
روزهـاى اخير بحـث هـاى بسـيارى در رابطه با 
وضعيت برجام و آينده روابط بين ايران و اروپا مطرح 
شده است. بحث هايى كه گاه حتى به جدل پهلو زده 
اسـت.در حالى كه برخى از سياسـيون كشـور باور 
دارند بايد بـه كلي از برجام خارج شـد و عطاى آن را 
به صاحبانش بخشـيد امـا در مقابل برخـى ديگر از 
سياسيون كه بيشـتر به اعتداليون و دولت نزديك 
هسـتند، باور دارند كه باقى ماندن ايـران در برجام 
مى توانـد برنامه هـاى آينـده ترامپ را با چالشـى 
جدى مواجه كند چرا كـه او با خارج كـردن آمريكا 
از برجام در پى همين بوده اسـت كه در نهايت ايران 
اين تعهد را نقض كند.در اين ميان نقش فرانسـه در 
ميانجيگرى ميان ايران و اروپا غيرقابل انكار اسـت 
و از سـويى ديگر حداقل از آغاز به قدرت رسـيدن 
مكرون در فرانسه، او سـعى كرده است متعادل تر از 
دولت هاى قبل خود با ايران برخورد كند و نشان داده 
لزوما دنباله روي آمريكاى دوران ترامپ نخواهد بود.
موضوع آينـده روابط ايـران و كشـورهاى اروپايى 
و بـه خصوص فرانسـه در سـايه تنش هـاى مربوط 
بـه برجـام و در كنـار آن تحريم هاى آمريـكا باعث 
شـد تا به سـراغ دكتر محمود دلفانى برويم تـا با او 
به عنوان تاريخ نگار و پژوهشـگر با حـدود دو دهه 
سـابقه پژوهش بـه عنـوان آينده پـژوه راهبردى 
در حوزه هـاى ژئوپوليتيـك و تحـوالت اقتصادى 
خاورميانه  گفـت و گو كنيم. محمود دلفانى از سـال 
2007 رياسـت دانشـگاه حكمرانى و آينده پژوهى 
Methodologica governance پاريـس (
university) را بر عهده دارد. همچنين او از سـال 
2008 مدير مسئول پژوهشنامه دانشگاهى آناليتيكا 
ايرانيـكا «Analytica Iranica» اسـت.دلفانى 
همچنين بنيانگذار و سرويراستاردانشـنامه تاريخ 
ايران است. آنچه در ادامه مى خوانيد بخشى از گفت 
و گو با اين اسـتاد دانشگاه و پژوهشـگر است با اين 
توضيح كه زمان گفت و گو با اتفاقات پاريس و حضور 
جليقه زردها در فرانسـه و اروپا همزمان شد و ديگر 
نمى شـد با اسـتاد ايرانى كه بيش از دو دهه است در 

فرانسه زندگى مى كند، در اين باره حرف نزد.
  آقاى دكتر با توجه به اينكه شما بيش از دو دهه 
است ساكن فرانسه هستيد و به عنوان كارشناس و 
پژوهشگر در اين كشور فعاليت مى كنيد، مى خواهم 
برخالف وعده اوليه مصاحبه از موضوع جليقه زردها 
و حضور و رشدشان در فرانسـه و اروپا بپرسم. چه 

عواملى باعث شـد مطالبـات جليقه زردهـا به اين 
سـرعت رشـد كند و از مرزهاى فرانسـه بگذرد و 
بلژيك و هلند و حتى كشور آفريقايى چون الجزايرو 

مراكش را نيز درگير كند؟
ــانه هاى اين بحران اجتماعىـ  اقتصادى  نخستين نش
ــنجى ها در فرانسه آشكار  از ماه مي، پس از انتشار نظر س
شد. بيش از 75 درصد فرانسوى ها از برنامه ها و اصالحات 
ــى و اقتصادى و اجتماعى در فرانسه ناراضى بودند.  سياس
تنها 15 درصد موافق برنامه هاى رييس جمهورى بودند. 
اين 75 درصد نه ديده شدند و نه شنيده شدند. نتيجه اين 
ــى و  ناديده گرفتن بيش از 6 هفته نا آرامى و بحران سياس
ــد.  دليل رشد و  ــارات فراوان اقتصادى ش اجتماعى و خس
شدت گيرى اين جنبش، زمينه هاى اجتماعى سياسى و 
اجتماعى آن در فرانسه و در برخى از كشور هاست. بحران 
ــنديكا ها،  ــى و س اقتصادى و مالى، تضعيف احزاب سياس
ــى و اقتصادى با  ــا و اصالحات سياس فاصله بين برنامه ه
واقعيت هاى اجتماعى و تداوم وضعيت نا بسامان اقتصاد و 
مالى جامعه و كاهش سطح اميد نسبت به اصالح امور از راه 
و رويه قانونى و معمول است. يكى از مهم ترين پيامد هاى 
ــود از راه هاى  ــت كه مى ش ــش جليقه زرد ها اين اس جنب
خشونت آميز و بسيار كوتاه تر از شيوه هاى معمول قانونى 
ــنديكا ها و احزاب  به اهداف خود رسيد. در اين جنبش س
ــن به بعد ما  ــى غايبان بزرگ بودند. به نظر من از اي سياس
ــطه و ميانجى  ــنديكاها و نهاد هاى واس شاهد تضعيف س
ــى خواهيم  ــاى اجتماعى با قدرت سياس در رويارويى ه
ــدم يك عصر جديد از  بود. من حتى جلو تر مى روم و معتق
دموكراسى اجتماعى آغاز خواهد شد كه دموكراسى كنