش كه در مي
 Huawei، تكنولوژى توليد كننده تلفن هوشمند
OPPO، و TCL و همچنين شركت كامپيوترى 
Lenovo نام برد. فيسبوك ضمن تاييد "همكارى 
با اين شركت ها در زمينه تبادل اطالعات شخصى 
ــى به داده هاى  كاربران" عنوان كرده كه دسترس
كاربران به صورت قراردادى تنظيم شده تا فيسبوك 

ــمند اين  بتواند خدمات خود را با تلفن هاى هوش
شركت ها هماهنگ كند.

بنا بر اين شركت هاى ياد شده  اطالعات كاربران 
و دوستان فيسبوكى آن ها، روابط و وضعيت شغلى 

اعضاى فيسبوك را در اختيار داشته اند.  
فيسبوك نيز پذيرفته است كه امكان دسترسى 
ــبكه  ــاب كاربرى كاربران اين ش اطالعات و حس

اجتماعى به اين وسيله براى شركت هاى تلفن همراه 
ميسر شده است. فيسبوك اما اتهام دادن اطالعات 

شخصى كاربران به اين شركت ها را رد كرده است.
اين شركت تاكيد كرده كه بيش از نيمى از اين 
ــده اند. فيسبوك  ــخ ش قراردادها در اين ميان فس
عنوان كرده كه در سال جارى به همكارى با شركت 

تلفن همراه Huawei نيز خاتمه داده مى شود.

شبکه اجتاعی معروف، گریبانگیر مشکالت سیاسی-امنیتی

سال 2018، سال  رسوايى فيسبوك بود

در پى مـرگ دومين كـودك مهاجر 
بازداشت شـده از سـوى اداره گمرك و 
حفاظت مرزى اياالت متحده آمريكا، اين 
اداره دستور داده است تا تمام كودكانى 
كه در بازداشـت به سـر مى برنـد مورد 

كنترل پزشكى قرار گيرند.
ايـن اداره همچنيـن از آژانس هـاى 
دولتى بـراى فراهم كـردن كمك هاى 

پزشـكى براى مهاجرانى كه بازداشت 
شده اند درخواست كمك كرده است.

يك كودك مهاجـر گواتمااليى كه از 
روز 18 دسـامبر به همراه پدرش توسط 
ماموران مرزى آمريكا بازداشـت شده 
بود كه روز سه شنبه در جريان انتقال به 

بيمارستان درگذشت.
اين كودك كه فيليپ آلونزو نام داشت 

به گفته يكى از ماموران اين بازداشتگاه 
روز دوشنبه 24 دسامبر دچار حالت تهوع 
شـده بود. به گفته مامـوران اين كودك 
پيش از اين دوبار بسترى شده بود اما روز 
دوشنبه بعد از انتقال به بيمارستان و در 

حدود نيمه شب جان باخت.
اين پسـر بچه هشت سـاله دومين 
كودكى اسـت كه در يك ماه گذشته در 

بازداشـتگاه هاى مرزى آمريـكا فوت 
مى كند. ژاكلين كال  هفت ساله كه اوايل 
ماه جارى در بازداشتگاه نيروهاى مرزى 
آمريكا فوت كرده بود، ايـن هفته براى 
خاكسپارى به روستاى خود در گواتماال 

بازگردانده شد.
اداره گمـرگ و حفاظت مرزى آمريكا 
به طور رسمى اعالم نكرده است چه تعداد 

كودك در بازداشت نيروهاى مرزى آمريكا 
هسـتند اما اين اداره هر ماه نـام هزاران 
كودك را كه به تنهايى يا با والدين شان از 

مرز عبور مى كنند، ثبت مى كند.
وكالى مهاجـرت و گروه هاى حقوق 
بشـرى، اداره گمـرگ و حفاظت مرزى 
آمريـكا را به خاطر مرگ ايـن كودك به 

شدت مورد انتقاد قرار داده اند.

 همه کودکان مهاجر 
بازداشت شده کنرتل 

پزشکی می  شوند

براساس نتايج نظرسنجى اي كه از 
سوى موسسه اروپايى «يوروبارومتر» 
در ماه نوامبر انجام شـده اسـت ؛ 40 
درصد مردم كشورهاى عضو اتحاديه 
اروپا ، «مهاجـرت» و 20 درصد ديگر 
از مـردم «تروريسـم» را بـه عنوان 
مهمترين چالش هاى اين اتحاديه در 

سال آينده ميالدى دانسته اند.
نتايـج ايـن نظرسـنجى همچنان 
نشـان مى دهد كه پـس از مهاجرت 

و تروريسـم، امـور مالـى دولتـى (با 
19 درصد) و اوضاع اقتصـادى (با 18 
درصد) به ترتيب به عنوان مهم ترين 
چالش هاى پيـش روى اتحاديه اروپا 

ارزيابى شده اند.
از طـرف ديگـر، درصـد افـرادى 
كـه تغييـرات اقليمـى را يكـى از دو 
چالش هاى پيـش روى اتحاديه اروپا 
مى دانند، از 6 ماه گذشته تاكنون از 11 
درصد به 16 درصد افزايش يافته است. 

به نوشـته اى يو آبـزرور، هرچند 
مهاجرت نخسـتين چالشـى بود كه 
پاسخ دهندگان در هر 28 كشور عضو 
اتحاديه اروپا به آن راى دادند، اما راى 
اول 46 درصد مردم سوئد «تغييرات 
اقليمى» بوده و در پرتغال نيز بيشـتر 
افراد گزينه تروريسـم را بـه عنوان 

چالش مهم انتخاب كرده اند.
همچنين هرچند 90 درصد از مردم 
مالتـا، لوكزامبـورگ و هلنـد اوضاع 

كنونى را «خوب» ارزيابى كردند، نظر 
44 درصد از كل جامعه آمارى اين بود 
كه از لحاظ بحران اقتصادى، «اوضاع 

بدترى (براى اروپا) در راه است».
67 درصد از شهروندان فرانسه و 60 
درصد از انگليسـى ها از جمله افرادى 
بودند كه چشـم انداز روشـنى را براى 

آينده اتحاديه اروپا متصور نشدند. 
اين نظرسـنجى در ميان 27 هزار 
و 424 نفر از شـهروندان 28 كشـور 

عضو اتحاديه اروپا انجام شـده است. 
اتحاديـه اروپـا در مـاه هـاى اخير با 
چالش هـاى فراوانـى روبـه رو بوده 
است كه مهاجرت يكى از اصلى ترين 
اين مشكالت اسـت. روى كار آمدن 
دولت هـاى پوپوليسـت و راسـتگرا 
در اروپـا بـه اتخـاذ سياسـت هـاى 
ضدمهاجرتى سـختگيرانه اى منجر 

شده است. 
اوج كشـمكش ها و اختـالف نظرها 

در اين باره بر سـر امضاى پيمان جهانى 
مهاجرت مشهود شـد. اين پيمان وزير 
امور خارجه اسلواكى را به استعفا وادار 
كرد و كار دولت بلژيك را به فروپاشـى 
كشاند.مجارسـتان، جمهورى چك، 
لهسـتان و اتريـش از كشـورهاى 
اروپايـى اى بودنـد كـه از دادن راى 
مثبت به پيمان مذكور كـه در نهايت 
بـا اكثريـت آرا بـه تصويب رسـيد، 

خوددارى كردند.

مهاجرت  و تروریسم ، پاشنه آشیل اروپای  ۲۰۱۹

سسعيد   قربانى قره باشى



سياوش مددى
مدرس دانشگاه و سردفتر 

سناد رسمى

س
م
ا

گروه اقتصاد

ارتحال جانسوز عالم وارسته و انقالبى حضرت آيت ا... 

سيدمحمود هاشمى شاهرودى ( ره) تسليت باد 
ــيدمحمود هاشمى شاهرودى ( ره)  ــوز عالم وارسته و انقالبى حضرت آيت  ا... س ارتحال جانس

موجب اندوه و تاثر خاطر فراوان گرديد. 
ــك اين ضايعه بزرگ كه ثلمه اى جبران ناپذير براى حوزه هاى علميه به شمار مى رود ،  بى ش
ــتوه در عرصه هاى مختلف علمى  بركات و نقش آفرينى هاى ممتاز آن فقيه عاليقدر و مجاهد نس
وفقهى و نيز روند تكاملى انقالب و صيانت از آرمان ها و ارزش هاى متعالى اسالم ناب محمدى ( ص) 
را يادآور و لزوم تمسك به سيره و روش آن يار و ياور امامين انقالب اسالمى و خدمتگذار صديق ملت 

و مملكت اسالمى را فراروى شيفتگان خدمت به قرآن و عترت قرار مى دهد.
ــر ( عج ) ، مقام معظم  ــعيد و فقيه بصير را به محضر مبارك حضرت ولى عص فقدان آن فقيد س
رهبرى (مدظله العالى) بيت شريف ايشان و آحاد ملت قدر شناس ايشان تسليت عرض نموده و از 
درگاه قادر متعال براى آن عالم عامل علو درجات و رحمت واسعه الهى و براى يادگاران و بازماندگان 

سوگوار صبر و شكيبايى و سكينه قلبى مسالت مى كنم.
آيت ا... ابراهيمى
مديرعامل بانك انصار
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آرش نجفي:
  مشكل تصميم گيران اين است 

كه تجزيه و تحليل درستي انجام 
نمي دهند. اگر تجزيه و تحليل مناسبي 

صورت گيرد،  مسئوالن پي مي برند 
كااليي را كه ذات آن از ابتداي كشف 

تاكنون با دالر مأنوس بوده و گره 
خورده، نمي توان با ريال مبادله كرد. 

بنابراين اين فرآيند در آينده موفق 
نخواهد بود. هر فرآيندي كه بتواند 

كشور را از مشكالت فعلي خارج كند و 
نقدينگي را بهبود بخشد، خوب است، 

اما مهم اين است كه اقدام خوب و 
مستمري باشد، نه اقدامي بد و ناگزير 

به توقف

ــت كه كليد  فروش نفت در بورس چندماهي اس
ــود كه پس از  ــت. آبان ب ــورده و در حال رونق اس خ
مدت ها جارو جنجال شركت ملي نفت ايران رضايت 
ــي از فروش نفت در ايران توسط بورس  داد كه بخش
ــرط كه در هر معامله، دست كم  انجام شود با اين ش
35هزار بشكه معادل پنج هزار تن  نفت خام به فروش 
برسد، اما حاال وزير نفت از عرضه سه ميليون بشكه 
نفت خام در بورس با مجوز سران قوه خبر مي دهد. 
ــه آينده عرضه  ــايد هفت وزير نفت، با بيان اينكه ش
مرحله سوم نفت در بورس انجام شود، گفت: سران 
ــكه نفت در بورس  ــه ميليون بش قوا مجوز دادند س
عرضه شود و امكان خريد صد درصد ريالى آن نيز با 

ارز ثنا فراهم شده است.
 بيژن نامدار زنگنه با اشاره به فروش دو مرحله اى 
نفت در بورس، گفت: گزارش اين دو مرحله فروش 
به شوراى عالى اقتصادى قواى سه گانه ارائه و مجوز 
جديد از سران سه قوه براى مرحله جديد فروش نفت 

در بورس اخذ شده است.
  به زودى اطالعيه اى درباره مرحله سوم فروش 
نفت در بورس صادر مى شود كه شايد هفته آينده اين 

عرضه رخ دهد.
 زنگنه تصريح كرد: اگر فردى به خريد ارزى نفت 
در بورس تمايل داشت، نفت به صورت ارزى به اين 
ــخص ارائه و اگر فردى به خريد ريالى نفت تمايل  ش
داشت، عرضه به صورت ريالى انجام مى شود. در اين 
ــته اند طالى  ميان خريداران نفت در بورس توانس
ــكلى در اين زمينه وجود  ــياه را صادر كنند و مش س

نداشته است.
فروش ريالي نفت، به نفع توليدكنندگان داخلي

از آنجايي كه مجوز فروش صد درصد ريالي نفت 
در بورس چندي پيش براساس مصوبه جديد شوراي 
عالي هماهنگي اقتصادي كليد خورده است، رييس 
ــيون اقتصادي مجلس اعالم كرده كه طبق  كميس
ــوراي عالي درباره عرضه نفت خام  مصوبه جديد ش
در بورس قرار است سه ميليون بشكه نفت در بورس 
عرضه شود و وزارت نفت اختيار دارد تسويه وجوه را 

صد درصد ريالى انجام دهد. 
اگرچه نظر رييس كميسيون اقتصادي در اين باره 
ــت، اما برخي كارشناسان نقدهايي بر اين  مثبت اس

موضوع داشته اند.
 در اين باره با آرش نجفي نايب رييس كميسيون 
ــو پرداختيم. او معتقد  انرژي اتاق ايران به گفت و گ
ــق نبوده  ــه تصميم گيري ها موف ــت كه اين گون اس
ــت. به اين خاطر كه توليد نفت خام بيشتر براي  اس
صادرات است و كمتر در داخل كشور مورد استفاده 

قرار مي گيرد.
 با اين وجود  بايد در ابتدا ببينيم كه هدف از فروش 

ــت؟ ممكن است نفت خام  نفت خام در بورس چيس
را براي پااليشگاه هاي داخلي به شكل ريالي معامله 
ــد، قابل  ــته باش كنند، اگر اين موضوع واقعيت داش
عملياتي شدن بوده و به نفع توليدكنندگان داخلي 
ــور استفاده  ــت زيرا اين نفت خام در داخل كش اس

مي شود.

تحميل زيان به سرمايه گذاران خارجي 
ــي صورت گيرد و اين  او ادامه داد: اگر خريد ريال
ــد در مواقعي براي خريدار و  كاال براي صادرات باش
ــنده انتفاع دارد. با  در برخي مواقع ديگر براي فروش
ــك قيمت ارز و نوسانات  اين حال از آنجايي كه ريس
ــام چنين  ــي دارد، انج ــاج باالي ــت نفت اعوج قيم

سرمايه گذاري در توان سرمايه گذاران داخلي نيست. 
مانند سرمايه گذاري روي سكه و دالر است كه گاهي 
ــرمايه گذار  ــود و گاهي مواقع زيان را به س اوقات س

تحميل مي كند.
 بنابراين اگر با ريال معامله شود بايد كاال مصرف 
صد درصد داخلي داشته باشد، اما اگر اين كاال براي 

صادرات معامله شود، كافي است قيمت نفت يا دالر 
اعوجاج باال يا پايين داشته باشد، در اين ميان كساني 
كه نفت را به شكل ريالي خريداري كردند، متحمل 

ضرر و زيان بسياري مي شوند. 
ــوي ديگر اگر خارجي ها بخواهند در داخل  از س
ايران دالر خود را تبديل به ريال كنند و با آن اقدام به 

خريد نفت خام كنند، مشكالتي را ايجاد مي كند. 
معامله ريالي كااليي كه با دالر مأنوس شده

ــي از داليلي  ــان كرد:  اكنون يك نجفي خاطرنش
ــرمايه گذاري نمي كنند،  كه خارجي ها در ايران س
ــت. براي مثال سرمايه گذاري   اعوجاج قيمت ارز اس
ــرمايه گذاري  ــا دالر 4200 توماني س كه در ايران ب
ــرمايه گذاري 10 تا  مي كند به اميد اينكه پس از س
ــود ببرد پس از 6 ماه با شوك مواجه  20 درصدي س
ــد دالر خريداري  ــود زيرا زماني كه مي خواه مي ش
ــه اون نيم دالر هم نمي دهند.  كند با 4200 تومان ب
ــرمايه گذار خارجي ضرر مي كند و ديگر  بنابراين س
ــرمايه گذاري در ايران نشان نمي دهد.  رغبتي به س
با پرداخت ريالي نمي تواند با خارجي ها معامله كرد. 
مگر اينكه در همان لحظه دالر را تبديل به ريال و با آن 
نفت خريداري كنند. به هر صورت اين يك مكانيزم 
ــت.  ــت و چرخه معقولي نيس ــازمان اس اضافه بر س
اميدي نيست كه اين فرآيند در بازه بلندمدتي برقرار 
ــير  ــت كه مس بماند. اين اتفاق تكنيك اضافه اي اس
آزمون و خطا را طي مي كند. مشكل تصميم گيران 
اين است كه تجزيه و تحليل درستي انجام نمي دهند. 
اگر تجزيه و تحليل مناسبي صورت گيرد،  مسئوالن 
ــف  ــد كااليي را كه ذات آن از ابتداي كش پي مي برن
تاكنون با دالر مأنوس بوده و گره خورده ، نمي توان با 
ريال مبادله كرد. بنابراين به نظر مي رسد اين فرآيند 

در آينده موفق نخواهد بود. 
هر فرآيندي كه بتواند كشور را از مشكالت فعلي 
ــد، خوب است.  خارج كند و نقدينگي را بهبود بخش
اما مهم اين است كه اقدام خوب و مستمري باشد، نه 
اقدامي بد و ناگذير به توقف. در حال حاضر مشكلي 
ــور وجود دارد، اين است كه از اعتبار هاي  كه در كش
خود در چاه هاي نفت استفاده نكرده و همچنان آن را 
ناديده گرفتيم. خوشبخانه اين اواخر با پيشنهاد اتاق 
ايران، اوراق پيش فروش نفتي را  با تكنيك جديدي 
ــده پيگيري  ــه طي چند ماه آين تعريف كرد ه ايم ك
ــئوالن عالي  ــي كه از مس ــود و با موافقت هاي مي ش
ــايد بتوانيم اين پيشنهاد  رتبه كشورمي گيريم، ش
ــدام مي توان از اعتباراتي كه  را عملي كنيم. با اين اق
در چاه هاي نفت وجود دارد (نه نفتي كه استخراج و 

صادر مي شود) نهايت بهره برداري را كرد.
انجام يك درصد معامالت نفت با ريال

از رضا پديدار عضو كميسيون انرژى اتاق ايران نيز 
ــت يا  درباره اينكه فروش صد در صد ريالي مفيد اس
خير؟ پرسيديم. او مي گويد:  اين اتفاق به نوعي اقتدار 
كشور محسوب مي شود كه ايران بتواند با پول ملي 

خود معامالت نفتي را انجام دهد.
 البته تمام فروش نفت با ريال صورت نمي گيرد. 
ــالت نفتي به صورت  ــي از حجم معام بخش كوچك
ــور  ــن خاطر كه كش ــود. به اي ــام مي ش ريالي انج
ــي دارد و معافيت ممنوعيت  قراردادهاي بلندمدت
خريد  برخي خريداران نفت ايران  همچنان به قوت 
ــت. اكنون بيش از يك ميليون و 460   خود باقي اس
ــكه نفت خام در روز صادر مي شود و اينطور  هزار بش
نيست كه تمام نفت ايران وارد بورس شده و به شكل 
ريالي معامله شود. بنابراين ضريب فروش ريالي نفت 
خام  بسيار پايين است. البته فروش ريالي به عنوان 
تسهيالتي در بورس انرژي قرار گرفته است. با توجه 
به محدوديت هايي كه در مبادالت پولي بعد از ژانويه 
ــاير خريداران براي انجام معامالت از  ايجاد شد، س
ــد را ريالي و 80 درصد  بورس انرژي ايران 20 درص
آن را با ارز دالري (معادل ريال) پرداخت مي كنند. 
با اين حال مشكلي براي خريداران خارجي به وجود 
نمي آيد،  زيرا خريداران خارجي با دالر و خريداران 
ــود را انجام مي دهند. به اين  ايراني با ريال معامله خ
ترتيب حجم پاييني از نفت به صورت ريالي معامله 
مي شود. براي مثال طي يك ماه ونيم گذشته حدود 
ــكه نفت در چندين محموله  800 تا 900 هزار بش
ــك ميليون  ــي زير ي ــد، يعن ــورس فروخته ش در ب
ــكه. فروش ريالي نفت در بورس يك آپشن براي  بش
ــراغ بورس   ــت كه به س ــرمايه گذاران داخلي اس س
ــود  ــد. محموله هايي كه در  بورس وارد مي ش مي آي
محموله هاي 35 هزار بشكه اي بوده و محموله هاي 
ــط  ــت. 10 درصد معامالت نفتي توس زيادي نيس
خريداران داخلي صورت مي گيرد كه ريال دريافت 
مي شود؛ اين يعني يك درصد حجم معامالت نفتي. 

            وضعيت فروش نفت در بازار انرژي بورس بررسي شد 

  نفت  بورسي   با   دالر  يا   ريال؟  
فروش ريالي نفت در بورس، يك آپشن براي سرمايه گذاران داخلي است كه به سراغ بورس  مي آيد

كااليي  راكه ذات آن از ابتداي كشف تاكنون با دالر مأنوس بوده و گره خورده،نمي توان با ريال مبادله كرد

        در سالروز دفاتر اسناد رسمي، چالش ها و مشكالت اين نهاد بررسي شد 

اثر انگشت سردفتران و جايگاه اجتماعى آنان

ــم رو ببينم نقدي  ــن فيل ــت اي خيلي دلم مي خواس
ــت به كار شدم و به ديدن  حقوقي بر آن بنويسم،پس دس
فيلم رفتم.ساخت اين گونه فيلم هانويد خوبي براي ايران 
ــدكه تابوي هيس! از اين موضوعات حرفي  مي تواند باش
ــودولي هنوز ابتداي راهيم و راه  ــته مي ش نزن دارد شكس
ــيار.موضوعي كه در مبحث كودك  آزاري بسيار حايز  بس
ــت كه اولين آزار جنسي يا جسمي  اهميت است،اين اس
ــط كودك  ــود توس در كودكان به والدين گزارش داده ش
ــنايي آن ها با  ــتلزم آموزش آن به كودكان و آش و اين مس
ــت كه در اين زمينه خانواده ها بايد از  حقوق خودشان اس
دانش كامل در رويارويي با اين موضوع برخوردار باشند و از 
كمك كارشناسان بهره گيرند، چيزي كه در فيلم مشاهده 
ــود و والدين خود اقدام به حل ماجرا مي كنند.اين  نمي ش

ــان مي دهد كه خانواده ديگر نگران قبح  فيلم به خوبي نش
ــاع نبوده و درصدد حرف  اين موضوع و بازتاب آن در اجتم
زدن با كودك(امير) و برخورد با اين مشكل هستند.مساله 
مهمي كه بايد بدانيم اين است كه كودك آزاري فقط شامل 
تعرض جنسي به كودك نيست،حتي حرف زدن راجع به 
عضو خصوصي كودك،لمس آن،نشان دادن صحنه هاي 
ــط خود  ــتهجن به كودك يا ديدن اين صحنه ها توس مس
كودك هم كودك آزاري محسوب مي شود كه در فيلم به 
خوبي اين جزييات نشان داده شده است.كودك آزار لزوما 
نبايد مرد باشد،زنان هم مي توانند موجبات كودك آزاري را 
فراهم كنند.وقتي مي گوييم كودكي مورد آزار قرار گرفته 
ــا پسراني كه در  لزوما منظور ما دختران نيستند ،چه بس

معرض آزار و اذيت جسمي و جنسي قرار دارند (فرهاد).
در اينجا الزم است به انواع كودك آزاري اشاره كنيم:

1)كودك آزاري جسمي:كودكي كه يك بار يا به دفعات 

مورد ضرب و شتم ،آزار و شكنجه عمدي قرار مي گيرد.
2)كودك آزاري جنسي:به كارگيري ،استفاده و واداشتن 
ــدن با هرگونه رفتار جنسي،يا نمايش  كودك به در گير ش
رفتارهاي جنسي،تجاوز،تماس جنسي و هرگونه بهره برداري 
جنسي از كودكان جهت كسب لذايذ و ارضاي ميل جنسي 
ــان دادن فيلم مستهجن توسط پسر دايي  (كه در فيلم نش
امير،ديدن صحنه مستهجن همسايه توسط خود امير،مشهود 

است).
ــبي  ــي: هرگونه رفتار نامناس ــودك آزاري عاطف 3)ك
ــي كودك  ــناختي و عاطف ــاري ش ــرد رفت ــر عملك كه ب
ــي و  ــاي كالم ــد مانندآزاره ــته باش ــي داش ــر منف تاثي

غيركالمي،سرزنش،تحقير،ناسزا و... .
ــي از غفلت و مسامحه:محروميت  4)كودك آزاري ناش
كودك از نيازهاي اساسي مانندغذا ،پوشاك و محروميت از 

اقداماتي كه جهت رشد و نمو كودك مورد نياز هستند.

ــودك آزاري دخيل  ــكل گيري ك علل مختلفي در ش
هستند، از جمله علل محيطي و علل مربوط به والدين.

ــاس گزارش WHO  ساالنه پنج ميليون كودك  بر اس
مورد تعرض جنسي قرار مي گيرندكه متاسفانه بين 14تا 17

درصد آن ها فوت مي شوند و اين مساله مهمي است.
جاي اميدواري دارد كه با ساخت اين گونه فيلم ها،والدين 
و كودكان بيشتر با حقوق خود در اين زمينه آشنا شوند و از 
كودكي آموزش الزم را ببينند  و بدانند قانوني وجود دارد كه 
از آن ها در مقابل اين ناماليمات حمايت خواهد كردو ترسي 
از ابراز اين موضوعات نداشته باشند.اميدواريم با اجراي قانون 
حمايت از حقوق كودك و نوجوان كمتر شاهد اين جنايت 
بزرگ در كودكان باشيم؛ چرا كه فرداي اين سرزمين به دست 
همين كودكان ساخته خواهد شد و چه بهتر كودكاني با جسم 
پاك و رواني آرام سهم ايران مان باشد.ودر آخر دست مريزاد و 
خسته نباشيد به عوامل فيلم اتاق تاريك كه شهامت عنوان 
كردن و به تصوير كشيدن اين معضل بزرگ در ايران را داشتند، 

باشد كه چشمي بينا و گوشي شنوا داشته باشيم.

خبر ترويجينگاه نو

بررسى موضوع كودك آزاري به بهانه اكران فيلم اتاق تاريك 
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ششم دى به عنوان روز دفاتر اسناد رسمى نام گذاري 
ــال از عمر پر  ــت؛ نهادي كه بيش از 80هشتاد س شده اس
افتخارش در ايران مى گذرد و اعضاي آن از بين اقشار خاص 
جامعه به خصوص  از علما ، فضال و انديشمندان انتخاب و 
منصوب و امين دولت و ملت محسوب مى شدند. اما با توجه 
به اهميت و جايگاه ويژه سردفتري يا به عبارت ديگر دفاتر 
ــمي در معامالت، نقل و انتقاالت يا روابط ميان  اسناد رس
دولت و مردم ... الزم است برخي از چالش ها و مشكالت اين 

حرفه را مورد بررسي قرار دهيم.
ــدارى و به عنوان يك  ــردفتر با ميان ابتدا بايد گفت س
ــخاص  ــخص بي طرف روابط حقوقى و اجتماعى، اش ش
حقيقى و حقوقى و حتى روابط آنان با دولت و بالعكس را نظم 
و نسق مى بخشد و اعتماد مردم را به اقتدار حاكميت جلب 
مى كند، اشخاص از اين جهت كه روابط حقوقى و خصوصى 
و معامالتى آنان تحت نظارت يك امين دانا و مطابق قوانين 
و مقررات تحقق پيدا مى كند به آرامش و اطمينان خاطر 
ــى از اعتمادى  ــان مردم ناش ــند، اعتماد و اطمين مى رس
است كه حاكميت نسبت به سردفتر به عنوان امين ملت و 
حكومت، قائل است؛ چرا كه سردفتر بنا به پيشنهاد سازمان 
ــور و با جلب نظر مشورتى كانون  ثبت اسناد و امالك كش

سردفتران و دفترياران و به موجب ابالغ رييس قوه قضاييه 
به اين سمت منصوب مى شود و شأن و منزلت سردفتران 
را مى توان از نحوه انتصاب آنان به اين سمت متعالى دريافت. 
سردفترى كه بعد از گذر از خوان هاى متعدد از جمله آزمون 
كتبى،كارآموزى،اختبار،گزينش اخالقى و عقيدتى،كسب 
نظر مشورتى كانون سردفتران و دفترياران، مورد پذيرش 
سازمان ثبت قرار مى گيرد و جهت دريافت ابالغ به رييس 
ــنهاد مى شود و با صالحديد  قوه قضاييه(يا معاون او) پيش
ــمت منصوب مى شود، بدون شك  و ابالغ ايشان به اين س
ــت و اگر حاكميت  چنين فردى مورد وثوق حاكميت اس
در اعتماد به او ترديد كند،شأن و منزلت او متزلزل و پايگاه 
ــد ،كمااينكه در  اجتماعى و مردمى او كمرنگ خواهد ش
دهه هاى اخير عدم اعتماد به آنان و گاهي نگرش هاى منفى 
از جمله : بزرگنمايى تخلفات اندك سردفتران و روزنامه اى 
كردن آنان،ازدياد غيرقانونى دفاتر اسناد رسمى  و... نشان 
از بى اعتمادى سازمان به سردفتر و در نتيجه بى اعتمادى 
جامعه و سقوط منزلت سردفترى را در پى داشته است و در 
اين راستا نيزمتاسفانه بخشنامه اخير سازمان در خصوص 
اثر انگشت سردفتران ،دانسته يا ندانسته جو بى اعتمادى را 
تقويت كرده است.سردفترى كه بيش از 80سال به روابط 
ــناد مردم با مهر و امضاي فيزيكى رسميت  حقوقى و اس
بخشيده و اين اسناد در طول ازمنه، مصون از تعرض و انكار 
ــبهه، خدشه و  و تكذيب بوده اند، چگونه يك باره مورد ش
حتى مورد ادعاى جعل امضاي سردفتر قرار مى گيرند؟ با 
وجود اينكه بعد از الكترونيكى شدن تنظيم اسناد، عالوه 

ــاي الكترونيكى مطمئن  ــر و امضاي فيزيكى،امض بر مه
سردفتر(توكن) نيز به سند الصاق مى شود.آيا مهر و امضاي 
فيزيكى و الكترونيكى كافى و وافى به مقصود نبودكه از اول 
دي سال جارى (97)،اثر انگشت سردفتر  نيز به آن اضافه 
شد؟به عبارت ديگر سردفتر جهت تاييد يك سند بايد چهار 

عمل موازى را انجام دهد:
ــى 3- اثر  ــى 2- امضاي الكترونيك 1- امضاي فيزيك

انگشت 4- مهر پرسى.
ــى از بى اعتمادى  آيا تحميل اعمال زائد و متعدد ناش
ــردفتران و ساير ماموران  نيست؟در كدام كشور جهان س
رسمى با چهار عمل فوق سند را تاييد مى كنند؟آيا مديران 
و مسئوالن ساير ادارات و سازمان ها و روساى محترم ثبت و 
زير مجموعه هاى آنان كه مستخدم دولت بوده وتابع نظام 
ــتند،براى صدور اسناد مالكيت و  ادارى و استخدامى هس
مكاتبات رسمى ادارى از چهار عمل فوق استفاده مى كنند؟

ــئوالن  ــترى و مس ــان و وكالي دادگس آيا كارشناس
دفاتر خدمات الكترونيك و ... كه متصدى امر حاكميتى 
ــتند،به همين نحو عمل مى كنند؟آيا اعمال مذكور  هس
ــات مردم و  ــناد و تفويت اوق ــم اس موجب تطويل تنظي

محدوديت براى سردفتر نمى شود؟
ــردفتر امري اضطراري يا حوادث غيرقابل  اگر براى س
پيش بينى از قبيل بيمارى ، تصادف ، فوت نزديكان ، حضور 
در مراجع قضايى و انتظامى ،هيات هاى حل اختالف مالياتى 
و كار و ... پيش آيد ،تاوان وخسارت هاى وارده را ارباب رجوع و 

متعامالن بايد جبران كنند؟

دفترخانه اسناد رسمى به عنوان يك نهاد خصوصى، 
ــا نظارت قوه قضاييه و  بدون تحميل هزينه اى به دولت، ب
سازمان ثبت و با مديريت سردفتر اداره مى شود و سردفتر 
مطابق ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمى ،مسئول تمامي 
امور دفترخانه است ،پس نظارت سازمان به معناى دخالت 
در امور اجرايى نيست و نحوه اداره دفتر و اجراي امور آن با 
سليقه سردفتر اِعمال مى شود و مساعى او هم اجراى قانون و 
جلوگيرى از تخلف است، نه اينكه به بهانه جلوگيرى از تخلف 

احتمالى به دست و پاى او زنجير بسته شود !
در هيچ نظارت سازمانى حتى در نهادهاى دولتى ،بدين 
معنا كه در هر  دقيقه و ساعت و با تنظيم هر سند، حضور و 

ــدارد و قابل تحقق و تصور هم  غياب صورت گيرد ،وجود ن
نيست و حتى وهن آميز است.

ــردفتران براى دادن اثر  به هر حال بايد گفت حضور س
ــتقبال آنان از اين طرح نيست  انگشت دليل بر تاييد يا اس
بلكه چون اين قشر فرهيخته و حقوق دان، خود را مكلف به 
پيروى از مقررات و بخشنامه ها مى داند ،مجبور به اجراى 
آن شده و در عين حال اعتراض ها ،مطالبات و شكايت خود 
را به صورت مدنى، از طريق مراجع قضايى و ديوان عدالت 
ــه اتفاق آنان مخالف  ادارى پيگير بوده و اكثريت قريب ب
بخشنامه فراقانونى هستند ، دليل اين مدعا نيزبيانيه هاى 
اعتراضى تمامى كانون ها و جوامع سردفترى كشور و تقديم 

دادخواست ابطال و دستور موقت به ديوان عدالت ادارى از 
ناحيه آنان و همچنين تحريم جشن ششم دي (روز دفاتر 
اسناد رسمى) است.اميدوارم سازمان محترم ثبت اسناد و 
امالك كشور در تصميم خود تجديد نظر و به جاى توسعه 
كمى ثبت الكترونيك به توسعه كيفى آن بپردازد و ضمن 
تعامل تكاملي با سردفتران كه بازوان حقوقى سازمان ثبت 
در تنظيم اسناد هستند ،جايگاه وشأن و منزلت آنان را بيش 
از پيش تقويت كرده و كانون ها و جوامع سردفترى نيز ضمن 
دفاع از حقوق و كيان سردفترى، با پااليش درون سازمانى از 
طريق دفاتر نظارت و بازرسى ،زمينه كسب اعتماد حاكميت 

و مردم را فراهم كنند.

مونا رزمي
كارشناس ارشد حقوق

م
ك
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اقبال شاكرى، سرپرست واحد عمران 
دانشگاه آزاد در شهريور امسال:

تله كابين با حدود 97 درصد پيشرفت، 
در حال انجام است. بخش كمى از كار 
باقيمانده، به اتمام مى رسد. پيش بينى 

كرده ايم تله كابين تا آخر شهريور 
افتتاح شود، اميدواريم با تغييرات 

اقتصادى كه رخ داده پروژه هاى 
بزرگ لطمه نبيند و به موقع تحويل 

داده شود. تله كابين واحد علوم و 
تحقيقات بخشى از سامانه حمل و نقل 

درون دانشگاهى خواهد بود

 بر اساس  طرح  دانشگاه آزاد، 
مسافت حدودا هفت كيلومترى 

كوهستانى و خطرناك واحد علوم 
وتحقيقات با احداث يك سامانه 

حمل ونقل كابلى به كمتر از يك چهارم 
مسير، يعنى 1800 متر و 4 ايستگاه 

در مكان هاى دانشجويى، كاهش 
پيدا مى كرد و يك سيستم حمل ونقل 

سريع، ايمن، سازگار با محيط زيست 
و مدرن براي جابه جايى دانشجويان، 
اساتيد و كارمندان دانشگاه آزاد ايجاد 

مى شد.

فرشيد      اسحاقي

ــال بود كه سرپرست  ــهريور امس آخرين بار، ش
ــره  ــگاه آزاد از به ــتغالت دانش ــالك و مس اداره ام
ــد علوم و  ــگاه در واح ــرداري تله كابين اين دانش ب
ــه به ادعاي برخي  تحقيقات خبر داد. تله كابيني ك
ــيده بود، شايد اتفاق تلخ  افراد اگر به بهره برداي رس
واژگوني اتوبوس و مرگ 10 جوان دانشجو رخ نمي 
ــه كابين، آيا  ــخص نبود با افتتاح تل داد.  اگرچه مش
امكان نقص فني يا سقوط احتمالي كابين ها وجود 
نداشت و در صورت وقوع آن حادثه ممكن بود برخي 
ــتفاده از اتوبوس را مطلوب بدانند. اما هر چه  نيز اس
هست اكنون سوال جدي درباره چرايي تله كابيني 
ــجويان احداث شده بود،  كه براي جابه جايي دانش
ــت. آن هم پس از آنكه نزديك به يك  پيش آمده اس
سال و اندي از پايان ساخت اين وسيله حمل و نقلي 
ــخ واژگوني  ــس از حادثه تل ـ تفريحي مي گذرد. پ
اتوبوس، بسياري از دانشجويان و كارشناسان بر اين 
نظر هستند كه بهره برداري از تله كابين احداثي در 
دانشگاه مي تواند كمك زيادي به تردد دانشجويان 
ــير آمد و شد، امنيت  كرده و ضمن كوتاه كردن مس
ــاي درس  ــيدن به كالس ه ــتري را براي رس بيش
ــات 1800 متر تهران  ــگاهي كه بر فراز ارتفاع دانش

ساخته شده ، ايجاد كرد. 
طرحي براي افزايش ايمني تردد دانشجويان

ــنجاني» پس از آنكه در  ــمي رفس «محسن هاش
رقابت با «محمدباقر قاليباف» در انتخابات شهردار 
تهران در سال 92 به ساختمان شهرداري راه نيافت، 
ــالمي و معاونت عمراني اين  ــگاه آزاد اس راهي دانش
ــد تا طرح هاي فني و توسعه اي دانشگاه  دانشگاه ش
ــاند. يكي از اين  را به شكل جدي تري به نتيجه برس
طرح ها، احداث تله كابين در واحد علوم و تحقيقات 
ــاخت آن اتفاقي مهم براي  ــگاه آزاد بود كه س دانش
ــجويان اين واحد دانشگاهي محسوب مي شد.  دانش
ــرح گفته بود:  ــال 93 درباره اين ط ــمي در س هاش
ــتفاده از تله كابين در اين واحد به تصويب هيات  اس
رييسه دانشگاه آزاد اسالمى رسيده است، تصميمى 
كه با بررسى راه هاى مختلف جابه جايى درون واحد 
ــه نقطه تمركز در واحد علوم  گرفته شده است. ما س
و تحقيقات داريم كه ايستگاه هاى تله كابين خواهد 

بود. نقشه مسير تله كابين هم نهايى شده است. بعد 
از انعقاد قرارداد پيمانكار طرح، حدود يك سال طول 
ــيد كه اين طرح به انجام برسد. بر اساس  خواهد كش
طرح دانشگاه آزاد، مسافت در حدود هفت كيلومترى 
ــوم وتحقيقات با  ــاك واحد عل ــتانى و خطرن كوهس
ــه كمتر از  ــامانه حمل ونقل كابلى ب احداث يك س
ــتگاه  ــير، يعنى 1800 متر و 4 ايس يك چهارم مس
ــدا مى كرد و  ــجويى، كاهش پي در مكان هاى دانش
ــازگار با  ــريع، ايمن، س ــتم حمل ونقل س يك سيس
محيط زيست و مدرن براي جابه جايى دانشجويان، 
ــگاه آزاد ايجاد مى شد. در  ــاتيد و كارمندان دانش اس
اين طرح با محاسبه هزينه جابه جايى دانشجويان با 
اتوبوس، اتالف وقت، سوخت و درآمدزايى تله كابين 
ــگرى  در روز هاى تعطيل براى كوهنوردى وگردش
شهروندان تهرانى، بازگشت سرمايه اين سيستم براى 
دانشگاه آزاد با احداث تله كابين در كمتر از سه سال 
پيش بينى شده بود. با تصويب اين طرح در دانشگاه 
آزاد، مناقصه اى بين المللى در سال 1393 برگزار شد 
و دوپل ماير معتبرترين سازنده تله كابين در جهان 
ــوان تامين كننده  ــركت تام ايران خودرو به عن و ش
ــامانه انتخاب شدند. به اين ترتيب،  تجهيزات اين س
ــد تا  ــال 1394 آغاز ش عمليات اجرايى طرح در س
ــت نفره مدرن  تله كابينى با ظرفيت 72 كابين هش
ــاعت  كه امكان جابه جايى چهار هزار نفر را در هرس
ــه فراهم  ــت ظرف ده دقيق ــورت رفت و برگش به ص
مى آورد، جايگزين اتوبوس ها شود. در تابستان سال 
ــامانه حمل ونقل كابلى  1395 تمامى تجهيزات س
واحد علوم و تحقيقات وارد كشور و از نظر تجهيزاتى 
تكميل شده ومورد تست قرار گرفته بود و پيشرفت 
ــيده بود و مى توانست  پروژه به حدود 80 درصد رس
ــود، اما با تغيير مديريتى  ظرف سه ماه راه اندازى ش
دانشگاه آزاد  اين پروژه متوقف شد و همچنان پس از 
گذشت سى ماه متوقف و تجهيزات مدرن آن، در انبار 

واحد علوم وتحقيقات رها شده است. 
اي كاش هاي هميشگي بعد ازاتفاق

تا چند روز قبل كه حادثه واژگوني اتوبوس حامل 
دانشجويان رخ نداده بود، كسي سراغي از دانشجو و 
آن هم در دانشگاه پر حاشيه آزاد نمي گرفت اما اكنون 
ــاح تله كابين،  ــياري افراد  از اي كاش هاي افتت بس
داشتن معاينه فني اتوبوس، داشتن كارت سالمت 
راننده و ... سخن مي گويند. حميد ميرزاده، رييس 
پيشين دانشگاه آزاد درباره سيستم خطرناك حمل 
و نقل دانشجويان در دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم 

و تحقيقات گفته كه در ابتداى مديريتم بر دانشگاه، 
ــجويان با  ــدت نگران روش حمل و نقل دانش به ش
ــدم به دليل  ــتفاده از اتوبوس در اين دانشگاه ش اس
ــير هفت كيلومتر بود،  اين كه در وهله اول طول مس
دوم اينكه منطقه كوهستانى با شيب تند بود و سوم 
ــجويان بايد تا ارتفاع 1800 متر صعود  اينكه دانش
مى كردند. بنابراين براى به وجود آوردن يك ناوگان 
ــركت  ايمن، مناقصه اى برگزار كرديم و در نهايت ش
ــى،  ــركت اتريش ــاركت يك ش ايران خودرو با مش
ــگاه را آغاز  ــن ويژه دانش ــاخت تله كابي عمليات س
ــه مجهز به 72 كابين 8 نفره  كردند. اين تله كابين ك
بود در پايان سال 95 به مراحل نهايى رسيد و ظرفيت 
ــجو در هر ساعت را داشت.  جابه جايى دو هزار دانش
اين تله كابين با بودجه اى كمتر از 50 ميليارد تومان 
احداث شد و سازنده آن، يك شركت اتريشى كامال 
معتبر بود كه سابقه احداث 1400 خط تله كابين در 
مناطق كوهستانى جهان را در كارنامه دارد.متاسفانه 
ــاد رهبر) با اين  ــگاه آزاد (فره مديريت بعدى دانش
توجيه كه استفاده از اين تله كابين جنبه تفريحى و 
فانتزى دارد، آن را متوقف كردند و امروز اين فاجعه 

رخ داد و 10 دانشجوى مظلوم جان باختند.
چرا تله كابين افتتاح نشد؟ 

اما از روز گذشته داليل مختلفي براي علت افتتاح 
نشدن تله كابين دانشگاه  از سوي افراد مختلف مطرح 
شده است.  برخي از مشكالت مالي براي تكميل تله 
كابين سخن گفته، برخي ديگر پولي بودن استفاده 
از تله كابين براي دانشجويان و مخالفت دانشجويان 
ــگاه نيز  ــئوالني از دانش با آن را علت آوردند اما مس
ــازمان هاي متولي منابع طبيعي را دليل  شكايت س
ــداد كردند.  ــرداري از اين طرح مهم قلم عدم بهره ب
در همين رابطه «صالح اسكندرى» رييس سازمان 
رسانه هاى دانشگاه آزاد در حساب كاربرى توييترى 
خود نوشت: تصادف اتوبوس حامل دانشجويان براى 
خانواده دانشگاه آزاد بسيار غم انگيز بود. «برخى به 

جاى تسليت زخم زبان مى زنند.
 آن هم به خاطر تله كابينى كه با شكايت كيفرى 
ــرادات فنى  ــازمان متولى منابع طبيعى و اي يك س
ــجو  با تله  ــت. البته انتقال 40 هزار دانش متوقف اس
ــري علت عدم  ــت». در پيگي ــن غير ممكن اس كابي
ــگاه اما سراغ «اقبال  بهره برداري از تله كابين دانش
شاكري» سرپرست مركز عمرانى، امالك و مستغالت 
دانشگاه آزاد اسالمى كه چند ماه قبل از بهره برداري 
تله كابين در شهريور خبر داده بود رفتيم. او در گفت 

ــان اينكه عدم بهره برداري از تله  وگو با «قانون» با بي
كابين دانشگاه داليلي كه تاكنون مطرح شده است 
ــت:  البته در بيان جزييات قرار  ــت اظهارداش ، نيس
شده روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات اعالم نظر 
ــاره اين موضوع  ــتري درب كند!».  وي از توضيح بيش
ــي بود كه چند ماه قبل او  خودداري كرد، اين در حال
ــرفت،  گفته بود: «تله كابين با حدود 97 درصد پيش
ــت. بخش كمى از كار باقيمانده، به  در حال انجام اس
اتمام مى رسد. پيش بينى كرده ايم تله كابين تا آخر 
شهريور افتتاح شود، اميدواريم با تغييرات اقتصادى 
كه رخ داده پروژه هاى بزرگ لطمه نبينند و به موقع 
ــود. تله كابين واحد علوم و تحقيقات  تحويل داده ش

ــگاهى  ــامانه حمل و نقل درون دانش ــى از س بخش
خواهد بود. همچنين قرار است اين تله كابين به هتل 
ــود كه بر اين اساس  فرهيختگان دانشگاه متصل ش
ــگرى نيز خواهد داشت».  شاكرى با  كاربرى گردش
بيان اينكه سيستم خطوط مترو در شهر تهران تغيير 
كرده و چهار خط جديد در تهران پيشنهاد شده كه 
دو خط از كنار دانشگاه آزاد اسالمى مى گذرد اظهار 
ــگاه آزاد اسالمى  ــته بود:  «با اين وضعيت دانش داش
مى تواند از سيستم ارتباطى ادامه خط 6  و 10 مترو 
به دانشگاه استفاده كند. شمال و شمال غرب شهر از 
سيستم مترو محروم است. اگر اين طرح انجام شود، 
ــتگاه اطراف دانشگاه داشته  مى توانيم دو يا سه ايس
ــهردارى اعالم  ــال در تفاهم نامه اى با ش ــيم.  قب باش
ــراى مجتمع هاى  ــاده كمك مالى ب كرده ايم كه آم
ــته هم براى 3.4 ايستگاهى مترو هستيم. در گذش

كيلومتر خط مترو بين بوستان كتاب و دانشگاه آزاد 
اسالمى مطالعه اوليه انجام داده ايم كه مى توانيم در 
اختيار شهردارى بگذاريم. براى تونل مترو خط هاى 

جديد هم آمادگى كمك مالى داريم!»
دانشگاه شفاف سازي كند

ــاره چرايي به   ــه درب ــا و اگر هايي ك ــون با ام اكن
بهره برداري نرسيدن تله كابين دانشگاه آزاد مطرح 
است، بايد مسئوالن اين دانشگاه با پاسخ به ابهامات 
ــد. اگرچه  ــازي كنن ــفاف س فراوان در اين حوزه ش
ــجويان مصدوم حادثه در  هنوز تعداد زيادي از دانش
ــتند و رسيدگي  ــتان هاي شهر بستري هس بيمارس
به وضع آن ها واجب تر از پاسخ به ابهامات تله كابين 
است، اما الزم است مسئوالن دانشگاه شفاف سازي 

كنند كه چرا پروژه اي كه با پول دانشجويان ساخته 
ــده هنوز امكان بهره برداري ندارد تا هم سرمايه  ش
هاي دانشجويان هدر رود و هم جان شان در پيچ هاي 
ــگاه به خطر افتد؟ اين موضوع  ــير دانش تو در تو مس
ــول هايي  ــا تومان از پ ــگاه آزاد ميليارده كه دانش
ــه كرده و خرج  ــجويان با هزار مكافات تهي كه دانش
ــاخت وسيله اي  ــان كرده اند را صرف س تحصيل ش
براي امنيت و رفاه آن ها كرده اما در برابر چرايي عدم 
ــجويان سكوت مي  در اختيار گذاردن آن براي دانش
كند، سوالي است كه دير يا زود بايد پاسخ آن و البته 
ده ها چراي خانواده هاي داغدار حادثه در مقابل نبود 
امنيت دانشجويان در واحد علوم و تحقيقات را بدهد.

گردشگري صنعت نويني كه درحال گسترش است. 
هر روز بخش هاي جديدي به اين صنعت افزوده مي شود 
ــگري معمول خسته شده و  چراكه گردشگران از گردش
به دنبال كسب تجربه هاي جديد و هيجان انگيز هستند. 
ــتان فصل در خانه ماندن و  بسياري بر اين باورند كه زمس
استراحت است  و فصل بهار و تابستان بهرتين زمان براي 
ــفر كردن اما غافل از آنكه گردشگري با طعم برف و يخ  س
تجربه  اي بي نظير است كه كمتر گردشگري آن را چشيده 
است. گردشگري زمستاني همانند بخش هاي ديگر اين 
ــور مغفول مانده اما اين مغفوليت به دليل  صنعت در كش
ــتان در ايران نيست.  نبود پتاسيل هاي گردشگري زمس
چراكه در گوشه و كنار اين سرزمين مناطق بكر و زيبايي 
وجود دارد كه مي تواند سفر رويايي را براي شما رقم بزند. 
خراسان جنوبي سرزميني كه روزگاري براساس شواهد 
ــتگاه يكى از اقوام آريايى به نام ساكارت بوده  و اسناد زيس
ــد. زعفران اولين  همچون نگيني در دل كوير مي درخش
كلمه اي است كه بعد از شنيدن نام خراسان جنوبي در ذهن 
تداعي مي شود. در طبيعت بكر خراسان جنوبى مناطق 
زيستى چون منطقه شكار ممنوع درميان، منطقه حفاظت 
شده آرك و گرنك، تاالب كجى، نمكزار نهبندان و… با 
ــتانداران و پرندگانى چون هوبره، قوچ و ميش، عقاب  پس
طاليى و… وجود دارد كه بر زيبايى هاى طبيعت كويرى 
ــان جنوبى افزوده به ويژه آن كه غار بتون سرايان،  خراس
نيزار خور خوسف، گلزارهاى قاينات، الله زارهاى زيركوه، 

آبگير موشين و حيات وحش شاسكوه از ديگر زيبايى هاى 
طبيعى است. پاى پوش هاى سنتى، نمدمالى، حصيربافى، 
ــفالگرى، قالى و قاليچه بافى، گليم بافى و… از جمله  س
صنايع دستى ارزشمند اين خطه است. عالوه بر زعفران، 
زرشك و عناب هم از محصوالت كشاورزى و سوغات محلى 
خاص خراسان جنوبى است. موسيقى محلى اين منطقه 
ــيارى از آداب  ــت و بس نيز در نوع خود منحصر به فرد اس
گذشته از جمله طلب باران و كاشت محصول را در خود جا 
داده است. در اين گزارش تنها به معرفي چند نمونه از صدها 
منطقه گردشگري بي نظير خراسان جنوبي پرداخته ايم؛ 
اگر قصد سفر به سرزميني بكر با ويژگي هاي خاص داريد، 
خراسان جنوبي مي تواند مقصد مناسبي براي شما باشد. 

عمارت و باغ اكبريه
ــط شوكت الملك  اين بنا در دوره قاجاريه و توس
در دو طبقه احداث شده است.  وجود درختان بلند 
قامت كاج در دو طرف خيابان اصلى عمارت مركزى 
ــاغ و نماى آن  ــى و طراوت ب ــه بر زيباي اين مجموع
ــهرى بيرجند اكنون  افزوده؛ اين باغ با گسترش ش
ــهر قرار گرفته و در نشست سى و پنجم  در داخل ش
ــال 2011 ميالدى به عنوان ميراث  ــكو در س يونس

جهانى يونسكو به ثبت رسيد. 

درياچه و سد بند دره
بند دره   ،  سدى تاريخى در نزديكى بيرجند كه مهم ترين 
ــاى خيابان مدرس  ــج كيلومترى انته بند تاريخى در پن
بيرجند در ميان رشته كوه جنوب اين شهر به نام رشته كوه 
ــوى سازمان  ــال 1381 از س باقران قرار دارد. بند دره در س
ميراث فرهنگى با شماره 4816 در فهرست آثار ملى ايران 
به ثبت رسيد. قدمت اين سد به اواخر دوره زنديه و اوايل دوره 

قاجاريه مى رسد.
ارگ كاله فرنگى

يكى از آثار تاريخى شهر بيرجند ارگ كاله فرنگى است. 
اين بنا در دوره قاجار و بين سال هاى 1264 تا 1313 هجرى 
ــتاندارى خراسان  قمرى ساخته شده و درحال حاضر اس

جنوبى است. 
بند عمر شاه 

بند عمر شاه مربوط به دوره قاجار و در فاصله دو كيلومترى 
ــير  ــرقىـ  غربى در مس جنوب غرب بيرجند، با جهت ش
رودخانه اى فصلى در داخل رشته كوه باقران واقع است. اين 
سازه با هدف ذخيره آب و مهار سيالب ها با مصالح آجر، سنگ 
و مالت ساروج ساخته شده است. اين اثر در تاريخ 19 اسفند 
1380 با شماره ثبت 4815 به عنوان يكى از آثار ملى ايران به 

ثبت رسيده است. 

آبشار چهارده
ــتان  ــى و تفريحى شهرس يكى از جاذبه هاى گردش
بيرجند آبشارهاى چهارده است. نخستين و مرتفع ترين 
ــارها هفت متر ارتفاع دارد. روستاى چهارده با  اين آبش
ــنگى و كوچه هاى باريك آماده ميزبانى از  خانه هاى س
شماست.تعداد خانه ها بسيار كم هستند و فقط بخش 
ــد. تقريبا تمام  ــه ان ــت را در بر گرفت ــى از طبيع كوچك
ــتند و در حال بافت سبدهاى  افراد روستا كهنسال هس

حصيرى. 
باغ و عمارت امير آباد

اين مجموعه كه چشم هر گردشگري را به خود خيره 
مي كند؛ باغ و كوشك اميراباد واقع در روستاى اميرآباد، 
ــهر بيرجند و در فاصله پنج كيلومترى جاده  در غرب ش

خوسفـ  بيرجند واقع شده است. 
ارگ تاريخى بهارستان (باغ زرشكى)

ــكى هم  ــتان كه در بيرجند به باغ زرش ارگ بهارس
ــاريه به حساب  ــهرت دارد، از آثار تاريخى دوره افش ش
ــال هاى 1205 و 1206 هجرى قمرى  مى آيد كه در س
ساخته شده است. اين ارگ تاريخى باشكوه از نمادهاى 
ــان جنوبى با  ــكوهمند استان خراس تاريخ ماندگار و ش

وجود پيشينه تاريخى اكنون حال و روز خوشى ندارد. 

موزه مردم شناسى بيرجند (موزه باغ اكبريه)
اين موزه، در طبقه همكف عمارت مركزى اكبريه واقع 
شده كه هدف اصلى از تشكيل آن عالوه بر پيوند نسل جوان 
ــاندن و معرفى سنت ها  با سنت ها و آداب گذشته، شناس
ــناخت ارزش هاى  ــه اى و ش و فرهنگ هاى بومى منطق
اقتصادى، اجتماعى، فنى و فرهنگى ابزار، اشيا و آداب و رسوم 

به مردمى است كه آن ها رو به كار مى گرفته و مى گيرند. 
مسجد جامع هندواالن

ــى و مذهبى  ــكوه ترين بناى تاريخ ــجد با ش اين مس
شهرستان بيرجند در استان خراسان جنوبى است كه در 
ــتاى هندواالن قرار دارد . براساس كتيبه هاى كوفى  روس
كشف شده در آن، مسجد جامع هندواالن متعلق به قرون 
هفتم و هشتم هجرى قمرى، مقارن با عصر شاهرخ تيمورى 
است. در دوره هاى بعدى هم همچنان بازسازى و تزييناتى به 

آن اضافه شده است. 

قاينات،   سرزمين طالى سرخ
بر اساس يافته هاى باستان شناسى نشانه هايى از زندگى 
بشر در غار خونيك در 18 كيلومترى جنوب قاين مشاهده 
شده است. قاين در دوره اسالمى بزرگ ترين شهر قهستان 
بود و ناصر خسرو از آن به عنوان «شهرى بزرگ و حصين» 
ياد كرده است و كاوش هاى باستان شناسى انجام شده در آن 
به كشف آثار و بقاياى مسجد جامع قاين منجر شده است كه 

حكايت از رونق آن در دوره سلجوقى دارد.
مقبره بوذرجمهر

مقبره بوذرجمهر يكى از عرفاى نامدار و شاعران قرون 
چهارم و پنجم قمرى در پنج كيلومترى جنوب قاين بر دامنه 
كوه ابوذر قرار دارد. تزيينات گچبرى زير گنبد آن از زيباترين 
بخش هاى اين بناست و در كنار اين بقعه درختى كهنسال با 
عمر 700 سال وجود دارد. به لحاظ ارزش اين مكان در منطقه 

نمونه گردشگرى مصوب قرار دارد.

در زمستان به نگين كوير سفر كنيد

خراسان ؛     سرزمين     طالي      سرخ

گرچه معاون گردشگرى استان تهران مى گويد آژانس ها تنها اجازه 
معامله با دستگاه هاى اقامتى مجاز را دارند  اما حمزه زاده خبر از غيرمجاز 
بودن باالى 90 درصد خانه هاى مسافر مى دهد و رفيعى از اقامتگاه هاى 
بوم گردى گله مى كند كه با مجوز سازمان ميراث در شهرها در حال فعاليت 
هستند. دستگاه هاى اقامتى غيرمجاز همچون خانه مسافرها يكى از 
موارد مورد بحث صنعت گردشگرى بوده كه همواره مخالفت هتل داران 
را به همراه داشته است. بر اين اساس چند روز پيش شهرام على محمدى 
(معاون گردشگرى استان تهران) با ارسال بخشنامه اى دفاتر خدمات 
ــافران در مراكز اقامتى داراى مجوز از  ــافرتى را ملزم به اسكان مس مس
سازمان ميراث فرهنگى دانست و اعالم كرد با دفاترى كه براى كاهش 
هزينه يا ساير موارد اقدام به اسكان مسافران در مراكز غيرمجاز مى كنند، 
برخورد قانونى خواهد كرد.جمشيد حمزه زاده (رييس جامعه هتل داران 
كشور) درباره دستگاه هاى اقامتى غيرمجاز  به ايلنا اين طور توضيح داد: 
در حال حاضر بحث دستگاه هاى اقامتى غيرمجاز فراكشورى شده و در 
همه استان ها چنين اقامتگاه هايى را احداث كرده اند. از خانه هاى اجاره اى

تا ساير واحد هاى اقامتى جزو اين دستگاه ها هستند و اكنون به بحث اقامت 
رو آورده اند. همين موضوع سبب شده تا كيفيت خدمات دهى ما در بحث 

بهداشت و موارد ديگر به شدت كاهش پيدا كند.
ــتگاه هاى اقامتى  وى افزود: عالوه بر اين موضوعات وجود اين دس
رقابت نابرابرى را ايجاد كرده است. چراكه آن ها ماليات، بيمه و عوارض 
ديگر را پرداخت نمى كنند و قيمت تمام شده آن ها بسيار پايين تمام 
مى شود. بنابراين با قيمت هاى خيلى پايين تر از هتل ها خدمات مى دهند

و بخش اعظمى از بازار را جذب مى كنند. همچنين جدا از اين مباحث، در 
اين دستگاه هاى اقامتى ممكن است، ده ها مشكل ديگر همچون مسائل 
اجتماعى و فرهنگى هم ايجاد شود. به هرحال امكان وقوع خيلى از اتفاقات
در اين مكان ها وجود دارد و ما خودمان بارها چنين چيزهايى را شنيده ايم.

حمزه زاده با بيان اينكه باالى 90 درصد خانه هاى مسافرى كه در حال 
حاضر فعالند، غيرمجاز هستند، ادامه داد: حتى اقامتگاه هاى بوم گردى 
ــراث فرهنگى مجوز بگيرند  ــازمان مي نيز بايد براى فعاليت خود از س
ــاى بوم گردى دارند ولى  ولى گاهي مى بينيم كه آن ها تابلو اقامتگاه ه
هيچ گونه مجوزى از جايى نگرفته و به نوعى غيرمجاز به شمار مى آيند.

رييس جامعه هتل داران كشور همچنين درباره اقامتگاه هاى بوم گردى 
كه در داخل شهرها در حال فعاليت هستند نيز گفت: اين خالف است. 
چراكه استاندارد اقامتگاه هاى بوم گردى و ضابطه مى گويد كه آن ها تنها 
بايد در مناطق ييالقى و روستايى باشند و اگر اقامتگاه هايى در شهرها از 
سازمان ميراث فرهنگى مجوز گرفته باشند، سازمان 100 درصد در اين 

مورد تخلف كرده است.
حرمت ا... رفيعى (رييس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى) در پاسخ 
به رييس جامعه هتل داران كشور درباره بخشنامه ارسال شده از سوى 
ــتان تهران به دفاتر كه آن ها را ملزم به اسكان  ــگرى اس معاون گردش
ــگران در مراكز اقامتى داراى مجوز از سازمان ميراث فرهنگى  گردش
مى كند، گفت: وقتى شما لفظ اقامتگاه هاى غيرمجاز را به كار مى بريد؛ 
نه تنها آژانس بلكه هيچ مكان ديگرى هم نمى تواند آن را به گردشگران 
اختصاص دهد. مگر آژانس ها در حال كار كردن با اقامتگاه هاى غيرمجاز 

هستند كه چنين صحبت هايى مطرح مى شود؟
ــاى بوم گردى،  ــر هتل ها، اقامتگاه ه ــه داد: در حال حاض وى ادام
خانه مسافرها همگى جزو اقامتگاه هاى مجازى به شمار مى آيند كه مصوبه 
دارند. بر اين اساس هيچ كس نمى تواند جلوى كار دفاتر را بگيرد و بگويد 
كه شما حق نداريد با اين دستگاه هاى اقامتى كار كنيد. حال اگر سياست 
تشكيل خانه مسافرها غلط بوده بايد اين سياست را درست كنيد ولى 
وقتى به آن ها اجازه كار داده شده، نمى توان جلوى كار كردن با آن ها را 
گرفت. البته ناراحتى هتل داران از وجود اين دستگاه هاى اقامتى درست 

است و اصوال نبايد اجازه تشكيل اين خانه مسافرها داده مى شد.
رفيعى در ادامه بيان كرد: چرا هتل ها با توجه به هزينه هنگفتى كه 
براى ساخت خود كرده اند، بايد خالى باشند و ما خانه مسافر داشته باشيم 
و دغدغه هاى ديگرى را دنبال كنيم؟ اگر ضابطه اقامتگاه هاى بوم گردى 
براى مناطق ييالقى و روستايى است، چرا مجوز مى دهند كه ما بوم گردى 
در شهرها داشته باشيم؟ مكان هاى بوم گردى بايد خارج از شهرها باشند 

تا هتل هاى ما آسيب نبينند.
رييس انجمن صنفى دفاتر مسافرتى در پايان گفت: شديدا از دفاترمان 
ــود كه  دفاع مى كنيم و تخلف آن ها را قبول نداريم. اگر هم گفته مى ش
دفترى تخلف كرده آن ها به غلط به او مجوز داده اند. به چه دليل  به كسى 
كه او را از ابتدا بررسى كامل نكرده اند و نمى دانند صالحيت دارد يا خير، 

مجوز دفتر مى دهند؟ اكنون مى گويند دفاتر در حال تخلف هستند ولى 
ما تخلفى در دفاتر خود نمى بينيم.

شهرام على محمدى (معاون گردشگرى استان تهران) نيز درباره 
بخشنامه اى كه چند روز قبل براى دفاتر مسافرتى فرستاده و آن ها را ملزم 
به قرارداد با اقامتگاه هاى مجاز كرده است، به خبرنگار ايلنا توضيح داد: 
صحبت ما در آن بخشنامه در جهت پيشگيرى بوده و به هيچ وجه نگفتيم 
كه آژانسى تخلف كرده است. بلكه گفتيم آژانس هايى كه به تاسيسات 

اقامتى غيرمجاز اقامت بفروشند، تخلف كرده اند.
وى افزود: آژانس ها تنها اجازه دارند با اقامتگاه هايى وارد معامله شوند 
كه از سازمان ميراث فرهنگى پرونده بهره بردارى داشته باشند. همان طور 
كه مسافران نيز با آژانس هايى مى توانند طرف قرارداد شوند كه از سوى 
سازمان ميراث فرهنگى مجوز داشته باشند. در واقع بحث و طرف صحبت 
ما يك سرى آپارتمان هاى غيرمجاز و به طور كلى تاسيسات گردشگرى 

است كه از سازمان ميراث مجوز ندارند و به فعاليت مى پردازند.
على محمدى در  پاسخ به اينكه آيا اقامتگاه هاى غيرمجاز در تهران 
ــايى آن ها بحث ديگرى است. اما در  را شناسايى كرده اند، گفت: شناس
ــافر، مهمانپذير و... قرارداد  كل آژانسى كه مى خواهد با هتل، خانه مس
منعقد كند بايد مجوز فعاليت آن ها را رويت كند. اگر دستگاه هاى اقامتى 
از سازمان ما مجوز داشته باشند، در قرارداد با آن ها مجاز هستند  در غير 
اين صورت آن دستگاه به عنوان يك واحد غيرمجاز شناخته شده و نبايد 
ــخ به اينكه آيا اين خبر را با ديدن  با آن ها قرارداد بسته شود. وى در پاس
تخلفاتى اعالم كرده، بيان كرد: به طور كل ما هميشه پيشگيرانه صحبت 

مى كنيم. در اين موضوع نيز با توجه به نزديكى تعطيالت عيد، بيشتر بحث 
ما پيشگيرانه بود. حتى در پايان خبر منتشر شده هم گفتيم كه به ندرت 
ممكن است چنين اتفاقاتى از سوى دفاتر پيش بيايد ولى خواستيم كه 

پيشگيرانه عمل كنيم.
معاون گردشگرى استان تهران در پايان بيان كرد: به طور كلى فيدبك 
گرفتن از گردشگران را در دستور كار خود قرار داديم تا كيفيت خدمات 
افزايش پيدا كند. چراكه به عنوان مثال هتلى در قرارداد خود سه ستاره 
است ولى روى برد خود چهار ستاره مى زند. همين موضوع ممكن است 
باعث ايجاد مشكلى شود و زمينه اى را فراهم كند كه آژانس و مسافر براى 
حل مشكل خود مجبور شوند چند بار به سازمان ميراث بيايند و بروند. 
ــم 99درصد دفاتر ما طبق قوانين  البته به طور كل اگر اغراق نكرده باش
سازمانى كار مى كنند. ما احتمال داديم كه اگر براى 1 درصدى قرار است 
چنين اتفاقى بيفتد، آن ها توجه داشته باشند و از بروز چنين مسايلى 

جلوگيرى شود.

ميراث فرهنگى

انحراف در بوم گردي!

گروه سرزمين

         دانشگاه آزاد با گذشت ماه ها از پايان تكميل احداث خط جابه جايي دانشجويان علوم و تحقيقات، از بهره برداري آن سر    باز مي زند    

معماي تله كابين دانشگاه 
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سيد على تدين صدوقى
ايران تئاتر

دغدغه هاى مادرانه، هميشه از قبل از تولد نوزاد بوده و هست. از سالمت جسم و روان فرزند 
تا جزيياتى مثل جنسيت و ظاهر و ... . اگر جنين دختر باشد، مادر چه آرزوها و روش هاى تربيتى 
برايش مد نظر دارد و اگر پسر، چه اهدافى براى آينده اش؟ «كوچولوى اضافى»، دغدغه هاى مادرى 
است كه از قبل از تشكيل جنين براى مخاطب بازگو مى شود. معصومه صالحى با بى اعتمادى 
كامل به مخاطب سعى دارد گزارش لحظه به لحظه از اتفاقات ذهنى اش را با توضيحات اضافه 
بازگو كند.«چون كه، البته، اما، بخاطر اينكه، تا، ولى» اين ها همه بعد از هر جمله خوب يا جذاب 
بيان مى شود تا منظور را با توضيحى كه اصال نيازى به آن نيست القا كند. به طور مثال وقتى راوى 
از سونوگرافى بر مى گردد، همسرش مى پرسد: ماهين يا آيين؟ همين جمله كفايت مى كند تا 
خواننده منظور معين (همسر راوى) را بداند كه از جنسيت جنين سوال پرسيده است. در ادامه 
سوال معين، راوى حدود يك بند در اين مورد توضيح مى دهد كه به طور كلى مى توان گفت صالحى 

اعتمادى به فهم مخاطب براى درك اين موضوع ندارد.
پيرنگ

جذابيت داستان و گره هايى كه البته دير در داستان آورده مى شود، از جايى است كه راوى نگران 
يك كروموزوم اضافى است. جايى كه سالمت كودك را نشانه گرفته تا مخاطب را با خود همراه كند. 
اين كشمكش مى تواند براى اغلب كسانى كه تجربه مادر شدن و پدر شدن را دارند، كشش داشته

باشد.  همذات پندارى با راوى، زمان آزمايشات غربال گرى، سونوگرافى و درد زايمان مجموعه اى 
از بيم و تشويش هاست كه به مخاطب القا مى شود.

خط روايى
روند خطى داستان كامال براساس كل ماجراى توليد مثل است. از لقاح تا شكل گيرى جنين، 
ضربان قلب و لحظه به دنيا آمدن . صالحى اما فقط تا شش ماهگى را بيان مى كند. جايى كه به اين 
نتيجه مى رسد، جواب آزمايش و سالمت بچه، هرچه كه باشد، خواست خداست و بايد بپذيرد. 
اينكه بچه داراى سندرم است يا نه، كليه هايش دچار تورم است يا نه،  براى او ديگر مهم نبود.براى 
اينكه صالحى 9 ماه باردارى را در داستان آورده باشد، در چند فصل اشاره اى به زايمان قبلى اش 

و تولد بهين مى كند.
ايجاد يك شخصيت خيالى

در اين خانواده سه نفره، چهار نفر زندگى مى كنند. نفر چهارم نداى درون راوى است كه در حد 

ذهن خوانى نيست و در حال تبديل شدن به شخصيت است كه اگر كمى روى شخصيت پردازى 
نداى درون كار شده بود، تبديل به يك شخصيت برجسته مى شد.

خاطره نويسى و گزارش گويى
نوشتن خاطره روزانه، شايد براى همه جذابيت نداشته باشد، به خصوص از لحظه بيدار 
شدن صبح و شستن دست و رو، تا پايان شب. كارى كه صالحى اصرار به انجام دارد و باعث 
ــتان حرفه اى فاصله بگيرد. بيان جزييات و خرده روايت هايى كه  شده كتابش از يك داس
خود در پيشبرد پيرنگ نه  كمكى مى كند و نه هيجان مخاطب را برمى انگيزد.اصطالحى 
ــى مى گويم: «مستقيم گويى، گزارش گويى». از  كه هميشه در كالس هاى داستان نويس
نقاط ضعف داستان همين گزارش دادن است.تركيبى از توضيحات پزشكى، روابط فاميلى 
و نصيحت هاى اعتقادى كه راوى براى مخاطب دارد، اين كتاب را مثل يك گوى معلق بين 
داستان، كتاب تخصصى پزشكى و يا كتاب مذهبى نگه داشته، تا حدى خواننده را بالتكليف 
مى كند كه نويسند به دنبال چه بوده است. شعارهايى مثل اينكه حس زنانه به حس فاميل 
شوهر بودن مى چربد. و نظير اين كم در داستان نمى بينيم. در كل مى شود گفت 388800

دقيقه با نويسنده همراهيم. دقيقه به دقيقه از لحظه اول تا آخر. 

ــان خردمند» عنوان پرتكرارترين اثر در ميان پرفروش هاى  كتاب «انس
ــن باالخره و پس از مدت ها كتابى  آذر را از آن خود كرد. به گزارش خبرآنالي
ــق » را در بازار كتاب دچار چالش  ــلطه مطلق «ملت عش ديگر موفق شد  س
جدى كند. خبرآنالين گزارش كرده كه حال و هواى بازار كتاب در سومين 
ــتانى و سرد مى شود، رويه اى خالف  ماه از فصل پاييز كه هوا آرام آرام زمس
عادت در پيش گرفته و در حال گرم شدن است. اين گرم شدن را بايد به فال 
نيك گرفت و اميدوار بود كه بازار كتاب را براى مدتى نسبتا طوالنى بى نصيب 
نگذارد، شايد كه نويدبخش روزهاى خوب گذشته باشد. روزهاى نخست آذر 
با نفس هاى آخر طرح پاييزه كتاب در كتابفروشى همراه بود كه بار ديگر حتى 

براى مدت كوتاهى، كتابفروشى هاى تهران را شلوغ كرد.
بنا به گفته مديران كتابفروشى ها با پايان اين طرح همچون روال هميشه 
براى يك يا دو هفته، بازار دچار ركود شد و پس از گذشت مدتى تا حدودى به 
تعادل رسيد. البته از نظر بسيارى از مديران كتابفروشى هاى معتبر، وضعيت 
ــت و تنها  فعلى بازار كتاب نه تنها اميدواركننده بلكه رضايت بخش هم نيس
ــود، بهبود نسبى وضعيت  عاملى كه سبب دلگرمى فعاالن اين حوزه مى ش

نسبت به مهر و آبان است.
حال بهتر است كه كمى از فضاى نه چندان خوشحال كننده بازار فاصله 
گرفته و به سراغ پرفروش هاى آخرين ماه پاييز برويم، با وجود آنكه همچون 
ــهم را در ميان پرفروش ترين آثار  ــته رمان ها و داستان ها بيشترين س گذش
دارند، اما كتاب هايى با موضوعات بسيار متنوع نيز به جمع پرفروش ها ملحق 

شده اند، مانند آثارى در حوزه مديريت، دين و...
ــته اند، رسول  ــندگان تازه اى نيز به جمع پرفروش ها پيوس در آذر، نويس
يونان يكى از چهره هاى شناخته شده حوزه ادبيات و از نويسندگان غربى،  رنه 
ــده اى پا به اين رقابت جذاب گذاشته  كارلينو و ريچارد باخ با آثار شناخته ش

است.
از نويسندگان ايرانى و خارجى شاخصى كه پاى ثابت پرفروش هاى كتاب 
ــيا ماركز، رضا اميرخانى،  شدند مى توان به مهدى آذريزدى، گابريل گارس
رولف دوبلى، فردريك بكمن و مصطفى مستور اشاره كرد. حضور اميرخانى 
ــا در پرفروش ها نيز جالب توجه  با تازه ترين رمانش، «ره ش» پس از مدت ه

است.
اين ماه بر خالف آبان، شاهد حضور يك كتاب به عنوان پرتكرارترين اثر در 

ميان پرفروش ها هستيم، كتابى كه ماه پيش در موفقيتش وقفه اى افتاد  اما 
ــان  بار ديگر عنوان محبوب ترين اثر بازار كتاب ايران را از آن خود كرد، «انس

خردمند» اثر يووال نوح هرارى.
ــه» نيز در ميان  ــان خداگون ــنده با عنوان «انس البته اثر ديگر اين نويس
ــد جايگزين خوبى براى  پرفروش ها جايگاه قابل قبولى دارد و به نظر مى رس
«انسان خردمند» خواهد بود. پيش از اين كتاب «ملت عشق» از اليف شافاك 
در چنين وضعيتى قرار داشت اما اثر ديگر او با عنوان «بعد از عشق» نتوانست 
موفقيت «ملت عشق» را تكرار كند. بايد ببينيم اين دو اثر نيز به اين سرنوشت 

دچار خواهند شد يا نه.
تالش خبرآنالين بر آن بود تا تمامى كتابفروشى ها تعداد پرفروش ترين 
ــايرين مايل به اين اقدام نبودند. در  آثار خود را اعالم كنند كه جز برخى، س
ــاه پايانى پاييز مرورى  ــات پرفروش ترين آثار بازار كتاب در م ادامه بر جزيي

خواهيم داشت. (ترتيب كتابفروشى ها اتفاقى است.)

مهدى ميامى جزو بازيگرانى است كه وقتى نقشى را مى پذيرد 
ــخصيت و ويژگى هاى درونى  سعى مى كند تا به كنه كاراكتر ش
ــازى اش هماره  ــت كه ريتم ب ــى آن برود. هم از اين روس و بيرون
درست از آب درمى آيد. درواقع مى توان گفت ميامى از آن دست 
ــد و اين  ــت كه ريتم و «آن» بازيگرى را مى شناس بازيگرانى اس
ــى نمى تواند به  ــت كه هركس يكى از آن موارد مهم بازيگرى اس
ــتاد جعفر والى كه مى گفت:  ــت يابد.به قول شادروان اس آن دس
ــد، هنوز بازيگر نشده بازيگرى  «بازيگرى كه «آن» نداشته باش
ــز «آن»  ــودش ني ــتن». او خ ــناختن و داش ــى «آن» را ش يعن
ــت. اما اين بار مهدى ميامى در مقام كارگردان  بازيگرى را داش
است كه بر صحنه خود و انديشه هايش را نشان مى دهد؛ نمايش 
«مردى به نام دايك» حرف امروز است در هركجاى اين جهان. 
ــود.مردى به نام دايك كه يك  متنى كه شامل مرور زمان نمى ش
نفر را كشته و يك ساعت به اعدامش مانده است. از متن اين گونه

ــته آدم خوبى نبوده و حقش بوده كه  ــى كه او كش بر مى آيد كس
كشته شود. دايك نام اصلى خودش را مخفى مى كند. در واقع او 
ــت مردم برايش بيش از چهار هزار نامه  يك آدم بى نام و نشان اس
ــرى دارد و از آن بى خبر است  ــتاده اند هر خانواده اى كه پس فرس
ــر  ــت كه رفته و باز نيامده فكر مى كند كه دايك پس يا سال هاس
اوست. در واقع دايك مى تواند پسر همه مردم باشد كسى كه در 
برابر بدى وبى عدالتى اجتماعى و فردى و سياسى ايستاده است.

ــش را فاش كند.  ــت اصلى خوي ــت كه هوي دايك اما حاضر نيس
ــت؛ نمى داند چگونه  ــت كارش اين اس بازجوى او كه سال هاس
ــيش مى گويد كه  ــد. او به كش ــكار كن هويت اصلى دايك را آش
دايك آدم خوبى است اصال به او نمى خورد كه يك فرد نابه هنجار 
ــت؛ اما آن ها  ــيش هم با بازجو هم نظر اس ــد، كش اجتماعى باش
ــر با دايك  ــاعت آخ ــايد بتوانند در اين يك س مى خواهند كه ش
ــد و جوابى  ــى اش را فاش كن ــت اصل ــه هوي صحبت كنند بلك
ــته باشند. ــور آمده، داش ــر كش براى اين همه نامه كه از سراس

ــز همان هايى كه گفته  ــازه اى درباره خودش ج دايك اما چيز ت
ــور بازجويى كه  ــتاندار به مام ــان اس ــد. در اين مي بود نمى گوي
ــه اعدام را  ــت زنگ مى زند و مى خواهد ك رييس زندان هم هس
ــا مى كند خواهر  ــده و ادع ــون دخترى پيداش عقب بيندازد چ
ــايى كند. ــد او را شناس ــر بتوان ــن دخت ــايد اي ــت. ش دايك اس

ــنده يك تنش و تعليق مضاعف وارد ماجرا مى كند  در واقع نويس
ــدان دختر را با ــايد روند قصه، تغيير پيدا كند. رييس زن حاال ش

ــا يكديگر دارند  ــذارد در گفت وگويى كه آن ها ب دايك تنها مى گ
ــك همچنان  ــش مى يابد و داي ــود در متن افزاي باز تعليق موج
ــه اين بار  ــا اين تفاوت ك ــرده اى از ابهام مى ماند ب هويتش در پ
ــش درگير  ــك و انبوهى از پرس ــى دراماتي ــب  در تعليق مخاط
ــايد دايك همان  ــك كرده اند كه ش مى شود. چون حاال همه ش
ــس ديگرى. ــايد هم ك ــد و البته ش ــر يعنى جو باش برادر دخت
ــانى كه خودش ــروز مى گويد؛ انس ــان ام نمايش در واقع از انس

ــروى دريايى  ــدار ني ــانى كه  تفنگ ــرد، انس ــش را بگي بايد حق
ــته خودش  ــاال كه مى خواس ــش جنگيده و ح ــراى وطن بوده ب
ــد، بايد  ــداده اجرا كن ــت به او ن ــت و حاكمي ــى را كه دول عدالت
ــان نمايد  ــه هويتش را پنه ــود. پس ترجيح مى دهد ك اعدام ش
ــد در آرامش  ــا بتوانن ــد و آن ه ــيبى نرس ــه خانواده اش آس تا ب
ــتن هويتش اميد  ــگاه داش ــد. او با پنهان ن ــان را بكنن زندگى ش
ــادر و  ــزار م ــار ه ــودش و چه ــواده خ ــان در دل خان را همچن
ــه مى دارد. ــته اند زنده نگ ــراى او نامه نوش ــر و پدرى كه ب خواه

ــت  كه مورد  اين بى هويتى به گونه اي دامن گير همه افرادى اس
ــاده اما  ــى صحنه اى س ــرار مى گيرند. ميامى با طراح ــم ق ظل
ــر متن و اين گم  ــه اين تنش نهفته در زي كاربردى و دراماتيك ب
ــا يك در دارد،  ــت مى افزايد. اتاق رييس تنه كردن عمدى هوي
درى كه رو به محل اعدام است. ورود و خروج افراد انگار به يك باره 
اتفاق مى افتد؛ گويى آدم ها از ديوار وارد اتاق مى شوند. اينكه هيچ 
ــود ندارد و قدرتمندان  حريم خصوصى اى در آمريكا و غرب وج
ــوند. ــد وارد حريم افراد مى ش ــه كه بخواهن و حاكمان هرلحظ

ــود. در اتاق  اين كه همه درها در اينجا به چوبه اعدام ختم مى ش
رييس تنها يك صندلى است و آن هم براى رييس است. همه چيز 

براى قدرتمندان خودكامه است. آنان همه چيز را براى خودشان 
ــد و آن را از مردم  مى خواهند حتى از يك صندلى هم نمى گذرن
ــن صندلى به معنى جايگاه قدرت  دريغ مى نمايند. هرچند كه اي
نيز مى تواند باشد و پر واضح است كه حاكمان هيچ گاه قدرت شان 
را با ديگران تقسيم نمى كنند. به خصوص با افراد معمولى جامعه 
ــى، اعدامت خواهند كرد.  و اگر تو اعتراض كنى و حقت را بخواه
حتى كشيش هم ديگر نمى تواند به وظايف اصلى خودش بپردازد 
او تنها مى تواند شاهد اعدام باشد و در مواقعى كه آدم ها به سوى 
مرگ مى روند آن ها  را تا پاى اعدام همراهى كند و براى شان دعا 

بخواند و از درگاه خدا طلب مغفرت كند.
گويى كه تنها وظيفه كشيش در غرب همين است؛  در خدمت 
ــردن مردم تا پاى  چوبه دار  قدرت بودن و در مواقع لزوم راهى ك
ــاب مى آيد. همين و نه  ــى از ابزار قدرت به حس و مرگ. او نيز يك
ــانه ها را از  ــته اين نش ــتر.  ميامى با نگاهى ريزبينانه توانس بيش
ــگام كند. اجرا  ــد و با امروز هم اليه هاى زيرين متن بيرون بكش
داراى ريتم مناسبى است ميامى با شناخت درست از ريتم هاى

درونى و بيرونى توانسته به ريتم مناسب و دراماتيكى دست يابد و 
اين چيزى است كه در تئاتر امروز ما كمتر ديده مى شود. بازى ها 
روان و متناسب با شخصيت پردازى ها بود هرچقدر كه حميدرضا 
نعيمى در نقش رييس زندان با بازى كنش مند و داراى حس هاى 
ــان مى دهد، كشيش با بازى  متغير، تنش درونى خودش را نش
ــت و در عين حالى كه ريتم  خوب كريم اكبرى مباركه، آرام اس
ــر آرام خيلى حرفه اى  ــدى دارد با بازى بيرونى  به ظاه درونى تن
ــش نشان مان مى دهد. ريتم درونى تندش را در ميميك و حس

ــت كه اين دو بازيگر هارمونى دراماتيكى را به لحاظ  اين گونه اس
بازى در صحنه جارى مى سازند. بده بستان هاى حسى و حركتى 
ــت و بايد گفت كه  نعيمى و مباركه لحظات نابى را خلق كرده اس
اين كار سختى است. همان طور كه حميد رضا نعيمى اين حس 
ــيم مى كند و در جاهايى با ميميك و حركات، ميزان عدم  را تقس
رضايتش را از وضع موجود و اعدامى كه قرار است انجام دهد نشان 
مى دهد، ناچار است كه به وظيفه اش نيز عمل كند او اين تضادهاى 
حسى و حركتى را در بازى اش ريخته و نشان مان مى دهد. سودابه 

ــان و كنش و  ــا ورودش و نوع  بي ــرزاد در نقش خواهر نيز ب جعف
ــيم ريتمى كه دارد، حس  و تحول دراماتيكى  را  ميميك و تقس
ــرخورده  بر صحنه جارى مى كند. او تنهايى و كودكى نهفته و س
در خويش را با ديدن دايك بروز مى دهد.  شهرام پوراسد بازيگر 
ــوع لحن و بيانش  ــش را مى كند اما ن نقش دايك نيز تمام تالش
ــى كه او يك ساعت قبل  ــخصيتش جور درنمى آيد. آرامش با ش
ــت. او مى بايد ريتم هاى  ــع به دو گونه اس از اعدامش دارد در واق
درونى و بيرونى اش را به گونه اى تقسيم نمايد كه مخاطب متوجه 
التهاب درونى اش نيز بشود. اما حسش و بازى اش كمى يكنواخت 
ــت كه در حال به صليب كشيدن باشد او  است؛ او كه مسيح نيس
يك فرد عادى است كه ايمان چندان محكمى هم ندارد و در حال 
اعدام شدن است.او فردى است با همه دغدغه ها و آرزوها و... يك 

جوان، كه با توجه به موقعيت و شرايطى كه در آن واقع شده است 
كنش ها و التهابات درونى و بيرونى خودش را دارد. شايد پوراسد 
ــتر تصويرى بازى مى كند تا تئاترى  هرچند كه تالش خود  بيش
ــود.  ــت و لحظات خوبى هم در بازى اش ديده مى ش را كرده اس
ــاده اما كاربردى و تاثير گذار، نشان  ميامى با ميزان و حركات س
داد كه  درك درستى از تئاتر امروز دارد. در واقع هر شخصيت بنا 
به خصوصيات پرداختى موضوعى و موضعى و ريتم هاى درونى 
ــود و اين  و بيرونى كه دارد بايد برايش ميزان و حركت طراحى ش
ــاهد  ــش «دايك» اتفاق افتاده، در واقع ما ش تا حدودى در نماي
ــته  ورفته بار ريتمى خوب بوديم به مهدى ميامى و  تئاترى شس
گروه خسته نباشيد مى گويم و ديدن اين تئاتر را به عالقه مندان 

توصيه مى كنيم.

هركس علم خيال را نداند بويى ازمعرفت نبرده است. اين آغاز معرفت شناسى 
ــى فراتر از عوالم  ــخص اين عالم خيال نزد ابن عرب ــت. به طور مش ابن عربى اس
زيبايى شناسى احساس و عاطفه شاعرانه مورد نظر ماست. اين را از آن رو گفتم 
كه نمايش آثار على ترقى جاه به گفته وى با جمالتى از ابن عربى آغاز شده بود.
ــل حقيقت و ــوى اص ــت به س ــد: ...حرك ــود مى گوي ــه خ ــد در بياني هنرمن

ــا نهفته  ــه در پس روي ــه معنايى ك ــيدن ب ــادى … رس ــار زدن ظواهر م كن
ــت! حركت  ــب حقيق ــله مرات ــم آيينه اى سلس ــود در عوال ــير صع ــت؛ س اس
ــل! ــت! تاوي ــى حقيق ــاى باطن ــه معن ــيدن ب ــن! رس ــه باط ــر ب از ظاه

ــگ ، نقدى  ــد رمضانى در اوام م ــت. جاوي ــگاه «تاويل»  اس در واقع نام نمايش
ــتان كه در ادامه  ــى هاى على ترقى جاه در گالرى گلس ــت بر نقاش ــته اس نوش
ــت و در تعبير عام  ــى اس ــوم قرآن ــى در عل ــل» اصطالح ــم. «تاوي مى خواني
ــرد دارد به  ــوص كار ب ــوط به فهم نص ــه در مطالعات مرب ــت ك اصطالحى اس
ــد. ــه نحوى بر خالف ظاهر متن باش ــت از متن كه ب معناى نوع خاصى برداش

ــت.  ــى خود را رقم زده اس ــت، جهان خيال ــف حقيق ــاش ما در پى كش پس نق
ــى  ــت كه در نقاش ــى ترقى جاه اس ــوم محمد عل ــاه فرزند مرح على ترقى ج
ــت؛ وى نيز در زندگى خود عطف به نظام اسطوره اى ــهرت اس صاحب نام و ش

ــير پدر را طى  ــاز بود. در همين راستاست كه پسر مس ــى خيالى س ايرانى نقاش
ــب در نمايش هنرمند  ــالمى. آنچه مخاط مى كند اما با تكيه به عوالم عرفان اس
ــاد و پر تحرك. ــت. با رنگ هايى ش ــى از موتيف هاى ايرانى اس مى بيند جريان

ــم، تعهد نقاش به  ــى كني ــه پنهان تركيب بندى عمده آثار را بررس اگر هندس
ــعى در ايجاد سطوح هندسى  ــت و از اين رو س تركيب بندى متقاطع هويدا اس
ــبتى با هندسه مقدس دارد و  ــهود است اما اين هندسه چه نس در كليه آثار مش
چگونه آن چنان كه در هنر اسالمى مى بينيم، قدرها و اندازه هاى ابدى آسمانى 

ــطوح و درگير شدن محدود  را نشان مى دهد. اين ترفند نقاش از براى ايجاد س
ــان ايرانى در فضايى جديد باز توليد شود.  ــه بعد نمايى است تا سنت نقاش به س

ــر منشا خيال سر چشمه  ــت و از س اينكه تا چه مقدار اين نگاره ها نگارگرانه اس
ــن عربى تامل كنيم، عالم  ــت. اما اگر در معارف اب گرفته خود امرى جداگانه اس

خيال داراى مراتبى است كه با محسوسات ميانه اى ندارد گر چه بايد اضافه كنم  
ــالمى خلقت جلوه اى هنرى دارد و بر اساس اين ديدگاه  از منظر اين متفكر اس
عالم اثر هنرى خداوند است و انسان سعى در كشف حقييقت عالم دارد. انسان 
در تنگناى تنهايى در جهان خلق مى كند و هنراز اين ضرورت پديدارشده است. 
آثار ترقى جاه اما سراسر سرخوشى است رنگ هايى كه در عين شفافيت در هم 
ــطه هاى رنگى خاكسترى پر كرده اند و  ادغام شده ومرزهاى خود را توسط واس
ــايه و نور را براى محو كردن فواصل مربع هاى رنگى استوار  ــتادى نظام س با اس
ــطوح رنگى موتيف ها يى از نقوش فانتزى و حيوانات  مى كنند! در ميان اين س
ــطوح سفيد رنگى  ــانى ديده مى شوند س و گياهان و ميوه ها و صورت هاىانس
ــده اند، داخل اين سطوح كلمات نقش  براى سامان دادن هارمونى جا نمايى ش
ــه داراى معنى  ــود آورده، البته اين كلمات هميش ــده و بافت خوبى را به وج ش
ــتند كه با حروف تزيين شده اند. به  ــطوحى هس ــتند، بيشتر س مشخصى نيس
ــت كه در  ــد اليه تصويرى در عمق اس ــرى هرتابلو معموال داراى چن لحاظ بص
ــوژه گاهى يك دسته گل  ــكل گرفته است. اين س حول يك سوژه مشخص ش
ــيب و حتى يك منظره است. كه با تكنيك  يا يك دسته تربچه و يا چند انار و س
ــده اند باقى نقوش به طور عمده با حال و هوايى  بازنمايى واقع گرايانه ترسيم ش
ــتر آثار ترقى جاه به  ــده، تصوير حيوانات در بيش ساده و گاهي طراحانه كار ش
ــاس كارماده رنگى هنرمند است. وفور ديده مى شود و مشخصا رنگ سفيد اس

ــطوح طراحانه و نقش مايه هاى حروف  در آثار متاخرهنرمند ما شاهد غلبه س
همراه با زمينه سفيد هستيم. فانتزى تصويرى ترقى جاه همراه امكانات گسترده 
تخيل و مهارت طراحى وى آثارى فاخر خلق نموده كه در حد شاهكارهاى هنر 
ــت. اما جنس هنر وى فى ذاته بدون تكيه بر شيئيت تابلو و امضاي  معاصر ماس
هنرمند مفهوم نخواهد داشت و اين فاصله معنا دارى با جهان مثالى هنرمندان

ــانه هاى نوشتارى تصا وير را  نگارگر دارد. هنرمندانى كه در خدمت روايت ونش
خلق كرده و در هندسه ابدى سطوح و خطوط قلم گيرى فرم ها، محصور بوده اند.

رمان «كوچولوى اضافى» به قلم معصومه صالحى نقد و بررسى شد

دقيقه به دقيقه همراهى با نويسنده
    پرفروش هاى كتاب در ماه آذر واكاوى شدند   

سقوط  «ملت عشق» ، صعود «انسان خردمند»

نمايش «مردى به نام دايك» به كارگردانى مهدى ميامى نقد و واكاوى شد

بى هويتى دامن گير 

كارنامه نقاشى على ترقى جاه در گلستان نقد و واكاوى شد

ترسيم جهان خيالى در پى كشف حقيقت

جاويد رمضانى

نگارخانه
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ــم همواره  ــت در رقابت هاى مه چالش مصدومي
ــت. اتفاقى كه  ــال را گرفته اس گريبان تيم ملى فوتب
ــاى 2019 ختم  ــال 2006 آغاز و به جام ملت ه از س
ــد. اين روزها مهم ترين دغدغه كارلوس كى روش  ش
ــى از آن ها را نيز  ــت و البته برخ مصدومان تيمش اس
مجبور شد كنار بگذارد. سعيد عزت اللهى، كاوه رضايى 
و على عليپور اصلى ترين بازيكنانى بودند كه از ليست 
ــط خوردند. عليرضا  ــه دليل مصدوميت خ تيم ملى ب
جهانبخش و اشكان دژاگه نيز با وجود مصدوميت در 
ــد  اردوى نهايى تيم ملى حضور دارند و به نظر مى رس
مشكالت سرمربى تيم ملى كماكان ادامه دارد. اما چرا 
ــكلى جدى تبديل  مصدوميت در فوتبال ايران به مش

شده است؟
آمار مصدوميت در فوتبال هميشه باالست

ــاى پرصدمه  ــوان يكى از ورزش ه فوتبال به عن
ــيب  ــور كل احتمال آس ــود و به ط ــناخته مى ش ش
ــان مى  ــت. اين آمار نش ديدگى در آن 36 درصد اس
دهد فوتبال باالتر از ورزش هايى همچون بسكتبال، 
هندبال، واليبال و ... از ميزان آسيب ديدگى بيشترى 
برخوردار است. (هر چند به لحاظ فاكتورهاى آسيب 
ــه ورزش هاى نام  ــبت ب ــى، اوضاع بهترى نس ديدگ
برده شده دارد). در چنين شرايطى نمى توان ميزان 
آسيب ديدگى ها را به صفر رساند، اما مى توان آن ها 
ــانيد. طبق بررسى هاى انجام گرفته  را به حداقل رس
ــاليان اخير فوتبال بيشترين  ــورمان، طى س در كش
ــيب ديدگى را در مقايسه با ساير ورزش ها  ميزان آس

داشته است.
از زمين هاى نامناسب تا بدنسازى غيرحرفه اى

ــرايطى عوامل زيادى  در به وجود آمدن چنين ش
ــخص مى كند در  ــتند كه بررسى ها مش دخيل هس
وهله اول امكانات سخت افزارى نامناسب، بيشترين 

سهم را دارد.
ــب و  ــواردى همچون تغذيه نامناس  پس از آن م
ــازى غيرحرفه اى به عنوان اصلى ترين داليل  بدنس

شناخته مى شوند. هر يك از عوامِل ياد شده تفاسير 
زيادى را مى طلبد كه در حوصله اين مقال نيست. در 
گام اول ضرورى است تجديد نظر اساسى در سخت 
افزار و امكانات داشته باشيم و در آن زمان مى توان به 

طور علمى داليل بعدى را به چالش كشيد.

انواع آسيب ديدگى در فوتبال
ــت در فوتبال به دو  ــيب ديدگى و مصدومي علت آس
ــيب هاى مستقيم و  ــود: آس بخش كلى تقسيم مى ش
آسيب هاى غيرمستقيم. آسيب هاى وارده شده مستقيم 
ــت و غير مستقيم نيز  ماحصل برخورد هاى فيزيكى اس

ــروع فعاليت ورزشى يا  بدون برخورد بوده و عموما در ش
ــى  در خاتمه آن اتفاق مى افتد. با توجه به ماهيت ورزش
ــود،  ــال كه عموما پربرخورد دنبال مى ش همچون فوتب
ــا در اين  ــادى از مصدوميت ه ــت درصد زي طبيعى اس
رشته ورزشى، نتيجه مصدوميت از نوع مستقيم باشد و 

اين مساله اجتناب ناپذير بوده و پيشگيرى از آن سخت 
ــوى ديگر مصدوميت هاى غيرمستقيم را  ــت.  از س اس
ــگيرى كرد. اين  مى توان تا حدود زيادى كنترل و پيش
ــيب ديدگى هاى  ــا را مى توان در آس نوع مصدوميت ه
ــوع  ــن ن ــرد. اي ــت و جو ك Overuse Injuries جس
صدمات دامنه زيادى را شامل مى شود و داليل متعددى 
را در برمى گيرد، مانند برنامه هاى تمرينى نامناسب و با 
شدت بيش از حد، انعطاف پذيرى نامناسب، استفاده از 
لوازم ورزشى نامناسب و ... .با اين تفاسير مشخص مى شود 
كه مى توان با كنترل روى مواردى همچون برنامه هاى 
تمرينى و ... ميزان صدماتى كه به طور غيرمستقيم وارد 
ــود را تا حدود زيادى كنترل كرد اما اين قضيه در  مى ش
فوتبال كشورمان آن طور كه بايد و شايد، مديريت نمى 
شود. همواره در فوتبال مان شاهد بروز مصدوميت هايى 
هستيم كه از نوع غير مستقيم هستند و در اين زمينه جاِى 

كارِ بسيارى وجود دارد.
43 درصد از حركات در فوتبال خطرناك هستند

طى بررسى هاى پژوهشگران روى ليگ برتر انگليس 
ــت. بر اساس اين مطالعه  نتايج جالبى به دست آمده اس
بيشترين ميزان مصدوميت ها در فوتبال، ماحصل خطاها 
بوده است و با بررسى روى مجموِع حركات، مشخص شد 
ــد از حركات در فوتبال خطرناك  كه نزديك به43 درص
ــتند و مى توانند موجب بروز مصدوميت شوند. اين  هس
اعمال شامل حركات مختلفى از قبيل تكل، شوت سنگين، 
پرش به منظور ضربه سر و ... مى شود. در خصوص ناحيه 
بروز اين حركات نيز تحقيقاتى صورت گرفته كه نتايج آن 
به اين شرح است: 38 درصد در يك سوم ميانى، 31 درصد 
در يك سوم هجومى و 31 درصد در يك سوم دفاعى. اين 
ــامل حركات  ــوص مصدوميت هايى كه ش آمار در خص
خطرناك نبوده، كمى فرق داشته و به اين شرح است: 40

درصد در يك سوم ميانى ، 30 درصد در يك سوم دفاعى و 
30 درصد در يك سوم هجومى.

تعداد زياد مصدوميت هاى غيرمستقيم 
ــزرگ پيش  ــوال ب ــير يك س ــى اين تفاس با تمام
ــتر بر اثر  مى آيد؛ آيا مصدوميت هاى بازيكنان ما بيش
ــى توان گفت  ــه وجود مى آيد؟ م حركات خطرناك ب
ــتند يا به ــل برخورد نيس ــى كه حاص مصدوميت هاي

اصطالح، به طور غير مستقيم رخ مى دهند، در فوتبال
كشورمان بيشتر از حد نرمال است و اين مورد مى تواند 
يك هشدار جدى باشد. بايد بيش از پيش روى مواردى 
ــتقيم عنوان  كه در خصوص مصدوميت هاى غيرمس
شد، بررسى صورت گيرد تا بروز اين نوع از مصدوميت ها 
ــور كل پس از  ــد. به ط ــه حداقل رس در فوتبال مان ب
ــيب هاى كوتاه مدت، ميان مدت و  مصدوميت، با آس
ــويم كه صدمات  در نهايت طوالنى مدت مواجه مى ش
طوالنى مدت به بازه زمانى بيش از يك ماه، براى درمان 
نياز دارند. بررسى ها مشخص مى كند مصدوميت هاى 
ــتر از حد معمول  طوالنى مدت نيز در كشورمان بيش
است. يكى ديگر از موارد قابل توجه، بررسى بيشتر در 
ــت كه در حوصله اين مقال  خصوص پروسه درمان اس
نيست. با تمامى اين تفاسير مشخص شد نمى توان از 
مصدوميت هاى مستقيم كه شامل حركات خطرناك 
ــوص صدمات ــگيرى كرد ولى در خص ــتند پيش هس

غيرمستقيم جاِى كارِ بسيارى در فوتبال كشورمان است 
كه نخستين مورِد قابِل توجه، وضعيت سخت افزارى و 
زمين هاى فوتبال ماست. پس از آن نحوه آماده سازى و 
تمرينات تيم ها و تغذيه و زندگى حرفه اى بازيكنان در

جايگاه بعدى قرار مى گيرد.
بدشانسى؛ گريبان گير هميشگى تيم ملى

ــزارى و زندگى  ــخت اف ــكالت س ــى، مش بدشانس
ــت زياد  ــل مصدومي ــن دالي ــه اى از مهم تري غيرحرف
فوتباليست هاى ايرانى هستند. گاه آن ها با وجود درخشش 
در بازى هاى باشگاهى در آستانه بازى هاى مهم مصدوم 
مى شوند و نمى توانند تيم ملى را همراهى كنند. مشكالتى 
كه مى تواند روند قهرمانى تيم ملى كشورمان را در جام 
ملت ها دچار آسيب جدى كند. به هر ترتيب بدشانسى 
ــت تيم ملى را تحت تاثير قرار داده است. هنوز  سال هاس
فراموش نكرده ايم كه در جام جهانى 2006 مصدوميت 
چندين ستاره تيم ملى باعث شد تيم برانكو نتواند با تمام 
توان به مصاف حريفان برود و پرمهره ترين تيم تاريخ ايران، 
نتوانست نتايج مورد عالقه هواداران را كسب كند. اميد 
آنكه در جام ملت هاى آسيا چنين مشكالتى پيش نيايد 
و شاگردان كى روش بتوانند با قهرمانى، روزهاى شادى را 

براى مردم كشورمان به ارمغان آورند.

     اتفاق تلخى كه سال هاست فوتبال ايران را در آستانه رقابت هاى مهم تحت تاثير قرار داده است  

فغان از مصدوميت
گروه ورزش

 فاكس اسپورت پنج مربى برتر جام ملت هاى آسيا را 
ــرمربى تيم ملى  اعالم كرد كه نام كارلوس كى روش، س
فوتبال ايران در آن ديده مى شود. كم كم به شروع بازى هاى 
جام ملت هاى آسيا نزديك مى شويم و در اين بين فاكس 
ــى پنج مربى برتر جام ملت هاى آسيا  اسپورت در گزارش
را اعالم كرد كه در آن كارلوس كى روش در رده پنجم قرار 
دارد.اين  در حالى است كه آلبرتو زاكرونى، سرمربى امارات 
در رده نخست حضور دارد. هكتور كوپر ، سرمربى ازبكستان، 
مارچلو ليپى سرمربى چين، اسن گوران اريكسون سرمربى 

فيليپين در رده هاى دوم تا چهارم هستند.
 كارلوس كى روش

ــار  ــور در كن ــال ها حض ــر س ــه خاط ــى روش ب ك
ــناخته شده  ــتريونايتد ش آلكس فرگوسن در منچس
است. اين مربى در منچستريونايتد پست هاى مختلفى 
را تجربه كرد. از مشاور سرآلكس گرفته تا فراهم كردن 
ــور انجام كارهاى  مصاحبه هاى بعد از بازى و همين ط

تاكتيكى. كى روش در اولدترافورد شخصيت بسيار قابل 
ــت بازيكنان بزرگى  ــت. او همچنين هداي احترامى اس
ــتيانو رونالدو، ديويد بكهام و زين الدين  همچون كريس
زيدان را عهده دار بوده است. او در سال 2011 هدايت تيم  
 ملى فوتبال ايران را قبول كرد و توانست استعدادهايى 

ــال ايران دعوت  ــكان دژاگه را به تيم   ملى فوتب نظير اش
كند. كى روش با درصد برد 85.70 ايران را به قدرتى قابل 
احترام نه تنها در آسيا،  بلكه در جهان تبديل كرد. او اميدوار 
است كه بتواند بعد از مدت ها تيم   ملى فوتبال ايران را به 

قهرمانى جام ملت هاى آسيا برساند.

ــدود 10 روز  ــيان ح با وجود اينكه على كفاش
ــع به كارگيرى  ــون من ــل اجراى قان پيش به دلي
بازنشستگان از رياست كميته فوتسال فدراسيون 
ــوز دفتر  ــا او هن ــود ام ــرده ب ــتعفا ك فوتبال اس
ــئول به داوود  ــت اين كميته را در خيابان س رياس
پرهيزگار،سرپرست جديد كميته فوتسال تحويل 
ــت ميز رياست اين  نداده است و همچنان در پش

كميته مى نشيند.
ــئوليت رياست سازمان  كفاشيان كه هنوز مس
ليگ فوتسال را بر عهده دارد هر روز در اتاق پست 
ــت اين كميته است، حاضر  سابقش كه براى رياس
ــود. البته اين وضعيت براى عباس ترابيان،  مى ش
ــعه فوتسال  ــتعفى كميته فنى و توس رييس مس
ــه با وجود  ــاحلى نيز صدق مى كند ك و فوتبال س
نداشتن مسئوليت در اين كميته كماكان در دفتر 

كارش حضور پيدا مى كند.

عباس ترابيان و على كفاشيان با وجود استعفا 
ــه فعاليت ادامه  ــان ب همچنان در دفتر هاى كارش
مى دهند و به نوعى هنوز مسئوليت هاى شان را به 

طور كامل واگذار نكرده اند.
ــابهى در فدراسيون  پيش از اين نيز اتفاق مش

ــورى كه بعد  ــود و احمد ناطق ن بوكس رخ داده ب
ــت اين فدراسيون را تحويل داده  از 27 سال رياس
ــيون  ــتش در اين فدراس بود،ماه ها در اتاق رياس
ــت را به حسين ثورى  ــد و ميز رياس حاضر مى ش

رييس جديد واگذار نمى كرد.

شاهكار جديد كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال در راه است: «برگزارى مراسم بدرقه 
بدون حضور تيم ملى». درست مثل برگزارى مراسم عروسى بدون حضور عروس و داماد! 
يا مراسم عقد بدون حضور يكى از طرفين! يك نوآورى جديد در فدراسيون پنج ستاره براى 

صرف هزينه هاى ميليونى!
غالمحسين زمان آبادى گفته است: «موافقت مهدى تاج را گرفتيم كه يك مراسم بدرقه 
ــوتان برگزار كنيم و در آن مراسم از سرود هوادارى  در تهران با حضور مسئوالن و پيشكس
تيم ها، سرود تيم ملى فوتبال ايران، قالى مربوط به جام ملت هاى آسيا و يك قالى براى تشكر 

از كى روش رونمايى كنيم. 
وى افزود: اين مراسم بدرقه بدون حضور ملى پوشان برگزار مى شود و به نوعى آش 
ــوتان و مسئوالن فدراسيون به احتمال زياد  پشت پاست. اين مراسم با حضور پيشكس
12 دى برگزار مى شود و از آهنگ تيم ملى كه خواننده آن ماهور قوچان نژاد است، هم 

رونمايى شود».
كميته فرهنگى فدراسيون طرح و برنامه داده و مهدى تاج هم موافقت كرده است! وسط 
اين همه مشكالت مالى و جيب خالى فدراسيون حاال بايد ميليون ها تومان هم هزينه مراسمى 

شود كه از همين حاال خروجى اش مشخص است: «هيچ - هيچ».
ــئوالن كميته فرهنگى فدراسيون فوتبال خيلى هم هيچ نباشد و  البته شايد براى مس

دستاوردهايى داشته باشد! نمونه همان دستاوردهايى كه از مراسم هاى قبلى داشت و نمونه 
دستاوردى كه حضور پرتعدادشان در جام جهانى داشت!

تيم ملى تنها مانده و بازيكنانش چشم انتظار انرژى مثبت و شارژ روحى هستند آن وقت 
مسئوالن فرهنگى فدراسيون مى خواهند در روزى كه تيم ملى به كيش مى آيد تا راهى امارات 
شود، كيلومترها دورتر از ملى پوشان دور هم جمع شوند و از سرود و قالى و تابلو و ... رونمايى 

كنند و حتما كلى خوش بگذرانند و در پايان هم فاكتورهايش را به بخش مالى ارائه كنند!
ــى نفع مى برد؟ تيم ملى كه اميد يك ملت است از  خروجى اش چه مى شود؟ چه كس
برگزارى اين مراسم چه سودى مى برد؟ اصال تيم ملى سود مى برد يا ديگران؟ اگر قرار است 
ديگران سود ببرند فدراسيون به دنبال راه حل ديگرى براى سود بردن آقايان باشد نه اينكه به 

اسم مراسم بدرقه برنامه هاى خودشان را پيش ببرند.
ــايد موافقت كرده تا ــتداللى با اين مراسم موافقت كرده است؟ ش مهدى تاج با چه اس

بودجه اى كه براى اين كار در نظر گرفته اند هر طور شده هزينه شود! وگرنه در كدام كشور 
آسيايى مراسم بدرقه بدون حضور تيم ملى برگزار شده كه ايران دومى اش باشد؟

بهتر است فدراسيون فوتبال اين هزينه ميليونى كه هيچ ثمرى براى تيم ملى و فوتبال 
كشور ندارد را صرف امور ديگر از جمله تيم هاى بانوان و نوجوانان و جوانان و ... كند تا هم كار 

مثبتى انجام داده باشد و هم جلوى برخى برنامه هاى بى كيفيت و هزينه ساز را بگيرد.

ايتاليايى ها براى حضور تماشاگر بيشتر در ورزشگاه ها تصميم گرفتند 
ــد.  «براى ناهار كريسمس چه كار  در كريسمس فوتبال جريان داشته باش
كنيم؟» يك ماه پيش همسر يكى از ستاره هاى فوتبال سرى A ايتاليا اين 
ــيد. همه عادت هاى آن ها در اين زمان تحت تاثير فوتبال قرار  سوال را پرس
ــت. آن ها هرگز چنين روزهاى فوتبالى را در كريسمس نديدند.  گرفته اس
ــاس روش ليگ برتر  ــه هفته در هفت روز برگزار شود، بر اس ــت س قرار اس

انگليس.
 اين سه هفته از شنبه شروع شد، و29 دسامبر تمام مى شود.«باكسينگ 
ديم»در ايتاليا هرگز اتفاق نيفتاده است و انتظار مى رود اين تصميم چهره 
اين بازى ها را عوض كند و به لطف حضور كريستيانو رونالدو عالقه مندى به 
اين ليگ بيشتر شود. سال ها بحث درباره اين موضوع بود و عقايد مختلفى 
مطرح مى شد. برخى ها معتقد بودند برگزارى بازى ها در چنين تاريخى به 
نفع هواداران خواهد بود. آن ها در اين زمان فرصت بيشترى دارند. از سال 
2016 اين بحث آغاز شد و سرانجام در سال 2018 در اين باره موافقت شد. 
پيش از اين در سرى B چنين روشى امتحان و با موفقيت همراه شده بود. 
از سال 2012 اين بازى ها در كريسمس برگزار شد و رشد 10 درصدى در 

ــت.ديدار اينتر و ناپولى مسير اسكودتو را مشخص  حضور تماشاگران داش
ــت. اين بازى تنها  ــين آن اس خواهد كرد كه يوونتوس قدرتمند صدرنش
رقابتى است كه شب برگزار مى شود و به نظر مى رسد سن سيرو دوباره پر 
ــد.تعطيلى ليگ ايتاليا در سال جديد ميالدى اتفاق  از تماشاگر خواهد ش
ــگاه ها در 29  ــرى A  تقريبا يك ماه تعطيل خواهد بود و ورزش مى افتد. س
دسامبر بسته خواهند شد (نيم فصل به پايان مى رسد). اين بازى ها دوباره 
ــود. البته چند روز قبل از اين تاريخ مرحله  از19 ژانويه از سر گرفته مى ش
يك هشتم نهايى جام حذفى ايتاليا برگزار مى شود (12 و13 ژانويه).پس 
ــان ايتاليايى 10روز به  ــمس، بازيكن از برگزارى دو هفته پياپى در كريس
ــات باز خواهند  ــتم ژانويه به تمرين تعطيالت خواهند رفت و هفتم و هش
ــيد و بازى هاى مرحله يك  ــت. دوباره فوتبال به اوج خود خواهد رس گش
ــپس نوبت به  ــتم نهايى در يك ديدار تك حذفى انجام خواهد شد.س هش
ــد. اين بازى در 16 ژانويه بين دو تيم يوونتوس و  سوپرجام ايتاليا مى رس
ــرى A نيز سه روز بعد از سر  ميالن در رياض عربستان برگزار مى شود. س
گرفته مى شود. اين روش برگزارى بازى ها براى پر شدن ورزشگاه درنظر 

گرفته شده است. 

رييس كميته داوران در حاشيه اختتاميه كالس داورى فيفا گفت: 
هدف اصلى ما اين است در مسابقات آسيايى و جهانى از داوران ايرانى بيشتر 
ــود. فريدون اصفهانيان، رييس كميته داوران درباره حضور  استفاده ش
مدرسان بين المللى  فيفا در اين دوره بيان كرد: با توجه به درخواستى كه هر 
سال از فيفا داريم، دوره داورى فوتبال فيفا را براى داوران ليگ برتر و دسته 
اول زير 35 سال كه توانايى بااليى داشتند را برگزار كرديم. آنچه مسلم 
است با برگزارى اين كالس ها مى توانيم سطح علمى داوران را باال ببريم و در 
آينده داوران قوى ترى در مسابقات بين المللى داشته باشيم. هدف اصلى ما 
اين است در مسابقات آسيايى و حتى جهانى از داوران ايرانى بيشتر استفاده 
شود. او در ادامه افزود: همچنين پنج مدرس و ناظر داورى ما در اين كالس 

حضور داشتند تا علم تدريس خود را افزايش دهند. بدون شك اين كالس 
براى جامعه داورى ما مفيد بود، اميدوارم داوران جوان از تجربيات مدرسين 
اين كالس به نحو احسن استفاده كرده باشند و فوتبال و دانش داورى خود 
را به روز كنند.اين عضو هيات رييسه فدراسيون درباره راه اندازى سيستم 
VAR گفت: در روز دوم كالس كه داوران تست هاى آمادگى جسمانى 
خود را در ورزشگاه دستگردى زير نظر مانيام برگزار مى كردند، سيستم 
ويديو چك را آزمايش كرديم.  البته هنوز نواقصى وجود دارد كه بايد آن ها 
را برطرف كنيم. قصد داريم در اولين اردوى تيم ملى در مركز ملى فوتبال 
در يك بازى دوستانه تيم ملى اميد يا نوجوانان اين سيستم را امتحان كنيم.

وى افزود: آن چه مسلم است داوران و كمك داوران بايد آموزش هاى الزم 

در اين مقوله را ببينند. معتقدم اگر همه دست به دست دهيم مى توانيم در 
نيم فصل دوم از سيستم ويديو چك استفاده كنيم.اصفهانيان در ادامه 
درباره اينكه پس از برگزارى اين كالس چقدر داورى ما رشد خواهد داشت 
ــد؟ گفت: انتظارات ما بايد معقول باشد، اما  و اشتباهات كم تر خواهد ش
برگزارى هر دوره آموزشى باعث رشد و پيشرفت آن رشته ورزشى مى شود. 
كميته و دپارتمان داوران تالش مى كند كه داوران را با علم روز دنيا آشنا و 
امكانات الزم در اختيارشان قرار دهد. رييس كميته داوران در پايان تاكيد 
كرد: اميدوارم ميزبان خوبى براى محمدصالح سوبخيدن – مدرس دانش 
داورى و گانسان مانيام – مدرس آمادگى جسمانى كه از مدرسان خوب 

فيفا هستند، بوده باشيم.

فدراسيون فوتبالخبر كوتاه

نيم نگاهحاشيه

زمين سبز

بازنشسته اى كه هنوز حضور دارد كى روش در بين پنج مربى برتر جام ملت ها از نظر فاكس اسپورت

چرا ايتاليايى ها فوتبال را در كريسمس برگزار مى كنند؟ مراسم «عروسى» بدون حضور عروس و داماد 

آزمايش VAR در بازى دوستانه تيم ملى اميد



هر دست كله پاچه به 200هزار تومان رسيد

 

مسئوالن: سلطان كله پاچه 
هم دستگير شد

همدلى: تا كى بايد آسان بميريم

مسئوالن: يعنى ميگين اينم 

مثل زندگيتون سختش كنيم؟

روحانى:دولت ثروتمند است ولى همه اين 
ثروت را در گاوصندوق گذاشيم و قفل كرده ايم

 

ولى نميدونيم چرا بعضى ها
 كليدشو دارن

روحانى: براى مقابله با فساد و رانت راهى 
جز شفافيت نداريم

 
مردم: اونم كه خيلى سخته 

پس كال راهى نداريم

نوبخت: براى يك ميليون و 77 هزار فرصت شغلى براى سال آينده برنامه ريزى كرديم

كه كدوم يكى از فرزندان مسئوالن رو 
زودتر بفرستيم براى خدمت رسانى

روحانى: شرمندگى ست كه بگويم يك ليسانسه زير مدرك دكترى را امضا ميكند

يك دكترى: اشكال نداره داداش
فقط بگو امضا كنه، االن شش ماهه جلسه داره و نيست

روحانى:دولت ثروتمند است ولى همه اين ثروت را در گاوصندوق گذاشيم و قفل كرده ايم

ولى نميدونيم چرا بعضى ها كليدشو دارن

عصر ايران: جزييات نشست نمايندگان مجلس و 
وزير ارتباطات

52 درصد نمايندگان سايفون استفاده 
مى كنند، 38 درصد توربو وى پى ان!

رحيم پور ازغدى: ژاپنى كار مى كند
ايرانى نمى كند

به جايش سخنرانى مى كند

الريجاني در جمع خبرنگاران: بودجه سال 98 بايد دوهفته پيش به مجلس ارائه مى شد

دولت: ديديم شما درگير مسائل مهم 
نماينده سراوانيد مزاحم نشديم

ي
اي

ضي
ه 

الل
ح: 

طر

براى مقصر اعالم كردن پيچ جادهبراى مقصر اعالم كردن پيچ جاده
تشكيلتشكيل كميته ويژه پيگيرى حادثه واژگونى اتوبوس كميته ويژه پيگيرى حادثه واژگونى اتوبوس در واحد علوم  در واحد علوم و تحقيقاتو تحقيقات

قانونقانون: آقاى واليتى به : آقاى واليتى به عنوان رييس هيات امناى دانشگاه آزاد عنوان رييس هيات امناى دانشگاه آزاد 
در واكنش به فاجعه در واكنش به فاجعه علوم تحقيقات علوم تحقيقات 
و پرپر شدن جوان هاى اين مرز و و پرپر شدن جوان هاى اين مرز و بوم استعفا بديدبوم استعفا بديد

رييس كميته ايمنى شوراى شهر تهران: مسير اتوبوس دانشگاه آزاد گاردريل و سرعت گير نداشته استرييس كميته ايمنى شوراى شهر تهران: مسير اتوبوس دانشگاه آزاد گاردريل و سرعت گير نداشته است
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سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

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

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

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

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

واليتى: از كدومشون؟واليتى: از كدومشون؟

مسئوالن دانشگاه: مگه براى دانشجوها هم بايد از اينها گذاشت؟!مسئوالن دانشگاه: مگه براى دانشجوها هم بايد از اينها گذاشت؟!
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ــن... برنامه اين طوريه كه  ــر يك چرخى توي اتاق زد و گفت: «قاتل جان ببي پس
ــاالر، توى بلوار برگزار كنيم... طبق  ــيمون رو به جاى هتل و ت ما مى خوايم عروس
تحقيقاتى كه كرديم هيچ كس تا حاال عروسيش رو تو بلوار برگزار نكرده... آرايشگاه 
عروس رو طبقه آخر يه برج انتخاب كرديم كه بعدش بتونيم با يه پاراگاليدر بپريم و 
وسط بلوار فرود بيايم... بعد از اونجا به جاى ماشين عروس، سوار يه چرخ  لبو فروشى 

مى شيم... يعنى عروس مى شينه روش و من هل مى دم ميارمش تو كوچه».
دختر پريد باال و گفت: «واااااى فكرشو بكن... عالى مى شه». بعد پسر با دو تا انگشت 

اشاره اش به دختر اشاره كرد و گفت: «شام هم چى مى ديم؟»
ــاالد و مخلفات... منم قرار نيست لباس عروس  دختر گفت: «لبووووو... با ژله و س
بپوشم... من لباس محلى زن هاى كومور رو مى پوشم و داماد هم لباس شبه نظاميان 

چچنى... مگه نه؟»
پسر گفت: «آره، كروات هم زدم شايد... حاال نظرت چيه آقاى قاتل؟».

سرم را خاراندم و گفتم: «اينا كه مى گيد خيلى خوبه ولى خب از دست من چه كارى 
برمياد؟»

داماد به عروس گفت: «تو بگو».
عروس گفت: «نه، تو بگو تو بگو تو بگو».

ــما رقصتون چطوره؟ يعنى منظورم اينه  داماد دماغش را خاراند و به من گفت: «ش
كه بابا كرم بلديد؟ يا مثال عربى يا بندرى؟... مشكل كمر درد و اين چيزا نداريد برا 

قر دادن؟».
خودم را جمع و جور كردم و گفتم: «يه شلنگ تخته اى ميندازم... ولى دقيقا برا چى 

مى پرسيد؟».
ــيمون يه  ــد و گفت: «ببينيد... ما مى خوايم عروس ــر روى پنجه پايش بلند ش دخت
سورپرايز خيلى باحال داشته باشه كه همه رو غافلگير كنه... شما بايد مراسم رقص 
ــط و به ما كه  چاقو رو برامون اجرا كنيد... با چاقو همين طور رقص كنان مياييد وس
عروس و داماد باشيم نزديك مى شيد... بعد همين طور كه همه دارن نگاه مى كنن و 

دست مى زنن يه دفعه چاقو رو مى گيريد و ِقرت».
گفتم: «چاقو رو مى گيرم و ِقرت؟»

ــيدى...  ــت: «آره ديگه، ببين چند قدمى ما كه رس ــدم آمد جلو و گف ــاد چند ق دام
ــورى كه دارى مى رقصى يه دفعه چاقو رو مى گيرى باال و حمله مى كنى  همين ط

به ما و ِقرت ِقرت...»

دختر گفت: «وااااى مهمونا رو بگو... عمو اصغر اينا... چطورى شوكه بشن».
پسر گفت: «از االن دارم قيافه شون رو تصور مى كنم.

ته ريشم را خاراندم و گفتم: «ببين من حرفى ندارم ولى يه خرده يه جورى نيست؟».
پسر َجستى زد سمت من و گفت: «نه، خيلى هم باحاله... شما چون ذهنيت ندارى يه 
كم استرس دارى... االن چند بار تمرينش مى كنيم كه روون روون بشى» و دست 
ــتند. گفت: «خب... حاال شما  خانمش را گرفت و رفتند باالى اتاق روى مبل  نشس

شروع كن بيا...».
گفتم: «آخه چيزه... همين االن يعنى؟»

دختر گفت: «مى خوايد من چشمم رو مى بندم اگه از من خجالت مى كشيد» و پسر 
روى ميزى كه مقابلش بود، ضرب گرفت: «اين حياط و اون حياط... مى پاشن نقل 
ــاال مبارك بادا...» و من چاقو را از تو وسايلم برداشتم  و نبات... يار مبارك بادا... ايش

و شروع كردم.
اولش كمى سخت بود چون از آخرين بارى كه رقصيده بودم، خيلى مى گذشت ولى 

هرچه جلوتر رفتم نرم تر شدم.
«كوچه تنگه؟ بله. عروس قشنگه؟ بله. دست به زلفاش نزنيد، مرواريد بنده؟ بله».

تمرين خوبى بود ولى فكر كنم من خيلى تو نقشم فرو رفتم.
وقتى داشتم خون روى چاقو را پاك مى كردم، ياد مراسم عروسى خودم افتادم. واقعا 

دوران ما مراسم خيلى ساده تر بود.
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قتل در عروسى

جزييات
 استخدام حسن

ــر دارم مامان پرى  ــى به خاط از وقت
ــديد يا بهتر بگويم خركى  تعصب ش
ــتش  ــت. راس ــن داش روى بابا حس
ــم كودكى هم  ــوى همان عال من ت
ــى با آن  ــدم باباي ــت نفهمي هيچ وق
ــكِم قربانش بروم گرد قلنبه و آن  ش
چال جوش هاى روى گونه و آن قد 
ــانتى اش دقيقا  ــر و پنجاه س يك مت
ــاى دلبرى از  ــك از گزينه ه كدام ي
ــاير در و دافان را داشت كه مامان  س
به خاطرش هميشه اين طور نگران 

بود.
ــرش را مى كنم  ــه فك ــر ك ــا بهت ام
مى بينم اين اخالق و زبان دلبرُكش 
بابا بود كه به او حتى توانايى رقابت 
ــروزى را هم  ــان ژيگول ام ــا جوان ب
ــت مامان پرى  مى داد. مثال يادم اس
شلوار دوركش زرد رنگ پر از سوراخ 
ــه راحتى كل  ــت و ب بدقواره اى داش
ــديم.  خانواده با هم تويش جا مى ش
مامان عاشق اين شلوارش بود و جز 
مواقعى كه تنبان مذكور توى ماشين 
ــويى داشت شسته مى شد، در  لباسش
ــاير مواقع ما مجبور بوديم ايشان  س
ــداده كپل در  ــو ن ــو بالل ب را عينه
رفت وآمدى دائم نظاره كنيم. اما نظر 
ــود. در واقع بابا  ــه اين طور نب بابا ك
ــت كردن  ــر روز صبح بعد از درس ه
صبحانه تا چشمش به جمال ژوليده 
ــروع مى كرد به  ــان مى افتاد، ش مام
ــه: پرى  ــدن ك ــكن زدن و خوان بش
ــماتو وا كن، پرى  ــن زرى چش پيره
ــگاه كن! و  ــنو ن ــن زرى حس پيره
ــوه يواشى  هر روز هم مامان با عش
ــوس مى كرد و تازه يك  خودش را ل
ــا مى زد و  ــم براى باب ــا ه دور در ج
سپس با اعتماد به نفس زايدالوصفى 
ــزل با همان  ــه انجام باقى امور من ب

تيپ قشنگش مى پرداخت.
ــتايل خفن  ــه آن اس ــتش ن اما راس
ــب بابا  ــعار دلفري ــه اش ــان و ن مام
ــى  ــائل مال ــدام دردى از مس هيچ ك
ــا را حل نمى كرد. روزها و  خانواده م
ماه ها مى گذشتند و خبرى از كار پيدا 
كردن بابا نبود. دخل و خرج ما هيچ 
ــه با هم جور در نمى آمد و طبق  رقم
ــده پس انداز  ــنيده ش پچ پچ هاى ش
ــتانه  ــش هم در آس ــى متعلقات و باق

تمام شدن قرار داشت.
ــانس  ــن در ايران فوق ليس بابا حس
ــت گرايش  ــت از محيط زيس حفاظ
ــمت درياچه اروميه  زيستگاه هاى س
ــه دليل  ــت كه ب ــا را داش و آن وره
ــه كمى بعد  ــكيدن كامل درياچ خش
از فارغ التحصيلى اش، ارزشش شده 
ــم بابا  ــون ديگر ه ــك و چ بود كش
ــاى ديگرى  ــص حفاظت از ج تخص
ــت به اجبار در بايگانى اداره  را نداش

مشغول به كار شده بود.
ــد از آن همه  ــره بع ــب باالخ اما خ
ــه فرهنگ و  ــن و تجرب ــاال و پايي ب
ــاى جديد، بابا و حتى مامان به  آدم ه
ــيده بودند كه كار از هر  اين باور رس
ــت. به همين خاطر  نوعش عار نيس
ــطه نينا خانم، همسايه مان،  و به واس
ــنده در فروشگاه  بابا به عنوان فروش
بزرگ لباس مردانه، زنانه و بچه گانه 

مشغول به كار شد.
ماه هاى اول همه چيز خوب بود. بابا 
ــب از فرط  ــركار مى رفت و هر ش س
ــتيك ميوه و  هيجانش با چندتا پالس
خوراكى هاى خوشمزه برمى گشت و 
ــب هم مامان بهش مى گفت:  هرش
ــه ديگه اين همه ولخرجى!  مرد، بس
و بابا هم هر بار جواب مى داد: جوجو 

پرى، ور نپرى.
ــب  ــام مرد باس هر ش ــه قول آق  ب
ــه. انقدرى كه  ــت پر بياد خون با دس
ــرينى و  ــا عضالت س ــه ب مجبور ش

باالى رانش در رو وا كنه.
ــه اول كه مامان  اما آخر همان هفت
ــرق و گاز را با جمله  ــض آب و ب قب
ــم لحاظ كن  ــن بى صاحابا را ه «اي
ــن جان» داد دست بابا، ما ديگر  حس
پالستيك خوراكى دست بابا نديديم 
ــيله در دست  و از آن به بعد تنها وس
ــان سپرتاس شان بود كه هى پر  ايش
مى رفت خالى برگشت، پر مى رفت و 

خالى بر مى گشت.
ــه همين روال  ــى باز هم اوضاع ب ول
ــاه بعد از  ــه م ــد و حدودا س طى نش
شروع به كار بابا حسن بود كه مامان 
ــكوكى  متوجه تغييرهاى رفتارى مش

در رفتار بابايى شد.
ــپرتاس  ــما تا همين بعد از س پس ش
ــه بعد  ــا من هفت ــيد ت ــته باش را داش
ــرى را از آنچه كه  اتفاق هاى جذاب ت

نبايد مى افتاد براى تان تعريف كنم.

طبق آخرين تحقيقات سرپايى، روان شناسان دريافتند عالوه بر زخم، در زندگى 
حتى سوال هايى هست كه مثل خوره روح آدم را دندان مى زند.

1- فردا ناهار چى بخوريم؟
ــت صبح فردا  ــاعت هش ــت و تا س فرض كنيد بگويند امروز آخرين روز دنياس
همگى تبديل به پودر بچه مى شويم. درست در لحظه اى كه داريد آخرين قاشق 
ــين كارهايى كه بايد بكنيد فكر مى كنيد،  ناهار را در دهان مى گذاريد و به واپس
ــه ماست را به  ــت بخوريد و هى كاس مادران عزيز در حالى كه اصرار دارند ماس

بشقاب تان فشار مى دهند، از شما مى پرسند: فردا ناهار چى بخوريم؟
2- اومدى؟

ــوال پرسيدن، براى خودشان صاحب سبك هستند. حتى براى  پدران هم در س

خوِد روان شناسان هم بارها پيش آمده؛ كليد انداخته و وارد خانه شده اند، پدرشان 
ــته و از روى راهنماى ته مجله، تندتند جدول حل  در حالى كه روى مبل نشس
ــان  ــار هم مى ديده، بدون اينكه نگاهى به روان شناس ــرده و همزمان اخب مى ك
بيندازد، مى پرسد: اومدى؟ دقيقا سر همين سوال بود كه روان شناسان احساس 
كردند ديگر به آخر خط رسيده اند و تحمل اين زندگى را ندارند. اما كم نياوردند 
و همراه با بغض هاى شان، قورباغه شان را هم قورت دادند و به ُقلل (جمع قله) 

موفقيت دست يافتند.
3- چى بخورم الغر شم؟

ــازى و  ــى؛ تعداد كثيرى از مربيان بدنس طبق آخرين و جديدترين آماِر خودكش
ــوال معروِف «چى بخورم الغر شم؟» توسط  ــاوران تغذيه بعد از شنيدن س مش
ــا در حالى كه پيكر  ــپردند. ام ــت قرص برنج س ــان را به دس ــان، خودش مراجع
ــين لحظات گير آوردند،  ــاى داداچ پرور را در واپس ــان يكى از اين مربى ه بى ج
ــزى بخورن. يعنى  ــه كاهش وزن هم بايد يه چي ــا حتى واس مى گفت:«المصب

نمى تونن نخورن. ديگه به اينجامون رسيده» (سمت سرشون).
4- يه بهترش رو بدم؟

شايد براى شما هم بارها پيش آمده كه به مغازه مراجعه كرديد و از مغازه دار مثال 
ــرت قرمز با گل هاى سبز خواستيد. مغازه دار هم در جواب گفته قرمز  يك تى ش
ــبز ندارم ولى يه آبى با راه راه زردش هست. اين قدر هم پرفروشه  با گل هاى س
كه فقط 18 تا ازش مونده. 19 تا بود يكيش هم خواهر خودم برده. واقعا راضى 
بوده. شما نااميد تشكر مى كنيد و به مغازه لوازم آرايشى مى رويد تا عطر بخريد. 

به عطرفروش مى گوييد: عطر خنك با رايحه هلو داريد؟ (گفتم اسم نيارم بگن 
ــنده هم در جواب مى گويد: نه ولى از  ــان دارن تبليغ مى كنن) فروش روان شناس
ــت  ــى پوس اون بهترش رو دارم. يه خنك دارم با رايحه خيار. تازه خيار مجلس
ــه بار نفس  ــد آرامش خودتان را حفظ كنيد و س ــما باي ــده. بدم؟ در اينجا ش كن
ــيد و به اين فكر كنيد كه االن خيلى ها همين خنك با رايحه خيار  عميق بكش

پوست كنده را هم ندارند.
5- ديگه چه خبر؟

ــيدند كه بعد از مصرف قرص هاى روانگردان و  ــان به اين نتيجه رس روان شناس
مواد مخدر صنعتى، مخرب ترين فاكتور براى مغز، همين سوال «ديگه چه خبر» 
ــت. معموال در مهمانى ها خيلى استعمال مى شود. يك بار در ابتداى مهمانى  اس
همراه با خوردن چاى و دانماركى و يك بار وسط مهمانى حين و بعد از خوردن 
شام و ميوه. ميزبان هم فكر مى كند اين سوال ارتباط مستقيم با خوراكى ها دارد 
ــتان تمام مى شود. اما حتى هنگام خداحافظى هاى  و اگر پذيرايى نكند، اين داس
مخصوِص دم در ماشين ها و تا زمانى كه ميزبان با نفرت دارد مهمانان را بدرقه 

مى كند هم پرسيده مى شود.
6- مامانت رو بيشتر دوست دارى يا بابات؟

ــوال ديگر حكم اُِپل مانتوهاى دهه شصتى را دارد و بسيار از مد افتاده و  اين س
قديمى شده؛ اما هنوز هم هستند كسانى كه بپرسند. روان شناسان هم حال شان 
ــان را درگير اين ها نكنند.  از اين افراد به هم مى خورد و ترجيح مى دهند ذهن ش

كليشه اى هاى اعصاب خورد كِن نچسب!

6  سوالى كه پدر اعصاب و 
روان تان را درمى آورد!

ــادى براى  ــك روز ع ــت 1351 ي ــم ارديبهش هفده
ــينماى ايران يك روز  عادى  ــت اما براى س خيلى هاس
ــاز بزرگ  ــن روز اصغر فرهادى فيلمس ــت و در اي نيس
ــينماى ايران با عرض شرمندگى  از مسعود فراستى  س

در خمينى شهر اصفهان پا به جهان گذاشت. 
ــتى بود، در  اصغر از همان ابتدا بچه باهوش و كار درس
مدرسه وقتى معلم از او سوال  مى پرسيد كه قانون اول 
ــمى  ــت، در جواب مى گفت: «اگر بر جس نيوتون چيس
ــم به حركت يكنواخت  هيچ نيرويى  اثر نكند، آن جس
ــتاى خط مستقيم...» معلم در انتظار  پايان  خود در راس
ــه مى ماند اما اصغر مى گفت: «آقا اجازه؟! پايانش  جمل
ــم رو  كى گذاشته اونجا  بازه! تازه بايد ببينيد اون جس
ــتقيم  ــى نيرو رو بهش وارد كرده؟ خط مس و چه كس
ــى از اين  ــتقيم بوده؟ ك ــوده؟ چرا  مس ــر كى ب زيرنظ
ــخ  ــود مى برده؟!» كه معلم در پاس ــتقيم بودن س مس

مى گفته: «خيلى  عالى بود، از كالس برو بيرون!». 
ــن بلوغ و تركاندن  ــادى بعد از گذراندن س اصغر فره
ــگاه شد و در دو  ــيبيل، وارد  دانش جوش ها و تحمل س
ــته تئاتر  ــد در رش ــى و كارشناسى ارش مقطع كارشناس
فارغ التحصيل شد  اما نرفت توى آژانس كار كند. بلكه 

تصميم گرفت كه وارد عرصه هنر شود. 
فرهادى كار حرفه اى خود را خيلى سال پيش آغاز كرد 
ــريال «داستان يك شهر»  نامى براى خودش  اما با س
ــر اولين كار هنرى بنده  ــت و پا كرد. باور كنيد اگ دس
ــهر» بود، پدرمان مى گفت:  ــما، «داستان يك  ش و ش
ــر عالقه مندى، اما هنر  ــرم خيلى خوبه كه به هن «پس

شغل  نميشه! برو يه جاى دولتى استخدام شو!». 
ــت» ابراهيم  ــاع پس ــه فيلم «ارتف ــادى فيلمنام فره
ــت و اتفاقا فيلم هم فيلم  خوبى بود.  حاتمى كيا را نوش
فرهادى با اينكه كنار حاتمى كيا بود، اما از او در سينما 
ــن نفرى كه از  ــد آخري ــام نگرفت، چون  متوجه ش اله
ــيد و كنار  ــينما را بوس ــا الهام گرفته بود، س حاتمى كي
ــان مشغول به  ــت و  در تعويض روغنى محل ش گذاش
ــعود ده نمكى شد. فرهادى  ــد، نفر قبلى هم مس كار ش
 غرب زده و منحرف متاسفانه از سينماى برگمان، فلينى 
(فدريكوشون؛ با مروان فلينى  بازيكن منچستريونايتد 
ــود، اون داداِش اينه!)، بيلى وايدر و  ــتباه گرفته نش اش
ــام گرفت و فيلم  ــوآ تروفو اله ــكى و  فرانس كيشلوفس
ــتين فيلم مهم او بود كه  ــورى» نخس «چهارشنبه س

خيلى  هم مورد توجه قرار گرفت. 
ــيمرغ بلورين  ــورى فرهادى س ــنبه س پس از چهارش
ــونم!»  ــد: «منم از  خودش ــت و بگوي ــن نگذاش را زمي
ــينما  ــاخت كه نه تنها س بلكه فيلم«درباره الى» را س
ــت  ــان باز  و دوربين روى دس ــرد چون پاي ــود ك را ناب

ــان باز رها  ــت را كال با پاي ــرد، بلكه مملك ــاب ك را ب
ــت، پايان  ــال 92 كه رف ــت احمدى نژاد  س ــرد. دول ك
ــور چيزها را  ــان اقتصاد و اينج ــه چيز باز بود، پاي هم
ــر  ــت هم باليى س مى گويم.ماجراى  دوربين روى دس
ــينماى ايران آورد كه مهره چهار و پنج  فيلمبرداران س
ــت بيرون زده است.اين فيلم  اين  بزرگواران سال هاس
ــينماى  كشورهاى  ــينماى ايران به س ــد تا س باعث ش
ديگر بگويد: «ما فقط شورجه داريم، فرهادى ام داريم، 

يه تن بزنيد شايد  خوش تون اومد!». 
ــادر از  ــس از فيلم«جدايى ن ــى پ ــر بين الملل اما اصغ
ــكل گرفت.فيلمى كه موفق به  دريافت  ــيمين» ش س
ــدن گالب و  ــكار، بى اهميت گل ــى ارزش اس جايزه ب
ــد.در آن زمان يكى  ــرى جوايز بى مزه ديگر  ش يك س
ــينما كه از قضا در سينماى  ــمنان س از مخالفان و دش
ــور هم فعاليت  مى كند و فيلم مى سازد، در واكنش  كش
ــه دريافت اين جوايز گفت: «فكر كرده ما نمى دونيم  ب
ــكار و آقاى  ــم به آقاى اس ــان و باباش قبل مراس  مام
ــر صف  به اصغرم  ــوب جايزه ها رو دادن و گفتن س گل

يه جايزه بديد!». 
ــنده» جايزه  ــادى همچنين به خاطر فيلم«فروش فره
ــا هم  بى ارزش بود و  ــن را گرفت كه اين يكى واقع ك
ــس از دريافت اين جايزه، بهروز افخمى گفت: «اوال  پ
ــه  جايزه كن يه جايزه  داخليه كه توى كن برگزار ميش
و سال ديگه شايد در سولقان! دوما اين جشنواره براى 
ــايد افخمى به  ــت، من خودم ديدم!». ش  دگرباش هاس
ــتباهى به يك  كشور ديگر  جاى جشنواره فرانسه، اش

رفته است، زود قضاوت نكنيم. 
ــا بازى  ــد» را ب ــه مى دانن ــرا فيلم«هم ــادى اخي فره
ــاخت كه  بانو«پنه لوپه كروز» و برادر«خاوير باردم»  س
البته جايزه خاصى نبرد اما باعث شد برخى از منتقدان 
ــان  ــان را نزديك گوش ش ــور كه  دست ش او همين ط

گرفته بودند، براى او زبان درازى كنند. 
ــد و چه نخواهند فرهادى يك پديده  حاال چه بخواهن
ــت، فيلم هايش را  مردم دوست  در سينماى جهان اس
ــودش هم ...(اين آخرى را نمى گويم تا  دارند، اتفاقا خ
توى خمارى بماند و  بفهمد چه باليى سر ما مى آورند 

فيلم هايش و پايان هاى شان!).بوس اصغر! 

اصغر فرهادى را بهتر...

سحر شريف نيكقصه انار

افسانه جهرميانروانشنايس بالنگي

فريور خراباتىگوسفندی که دیرش شده

حسام حيدرىديجي قتل

jalal hajir طرح
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چند روزى ست مژگان پايش را در يك كفش كرده و از خر 
شيطان پايين نمى آيد. هر 12 دقيقه يك بار مثل ساعت 
ــم ها را  كوكى كه زنگ بزند يك دفعه از جا مى پرد، چش
ــوهرش مثل رگبار رديف مى كند؛  مى بندد و در گوش ش
پاشو مرد، پاشو ديگه، پاشو برو دنبال كارهاى گرفتن ويزا 
تا دير نشده و همه ويزاها را نگرفتند! ببين همه آدم هاى 
پخمه اطراف مون بدون پشتوانه به بهونه تحصيل و تفريح 
ــت كردند. اون وقت  رفتن و االن چه وضع و زندگى درس
ما كه ناسالمتى براى خودمون كسى هستيم بايد اينجا 
ــرم آور ببينيم. بابا اونجا  ــم و صحنه هاى وقيح و ش بموني

براى مغزهايى مثل ما سر و دست مى شكنند...
ــوهرش نمى داند چرا مژگان درك نمى كند؛ اوال ديگر  ش
ــال اخير به  ــولگرى باقى مانده كه طى دو س كدام كنس
سراغش نرفته باشد؟ دوما فوق ليسانس مژگان در رشته 
كتاب چينى شاخه كتابخانه طاقچه اى و دوالبى از دانشگاه 
آزاد كامبيزآباد سفلى مغز و نخبه حساب مى شه؟ يا خروج 
ــانس نيمه كاره و اخراجى فرار مغزها  خودش با دوتا ليس

محسوب مى شه؟
ــدام مى گويد: نه  ــود، م اما مژگان حرفش عوض نمى ش
ــكل اعتماد به نفس دارى! وگرنه يك  ــما مش عزيزم ش
نويسنده و روزنامه نگار بزرگ مثل تو هر جا بره به عنوان 

مشاهير جهان بهش حق شهروندى ميدن.
شوهرش هم همين طور كه چشم هايش از حدقه بيرون 
ــد: عجب، تو كه  ــد و دهانش باز مى ماند، مى گوي مى زن
ــه توى اين  ــرت و پرت ها ك ــروز مى گفتى اين چ تا دي
روزنامه هاى چهارريالى و كتاب هاى دوريالى مى نويسى 
به مفت نمى ارزه. اگه به جاى نوشتن كارگرى كنى بيشتر 
درآمد و احترام دارى. حاال آفتاب از كدوم طرف در اومده؟

البته اشتباه نكنيد، مژگان كه مدتى ست از شغلش استعفا 
ــرش به تربيت آراد پسرشان  داده تا چند روز پيش هم س
كه هنوز سه سالش نشده، گرم بود. داستان از جايى شروع 
شد كه يك روز صبح مژگان مانند اوشين آراد را به كمر 
مى بندد و براى گرفتن مجوز خياطى به اداره مى روند. به 
ــه خودش، آن روز نزديك ظهر يك نماينده مجلس  گفت
به همراه يك وزير سابق وارد آن اداره مى شوند. نماينده 
دست وزير سابق را گرفته بوده و به زور مى خواسته براى 
دختر بيكارش مجوز توليدى يك برند لباس  گران قيمت و 
خارجى بگيرد. ظاهرا وزير سابق مى گفته: دخترم به سالى 

ــار خريدن همين لباس هاى برند از جمعه بازارهاى  چندب
فرنگستان و دستفروشى آن به دوست و آشنا قانع است. 
اين همه دست فروش توى اين مملكت هست، مگه دختر 

من خونش رنگين تر از ديگرانه؟
ــدام مى كند. تا  ــده با اصرار براى مجوز اق خالصه نماين
ــت خيرانه و  ــناس در حرك ــه كارمندى وظيفه نش اينك
ــنگ اندازى مى كند.  ــتانه نماينده مجلس س انسان دوس
ــده و وزير باال  ــاى كارمند به نماين ــرى و توهين ه درگي
ــرو، بى پناه و نااميد فرار  ــابق از ترس آب مى گيرد. وزير س
ــجاع از حق قانونى خود و حركت  مى كند. اما نماينده ش
پسنديده اش دفاع مى كند. اتفاقا به غير از يك مورد آقاى 
وقيح از طرف ديگر حاضران مورد تشويق و تحسين قرار 

مى گيرد...
ــى  حاال مژگان مى گويد: ما مردم بى تربيت و قدرنشناس
ــتيم. به منتخبان خود راى داديم و اون ها را تحقير و  هس
انجام وظايف شون را مختل مى كنيم. وااااى بر ما، تا كى؟ 
ــوند؟ نمى خوام  تا كجا؟ چند نماينده ديگه بايد قربانى ش
پسرم در چنين جامعه اى بزرگ شود و فردا اين رفتار را با 

برگزيدگان و نخبگان جامعه بكند.
ــوهرش از  ــب ش ــد از اين فاجعه وقتى ش ــد روز بع چن
ــى در اسنپ به خانه  ــاعت مسافركش كار اداره و چند س
ــينه منتظرش ايستاده بود  برگشت، مژگان دست به س
ــك روز هم تحمل  ــد گفت: من ديگه ي ــا لحنى تن و ب
ــد را  ــرى ويزاى هرجايى ش ــم. همين فردا مي نمى كن
ــازم را براى فروش  ــرى تا بريم. عكس همه جه مى گي

تو سايت گذاشتم. 
شوهر مژگان كه از خستگى مخچه اش سوپاپ سوزانده 
بود، گفت: عزيزم يه نفس عميق بكش، آروم باش، چى 

شده كه آمپر چسبوندى؟ 
ــك  هاش را پاك كرد و گفت:  ــتين اش مژگان با لب آس
فيلم درگيرى توى اداره همه جا پخش شده. من هم به 
جاى دفاع از نماينده شجاع مجلس، با چشم ورقلمبيده 

به دوربين زل زدم. 
ــت از اين  ــرمى و برنامه قبلى داش دوربينى كه با بى ش
ــيد و به  ــى فيلم مى گرفت. بعد يك آه بلند كش بى حياي
ــا دهان باز به  ــتش توى دماغش بود و ب آراد كه انگش
ــاره كرد و  ــول خودش كارتن عموصورتى مى ديد، اش ق
ــت  گفت: همه اينا به جهنم، با اين بچه كه ديگه از دس
رفته چه كار كنيم!؟مى دونى چند روزه مدام چى مى گه؛ 
ميگه مامان موجگان تو ... خوردى برام شير كاكويى و 

آدانس نپزيدى!

ما بى ادبان 
هميشه در صحنه
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ــتون اين هفته قرار نيست شما رو بخندونه. اگر   س
ــحر شريف  ــتون س قصد خنديدن دارين لطفا به س
ــده دارى پيدا نمى كنم  نيك مراجعه كنين. چيز خن
ــم. بايد ستون رو ببندم. خبر بد اينه  كه ازش بنويس
ــت همه اين هايى كه مى خوان بهت پكيج  كه مش
موفقيت بفروشن تو اينستاگرام باز شده. ولى من با 
اون تكنيك آلفا و تجسم خالق شوهر كردم و درسم 
ــه اونى كه تو ذهنم  ــته ك رو تموم كردم. حاال درس
مجسم مى كردم جرج كلونى بود با منش جانى دپ 
ولى اين چيزى از ارزش هاى تكنيك هاى موفقيت 

دكتر ح كم نمى كنه.
ــته. بچه دوست نداره  ــكل خوابم دوباره برگش  مش
مشق هاش رو با من بنويسه حوصله ندارم سر قوس 
«ى» نوشتن با بچه شيش ساله چونه بزنم . بسته اى 
ــه حذف  ــراى اينترنت انتخاب مى كنم هميش كه ب
مى شه. اسم آدم ها يادم مى ره شده ام عين مادربزرگم 
كه 23 تا نوه و هشت نتيجه رو صدا مى زد تا به اسم 
من برسه. براى همين به همه مى گم عزيزم اون ها 
ــى واقعيتش  ــتم ول فكر مى كنن كه صميمى هس
ــون رو يادم نمياد.  فيدنيوز رياست جمهورى  اسمش
رو خاموش كردم. دكترم شنيدن خبرهاى تكرارى 
رو برام قدغن كرده. همچنين شنيدن اينكه اوضاع 

تحت كنترلمونه. 
ــم و انگار  ــگاه مى كن ــقف ن ــم نمى بره به س خواب
سكانس هاى زندگيم رو مى بينم يه جور پريويسلى 
آن ماى اليف ولى منقطع و صامت. دو هفته است 
كه فهميدم آدم ها تو خواب حرف نمى زنن تله پاتى 
مى كنن  و دو هفته است كشيك مى دم كه چكش 
ــت كه پلك رو هم نذاشتم. شايد  كنم و دوهفته اس
هم دو هفته است كه بيدار نشدم كه نتيجه تحقيقاتم 

رو به خودم يادآورى كنم. 
ــده و دوهفته  ــريالى كه دوسش داشتم تموم ش س
ــرل تلويزيون باترى  ــت كه يادم ميره براى كنت اس
بخرم. نمى دونين چه مسير صعب العبوريه از كاناپه 
ــتم به  ــت كه خودم رو بس تا تلويزيون. دو هفته اس
اسموتى هاى خونگى كه بشوره ببره اين حساسيتم 
ــيت پاييزى ام براى يك فصل  به زندگى رو. حساس
ــر كى حرف مى زنم قبلش  ــد و با ه ديگه تمديد ش
مجبورم توضيح بدم كه از دستش ناراحت نيستم و 
براش گريه نكردم و دماغ قرمزم توجيه علمى داره 

نه عملى.
ــه 70 به اون  ــه آهنگ هاى ده ــتم ب  خودم رو بس
«يكى شون خيلى خوبه همگى بگين ماشاا...» توى 
زندگيم فكر مى كنم. اصال يادم نمياد همچين آدمى 
ــته باشه توى زندگيم. بعد از خير اين  پاش رو گذاش
آهنگ و واكاوى عشق هاى قديمى مى گذرم و مى رم 
سراغ مرحله بعدى . تو اين مرحله دلم هر شب حوالى 
ــزى معادل دوهزار  ــب پيتزا مى خواد يا چي هفت ش
ــن سفارش آنالين غذا  هفتصد كالرى غذا. اپليكيش
ــاى عزيزم.  رو پاك كردم اما تا پيغام مى ده«مهديس
دلتنگت هستيم. زودى برگرد» برمى گردم و نصبش 
مى كنم، احساس مهم بودن مى كنم انگار تنها كسيه 
تو دنيا كه دلتنگم شده. بعد كه سفارش غذا مى رسه 
دوباره پاكش مى كنم حس اينكه اپليكيشن سفارش 
غذا من رو به خاطر پولم مى خواد ديوونه ام مى كنه. 

مامانم مى گه ديوونه شدى. راست ميگه چون آخرين 
بار تهديدش كردم كه ديگه به خوابم نياد يا وقتى به 
خوابم بياد كه ديگه توى خوابم سرطان نداشته باشه. 
ــيمى درمانى. ديگه  اومد و من بازم بردمش براى ش
جرات نكردم بخوابم. دو هفته است كه بيدارم و تو 
ــته و باترى تلويزيون رو عوض  بيدارى كنارم نشس
مى كنه. من نمى تونم چيزى بنويسم چون همه اش 
سرش توى گوشيمه. درسته كه ُمرده ولى هنوز هم 
ــون دارم، بدش مياد.  از همون آدم هايى كه دوستش
ــردن با منه. اگر  ــره مادره و كارش كل كل ك باالخ
زنده بود همه توييت هام درباره اش فيواستار مى شد 

حيف كه مرد.
ــم ختم رو برام قدغن كرده و   دكترم رفتن به مراس
جشن بيبى شاور جارى دوستم و شب يلداى فاميل 
و تولد خواهرشوهرم رو. خيلى گشتم تا اين دكتر رو 
پيداش كردم. كسى كه بى خيال روند طوالنى درمان 
بشه و جمالت چرند اميدبخش نگه. كسى كه بتونه 
همه خبرهاى بد رو فيلتر كنه. دكتر قبلى مى گفت 
فيلتر شيوه درمون اون نيست. براى همين كشتمش. 
ــاختم. قيافه اش شبيه جورج كلونيه با  بعد اين رو س
ــعور. اون  ــى دپ. همونقدر كول و بى ش منش جان
بى شعورى ذاتيش كمك مى كنه زودتر خوب بشم. 

ــت و دو تا باترى نيم قلم  ــوپر ماركت رف امروز تا س
خريدم و مادرم وقتى مطمئن شد كار ديگرى روى 
زمين نداره از پيشم رفت. داشتم خوب مى شدم كه 
ــركتى كه ازش متنفرم رو شنيدم.  خبر تعديلم از ش
ــتاد بحران برام گذاشت و  ــه س دكترم دوباره جلس
ــى ام به اينترنت رو فيلتر كرد. اگر با همين  دسترس
ــال ديگه وزير  ــه دو س ــه بده، مى تون ــون ادام فرم
ارتباطات بشه! شايد براى همينه كه هر بسته اى كه 
براى اينترنتم انتخاب مى كنم، گرون مى شه و ديگه 

نمى تونم بخرمش يا اينكه كامال حذف مى شه!
ــركت  ــايد هم ش ــد دكترم رو عوض كنم يا ش باي
خدمات اينترنتم رو. حوصله گرفتن تصميمات مهم 
رو ندارم. باشه براى فردا بعد از بيدار شدنم. خسته ام 

خيلى خسته ام!

ــفارش دادم، احساس  اولين بارى كه قهوه تلخ س
ــتم طورى كه نمى توانستم  باكالسى عجيبى داش
ــك چيزى در  ــر مى كردم ي ــر صاف كنم. فك كم
ــد. خوشبختانه  ــكالت 72 درصد باش مايه هاى ش
ــى ايجاب مى كرد نصف همان يك  حس باكالس

ــه آورده بودند، ته فنجان  ــار را هم ك قلوپ زهرم
ــرارم با  ــه خاطر اولين ق ــم. همه اين ها ب ــا كن ره
ــار قهوه اش را مزه  ــتگارم، بيژن بود كه باوق خواس
ــواص آن مى گفت. پا روى پا  ــزه مى كرد و از خ م
انداخته بود و با صداى خسرو خسروشاهى صحبت 

مى كرد:
ــتى افسانه اى وجود داره كه ميگه قهوه  -مى دونس

توسط يه چوپان كشف شده؟
+ وااا!! چه جالب!!

ــال  ــتنى يه گياه قهوه مى تونه 200 س - مى دونس
عمر كنه؟

+ چه عجيب!
ــتى كه موكا اسم يه قهوه مشهوره، در  - مى دونس

اصل نام يه بندر تو يمنه؟
+ واقعا؟

- گياهان قهوه به مقدار زيادى آب نياز دارند؟

+ نه.
- مى دونستى...

+ اوهوممم.
ــتنى هايش را كه معلوم بود از  ــتش بقيه دانس راس
ــنيدم. قدرت كلمات  ويكى پديا حفظ كرده، نمى ش
و حقايق پشت پرده قهوه طورى بود با اينكه قهوه 
ــاس مى كردم 10 ساعت است  خورده بودم،  احس

كه خوابيدم و پنج دقيقه ديگر نياز دارم.
ــايه قديمى  ــد اين همان بچه همس  باورم نمى ش
ــد كه به اندازه نصف استكان در چايش شكر  باش
ــت اما  ــه لپش هم قند مى گذاش مى ريخت و گوش
حاال فرق قهوه فرانسه و امريكانو را مى داند و برايم 
ــت مى آيد،  از قهوه اى كه از فضوالت گربه به دس

تعريف مى كند.
ــع تصوِر اينكه چطور مى توانم با او زندگى  آن موق
ــبختانه تنها جايى كه  كنم، اذيتم مى كرد اما خوش

ــت. بعدها  ــازى به ضررم نبود، همين جاس ظاهرس
ــم گفت كه آن حقايق درمورد قهوه را از روى  براي
ويكى پديا حفظ نكرده و همه را كف دستش نوشته 
ــذرد و االن بيژن  ــالى از آن روز مى گ بود. چند س
ــراى هر دوى مان  ــته و دارد ب روبه روى من نشس
ــت مى كند و باقلوا گوشه لپش  چاى شيرين درس

است و واى خداى من! يك قند هم برداشت! زندگى به شيرينى 
چاى شيرين

داستان زنى كه 
دو هفته نخوابيد

ــت به زودى اپراتورها بسته هاى اينترنت بدون اينستاگرام به  گويا قرار اس
ــند. يعنى كاربر هرچه زور بزند نتواند اينستاگرامش را باز  مشتركان بفروش
ــواهد و تجربه  ــت، چون طبق ش كند. از يك طرف تصميم خيلى خوبى اس
ــود،  ــم اينترنت خرج همين نرم افزار عكس بينى مى ش ــا تقريبا تمام حج م
ــوتى فالن مجرى در  ــم براى دانلود كردن «كليپ جنجالى س بقيه اش ه
ــى را دستت مى گيرى و مى گويى  بهمان برنامه»! به اين صورت كه گوش
«يه دقيقه برم ببينم بچه ها عكس جديد چى گذاشتن» و... وقتى به خودت 
ــت و نه تنها عكس  ــاعت است گوشى دستت اس ــه س مى آيى مى بينى س
ــگ و گربه و ابر و غربيلك فرمان و  ــتورى س بچه ها كه هرچه كليپ و اس

ــنا و  ــت و آش آهنگ جديد مرحوم و دانه انار و تخمه هندوانه فاميل و دوس
ــت هايت بى حس شده است و پيامك «شما  غريبه بوده را ديده اى و انگش
ــتاد درصد از حجم بسته خود را مصرف كرده ايد» هم آمده و حتى آن  هش

را هم نديده ايد!
از طرف ديگر مى توان اين بسته هاى جديد اينترنت را با كاربرى هاى ديگر 
نيز به بازار ارائه كرد، طورى كه بقيه خريداران و مشتركان هم از آن راضى 
ــه وقتى كاربر وارد  ــته هاى «دورهمى»، به اين صورت ك ــند. مثال بس باش
مهمانى مى شود، خودبه خود به طور هوشمند قطع شود. اين بسته مخصوصا 
ــت و به محض عبور از در خانه ميزبان،  ــب هاى يلدا بسيار پركاربرد اس ش
ــا كاربر فقط روى هندوانه و جوك هاى  ــان اينترنتش از كار مى افتد ت ناگه
ــاس يك بسته  ــوهرعمه و تحليل هاى زن عمو تمركز كند. بر همين اس ش
هم مى توان ساخت براى كارمندان اداره ها و كارخانه ها و فروشگاه ها و... تا 
ــود، اينترنتش قطع شود كه دائم سرش توى  طرف وارد محل كارش مى ش

گوشى نباشد و ارباب رجوع و خريدار و كارفرما و... را ذله نكند.
ــط جاهايى كه ما  ــرد كه فق ــته اينترنت هم طراحى ك ــك بس ــوان ي مى ت
ــان و مديران از اين بسته ها  ــود. به اين صورت كه رييس مى خواهيم باز ش
ــته از حقوق، نه از جيب  ــر مبلغ بس ــان بدهند (البته با كس به كارمندان ش
ــان دوست دارند  ــايت و خبرى را كه خودش ــان) تا هر نرم افزار و س خودش

ــار شايعه ها و حتى  ــان دهد. اين طورى به راحتى جلوى انتش باز كند و نش
ــود و مديران و  ــد، گرفته مى ش خبرهايى كه نبايد به گوش كارمندان برس
مسئوالن به راحتى مى توانند خبرها را مديريت كنند. البته نمونه پيشرفته تر 
ــند از آن  ــرد كه همه مردم مجبور باش ــم مى توان ارائه ك ــته را ه اين بس
ــئوالن عزيز هى ناچار نشوند عكس و فيلم  ــتفاده كنند تا بعضى از مس اس
ــان و دسته گل هاى شان را تكذيب  و خبرهاى عمومى يا مربوط به خودش
ــركنندگان آن ها شكايت كنند. اين طورى  و توجيه كنند و هى عليه منتش
ــود، اسمش را هم مثال  ــته مى ش ــئوالن برداش چه بارى از روى دوش مس

مى توانند بگذارند اينترنت ميلى!

بسته اينترنت
 «چقدر خوبيم ما» رسيد!

angel boligan

مهديسا صفرى خواهبختک

جرقه های رشرخان

فتواسرتيپ

شهرزاد سمرطنز آزاد

عليرضا كاردارطنز آزاد

عابد كريمي
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 فضيلت هاى ناچيز-    ناتاليا گينزبورگ

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

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:

@ B G h a n o o o n

همه ما وقتى پدر و مادر مى شويم،
ــروع  ــه فرزندان مان ش ــض اينك به مح
ــن، اگر خوب  ــه رفت مى كنند به مدرس

درس بخوانند ما بالفاصله قول مى دهيم 
به آن ها پول جايزه بدهيم. اين كار اشتباه 
ــت. ما به اين ترتيب پول را كه چيز  اس

ــت با چيزى قابل تحسين  بى اصالتى اس
ــان تحصيل و لذت از  و با ارزش كه هم
ــت، مى آميزيم. پولى را كه به  آگاهى اس

فرزندان مان مى دهيم بايد بدون مورد و 
شرطى داده شود. بايد با بى تفاوتى داده 
شود، تا ياد بگيرند با بى تفاوتى دريافتش 

ــود نه براى اينكه ياد  كنندو بايد داده ش
ــتش داشته باشند بلكه ياد  بگيرند دوس
ــته باشند و  ــتش نداش بگيرند كه دوس

ــش را براى  ــت واقعى اش و اهميت خصل
برآوردن واقعى ترين آرزوهايى كه جنبه 

روحانى دارد، درك كنند.

مهرداد نعيمىكمديالوگ

مسئول جانى

فنون اتوبوس سوارى

عنوان پايان نامه ام «مقايسه  سخنرانى مسئوالن كشورها بعد 
از وقوع حوادث غير مترقبه با تاكيد بر چپ كردن اتوبوس 
و له شدن مسافران» بود! يعنى هرچقدر هم كه به مطالبم 
آب مى بستم باز اصل پايان نامه از عنوانش كوتاه تر مى شد!در 
اين پروژه قرار شد سخنرانى مسئوالن دو كشور هم سطح 
را با هم مقايسه كنم؛ يعنى مثال سخنرانى مسئوالن ايران 
ــئوالن مان هم به  و ژاپن!از اخبار تصادفات اتوبوس كه مس
ــان داده بودند مى توان به اين موارد اشاره  آن ها واكنش نش
ــدن 50 دانشجو!»،  كرد: «واژگونى اتوبوس اردو و مفقود ش
«انفجار اتوبوس خالى و جزغاله شدن كليه  مسافران!»، «رد 
ــد از روى اتوبوس؟» و  ــدن اتوبوس از روى پرايد يا پراي ش
ــرعت غير مجاز!».اما هرچه در  «تركيدن اتوبوس بر اثر س
ــئوالن ژاپن به تصادف اتوبوس هاى شان  مورد واكنش مس
جست وجو كردم خبرى پيدا نشد. نهايتا واكنش كوتاه يك 
ــئول ژاپنى را درباره  يك اتوبوس گير آوردم و همان را  مس
هم غنيمت شمردم. پس فيلم آن واكنش كوتاه و فيلم بلند 
سخنرانى  يكى از مسئوالن مان را درباره  تصادف اتوبوسى 
دانلود كردم تا آن ها را با هم مقايسه كنم.در تصادف ايرانى، 
ــى در راه يالقوزدره بوده. راننده بعد از رسيدن به دره   اتوبوس
ــوز، محو طبيعت عميق، راه ناهموار و باريك آن ناحيه  يالق
شده و ناخودآگاه پس از زدن تعداد قابل توجهى ملق، الشه  
ــتاندارد را به داخل دره هدايت كرده! در اين  اتوبوس غير اس
ــه، تا انتهاى لوله اگزوز اتوبوس به خورد دره رفته بود،  حادث
50 مسافر له شده بودند و حتى خود يالقوزدره هم تا حدودى 
جابه جا شده بود!در فيلم سخنرانى مربوط به اين تصادف كه 
از نظر تايمى قابليت تبديل شدن به سريال 90 شبى را هم 

داشت با بخش هاى متنوعى مواجه شدم.
در ابتدا شعرخوانى مسئول محترم را داشتيم كه از بيت اول 
شاهنامه شروع شد و تا «ِگل نكنيم» سهراب ادامه پيدا كرد! 
البته مسئول گرامى قصد داشت چند تا از قصايد ناصر خسرو 
ــنت» عده اى از  ــنت احس را هم بخواند كه با فرياد «احس

مخاطبان بى انصاف متوقف شد!
ــيد به  ــى، نوبت رس بعد از قرائت بيش از نصف ابيات فارس
ــده و ثبت نشده  كل  ــتن مناسبت هاى ثبت ش گرامى داش
سال! در همين مرحله بود كه ديگر چند تا از ميكروفن ها به 
غلط كردم افتادند! مسئول هم براى وضوح بيشتر كالمش، 

استفاده از حداكثر توان حنجره را در دستور كار قرار داد!

ــم را مى ديد درجا تاييد  ــر نماينده گينس اين فيل يعنى اگ
مى كرد كه هيچ مقدمه اى در جهان به اندازه  مقدمه  ايشان 

كش پيدا نكرده، نمى كند و نخواهد كرد!
ــان  امان از آن مخاطبان بى انصافى كه قدر مقدمه  درخش
ــئول را ندانستند و با شكاندن ديوار صوتى سعى كردند  مس

مسئول را به بخش بعدى نطقش هول بدهند!
يقينا جمله «از چاله در آمديم و افتاديم توى چاه» تنها براى 
همين بخش از فرمايش هاى مسئول ارجمندمان گفته شده 

چراكه ديگر نوبت به ارائه  آمارها رسيده بود.
ــما اگر همزمان پدر و مادر علم آمار هم مى بوديد  يعنى ش
باز متوجه نمودارهاى مسئول كاربلد ما نمى شديد! كال هم 
بخش ارائه  آمار در اين جمله خالصه مى شد: مدير قبلى خل 

است، مدير فعلى گل است!
ــكل بزرگ تر،  ــتى يا نادرستى آمارها، مش ــته از درس گذش
ــوس يالقوزدره بود كه  ــن به بحث چپ كردن اتوب نپرداخت

اصال جلسه فقط براى همان تشكيل شده بود!
در آن دقايق، اكثر حضار كه فكر مى كردند اساسا جلسه را 
اشتباه آمده اند از سالن خارج شدند! آن تعدادى هم كه مانده 
بودند يا داشتند زاويه يكمان را جورى تنظيم مى كردند كه 
امتياز بيشترى بگيرند يا هى ژست مى گرفتند تا شايد تكه اى 

از آنان هم در اخبار شبانگاهى نشان داده شود!
باالخره برنامه تمام شد و مسئول مورد نظر درحالى كه داشت 
ــت  ــش مقادير زيادى كف مى ريخت به زور از پش از دهان

تريبون كنار رفت!
ــئول يك خبرنگار، ماجراى  خوشبختانه قبل از خروج مس
ــت كه او،  تصادف اتوبوس يالقوزدره را مطرح كرد و خواس

مقصر اصلى حادثه را مشخص كند.
ــش كف مى ريخت علت  ــئول كه همچنان از دهان مس
ــودن دره  يالقوز، ناهموار و باريك بودن  اصلى عميق ب
ــافران را خواب آلودگى راننده عنوان  راه و له شدن مس
ــتار پاشيدن آب به صورت راننده ها قبل از  كرد و خواس

شروع رانندگى شد!
ــمت  ــا در تصادف ژاپنى ماجرا اين بود كه گلگير س ام
ــد و  ــاگر اتوبوس، خيلى آرام به لبه  جدول ماليده ش ش

همين امر مسافران را وحشت زده كرد!
ــده تمام  ــروع نش ــئول ژاپنى كه ش در فيلم كوتاه مس
ــريعا به روى سن آمد و بدون هيچ  ــد، مسئول س مى ش
مقدمه اى 180 درجه دوال شد و عذرخواهى كرد! چون 
عذرخواهى اش را نپذيرفتند استعفا داد! چون استعفايش 

را هم كافى ندانستند رفت سلول انفرادى!
ــار، مجازات هايى برايش در  االن هم طبق آخرين اخب
ــده كه هنوز خود ژاپن هم به تكنولوژى  نظر گرفته ش
ــيده ولى قول داده اند باالخره دمار از  ــان نرس اجراى ش

ــال هاى  ــى كه س ــوان كس ــده به عن بن
ــاك اتوبوس خورده مى توانم  مديدى خ
ــم فنون  ــان بر چم و خ ــا كنم چن ادع
اتوبوس سوارى مسلط  هستم كه ديگر 
ــوار اتوبوس  ليميِت تعداد دفعاتى كه س
شده و صندلى گير نياوردم به صفر ميل 
مى كند. بگذاريد مثال بزنم. وقتى سوار 
ــت تصور  ــويد ممكن اس اتوبوس مى ش
كنين كسانى كه نزديك ترين صندلى ها 
ــتن انتخاب  به در اتوبوس را براى نشس
ــوند اما من  ــد زودتر پياده مى ش كرده ان
ــما پاره  ــتر از ش كه چندتا اتوبوس بيش
ــين  ــرض مى كنم مطمئن باش كردم ع
ــتگاه آخر از جاى شان جم  آن ها تا ايس
ــده در ايستگاه  نمى خورند. گاها ديده ش
آخر هم صندلى خود را چونان ارث پدرى 
ــود برده اند. همچنين آن ها  كنده و با خ
ــر صندلى مى نشينند نيز حاضرند  كه س
ــان بلند شوند تا  ــتگاه از جاى ش 10 ايس
كناردستى شان پياده شود ولى خودشان 
باز همان سر صندلى بنشينن، پياده بشو 
ــال روى تصرف  ــتند. فلذا اص ــم نيس ه
ــاب باز نكرده  ــاى مذكور حس صندلى ه
ــى صندلى ها  ــان را روى باق و تمركزت
ــى چهره  بگذاريد. مرحله بعد روان شناس
ــال تا ديدين  ــت. مث و حركات بدن اس
ــد و مدام از پنجره  كسى گردن مى كش
اتوبوس به بيرون نگاه مى كند يا كارت 
ــاده مى كند، احتماال  اتوبوس و پول آم
يك الى دو ايستگاه ديگر پياده مى شود؛ 
ــتاده ايد نرم  ــاى اتوبوس ايس لذا هر ج
نرمك جورى كه بقيه ايستاده ها متوجه 
ــوند، بخزيد آن سمتى و تا مى توانيد  نش
ــويد. نكته ديگر  به صندلى او نزديك ش
ــتم گونه  اينكه هيچ وقت در اتوبوس رس
ــى قرار نيست  ــط كس ــتيد.آن وس نايس
سردارى سپاه ايران را به شما پيشكش 
ــتيد كه انگار  كند! بالعكس طورى بايس
ــان عبور  ــير از ميان بدن ت ــك شمش ي

ــدت  ــت كه از ش ــرده و عن قريب اس ك
ــپاريد. نه اينكه فكر  خونريزى جان بس
ــى صندلى اش را به  كنين اينجورى كس
ــايد يكى دلش  ــما مى دهد ها! اما ش ش
ــاره به شما بفهماند  به رحم آيد و با اش
ــد  ــود و يادتان باش كه دارد پياده مى ش
ــى تعارف  صندلى خالى را هرگز به كس
ــارف بردار  ــن مورد ابدا تع نكنيد كه اي
ــت. تعارف تان از يك به دو نرسيده  نيس
ــابه  ــان را خورده اند، يك نوش صندلى ت
ــوار  ــتگاه اول س هم روش. چنانچه ايس
اتوبوس شديد و امكان انتخاب صندلى 
ــتيد، توصيه من صندلى هايى  است  داش
ــه از در اتوبوس فاصله دارند؛ چرا كه  ك
ــا بچه به بغلى  ــن، باردار ي اگر فرد مس
ــوار شود، فرصت دارين خودتان را به  س
خواب بزنين. توصيه آخر هم اينكه حتما 
ــته باشين.  يك كتاب با خود همراه داش
ــود ايستاده ها موقتا  اين كار باعث مى ش
از فكر تصرف صندلى تان خارج شوند و 
با آن چشم هاى وغ زده  منتظر، نگاه تان 
ــما  نكنند و مهم تر از آن هيچ كس از ش
ــردم اصوال  ــيد. م ــوالى نخواهد پرس س
ــا آن هايى كه  ــى دارند ب ــل غريب تماي
ــت حرف  ــان اس هندزفرى در گوش ش
ــت ها كارى  ــد ولى با كتاب به دس بزنن
ــتى  ــد. در پايان عرض كنم دوس ندارن
ــوار  ــه اتوبوس س ــتم كه روزانه س داش
ــدى  ــن را ج ــاى م ــد و توصيه ه مى ش
نگرفت، چندى پيش به دليل واريس پا، 
به صورت ايستاده در اتوبوس جان داد.

يا رب چه شده اين وكال را
در خشم گرفته همه ما را

هر گوشه يكي گفته به مردم
دشنام كه خود بوده سزا را

در پشت تريبون به چه علت
گفتند چنين پرت و پال را

ما راي به او داده و امروز
پاسخ ندهد چون و چرا را

انگار نه انگار كه كرديم
ما منتخبش با همه آرا

آن مدعي عاشق خدمت
خدمت نكند خلق خدا را

دنبال چه هستند مگر هان؟
خواهند بگيرند كجا را؟

لكسوس سوار است و ندانست
درد دل يك اليه قبا را

اين مايه ي عبرت بشود تا
مجلس نفرستيم گدا را

مجلس نفرستيم دوباره
هر مرتكب خبط و خطا را

يا رب، كه سه تا گاو مرا نذر
تا دفع كني شّر بال را

ــايد مديرعامل نفر  ــازمانى شركت ما ش در چارت س
ــى و نيروهاى  ــش دوم و آبدارچ ــه و معاون اول باش
ــن ولى تمام  ــش خدمات انتهاى جدول باش زحمتك
ــن مى دونن جايگاه  ــانى كه در اداره كار مى كن كس

اصلى آبدارچى اون پايين نيست. 
خود من انقد كه به آبدارچى شركت احترام مى ذارم 
به مديرعاملش نمى ذارم، مدير كه كارى با من نداره 
آبدارچى شركته كه غذا و چايى من زير دستشه. من 
ــون  ــم به بى مزه ترين جوك هاى ايش حتى از ترس
10دقيقه تا يك ربع مى خندم تا يك موقع اين عزيز 
ــه با هم دوست  ــه و هميش از من رنجيده خاطر نش

بمونيم.
ــد هزار تومن پول  ــال همين ماه پيش كه ازم ص مث
ــتم دارم چه  قرض گرفت، در اون لحظه نمى دونس
سرمايه گذارى بزرگى انجام ميدم ولى فردا صبحش 
ــدم نويد يك  كه با روى خندان آقا خليل روبه رو ش
روز خوب بهم داده شد، تا ساعت پنج كه تو شركت 
ــوز  ــتر از 25 تا چايى ليوانى تازه دم لب س بودم بيش
قندپهلو برام آورد و همه اين چايى ها رو آقا خليل با 
ــى آورد و توى دلم مى گفتم:  ميل باطنى خودش م
من عاشق آن دمم كه آق خليل گويد يك چاى دگر 
ــه تصميم گرفتم هر  ــارم و من نتوانم. خالصه ك بي
موقع خليل جون قصد پس دادن بدهيش رو داشت، 
ازش نگيرم تا اين سپرده گذارى به عالى ترين شكل 

تمديد بشه !
ــه به اين  ــن و خليل آقا جان هميش ــه رابطه م البت
ــال كه با هم بحثمون شد تا يك  خوبى نبوده، پارس
ــى آورد واقعا بوى بدى  هفته چايى هايى كه برام م
ــودن تا اينكه من  ــى دادن و اصال قابل خوردن نب م

براى دوستى و آشتى پيش قدم شدم.
ــى رابطه با  ــه كه چگونگ ــال يادمون باش به هر ح
ــى هم بهش  ــى مهمه چون اگه خيل ــى خيل آبدارچ
ــى بازم ممكنه چاييتون بوى  بخندى و مهربون باش
ــكوكى داشته باشه،  لجن بده و يا روش يه كف مش
پس حد وسط به سمت مهربانى رو در پيش بگيريد 

و با اون فرمون بريد جلو !
دنزل واشنگتن در فيلم Equalizer 2 يه ديالوگ 
ــواكت  ــى كه به مس ــي داره كه ميگه: «با كس جالب
دسترسى داره خوش رفتار باش»  اما من مى گم:« با 
ــى كه به ليوان چاييت دسترسى داره خوب رفتار  كس

كن».

به خاطر چند ليوان 
چاى بيشتر

بالى وكال شبا به ياد تو همش خواباى 
رسمى مى بينم!

ــخصى و تحقيقات  طبق تجربيات ش
ــه مى بينيم  ــواب هايى ك ميدانى، خ
معموال از سه بخش تشكيل شده اند:

بخش اول: رسمى
ــمت مربوط به فضاى كارى  اين قس
ــى با كلى  ــت. يعن يا تحصيلى شماس
ــواب كرده ايد  ــى خودتان را خ بدبخت
ــر روزمرگى خالص شويد اما  تا از ش
ــواب هم رهاى تان  مى بينيد كه در خ
ــد. اى كاش بعضى ها اين  ــى كنن نم

حجم از وفادارى را بياموزند!
ــما يك كارمند طفلى هستيد  مثال ش
كه هميشه سه ماه حقوق عقب افتاده 
ــان در روز اول ماه  ــا ناگه ــد. ام داري
ــوق را مى بينيد!  ــز حق اس ام اس واري
ــدى افزايش به دليل  ــم با درص آن ه
ــه  ــن لحظ ــا! در اي ــش قيمت ه افزاي
ــه روح اعتقاد  ــاس كنونى، اگر ب حس
ــيد، قطعا مى فهميد كه در  داشته باش
خواب سير مى كنيد و جسم تان از اين 

مورد اصال خبر ندارد!
يا مورد ديگر، شما براى كارى ادارى 
ــويد. مترو خلوت  ــه خارج مى ش از خان
ــا مقابل بينى  ــوده و درب قطار دقيق ب
ــما باز مى شود. در اداره يك كارمند  ش
ــان اول كار آن  ــالق هم ــوش اخ خ
ــى را مى زند! آن هم  امضاى آخر لعنت
ــتم ها وصلند!  در حالى كه همه سيس
در اين زمان اگر يك شهروند حرفه اى 
باشيد، مى دانيد كه كار ادارى شوخى 
نيستش! پس مى فهميد در خواب سير 

مى كنيد.
مرحله دوم: رنگى

ــالف قبلى كه مربوط  اين بخش برخ
ــاط  ــود، در ارتب ــا ب ــن ه ــه كار و اي ب
ــايه و  ــكالس، همس ــكار، هم با هم
ــه هم طرف  ــت! البته هميش اين هاس
ــت. گاهى  ــخص حقيقى نيس يك ش
ــدان پاك  ــن نه چن ــا زاييده ذه صرف
ــما همان  ــت! در اين زمان ش شماس

ــيار دوستش داريد  شخصى را كه بس
ــندتان مى بينيد كه  ــا ظاهر مورد پس ب
ــود. در  ــان مى ش ــد نزديك ت ــا لبخن ب
ــگ  حالى كه به طور معمول محل س
ــما  ــت به ش كه البته فحش هم نيس
نمى گذارد! آن قدر نزديك مى شود كه 
فكر مى كنيد پاى نت ورك ماركتينگ 
در ميان باشد و قصد جذب تان را دارد! 
اما اين طور نيست، او شما را به خاطر 
خودتان مى خواهد! البته اينكه چيزى 
ــر آن بخواهد  ــم نداريد كه به خاط ه
اينجاست كه مطمئن  بى تاثير نيست. 
ــد. پس با  ــواب مى بيني ــويد خ مى ش
خوشحالى چشماتونو رو هم مى ذاريد 
ــدو... كه خب  ــو به يادتون مياري و اون
بهتر است بخش رنگى را پايان داده و 

به بخش هاى سياه و سفيد بپردازيم!
بخش پايانى: رزمى

و  ــن  يادماندنى تري ــه  ب ــن،  بدتري
تعبيرشدنى ترين قسمت هر خواب! 

ــام و ياد خدا  ــداى: با ن ــوال با ص معم
داوطلبان دفترچه عمومى را برداشته... 
در اين شرايط شما خودتان را مى زنيد 
ــدارم! ولى  ــا من اصال كنكور ن كه آق
بى فايده است و بايد بدهيد آزمون را!

ــرادران تنومند  ــا دخالت ب ــه ب در ادام
ــان تداوم مى يابد.  بخش رنگى، رزم ت
ــان بگوييد كه طرف را  حاال هى بهش
ــرادر تخيل كرده ايد مگر باور  بدون ب

مى كنند؟ بايد بخوريد كتك ها را! 
ــات در حالى كه چند  در آخرين لحظ
ــده،  ــان مان ــه آالرم موبايل ت ــه ب ثاني
لگدزنان جيغ كشان از خواب مى پريد! 
ــركات  ــت داريد ح ــدت دوس ــه ش ب
ــى خالى  ــر گوش ــر س ــان را ب رزمى ت
ــا يادآورى قيمت ها خودتان  كنيد اما ب
ــس عميقى  ــد. نف ــرل مى كني را كنت
كشيده و بخش رسمى روزتان را آغاز 

مى كنيد.

محسن گائينىباشگاه طنزپردازان جوان

حسين شادمهرباشگاه طنزپردازان جواناحسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

alperen

مونا باغى باشگاه طنزپردازان جوان

طرح

فائزه موسوى نسب باشگاه طنزپردازان جوان


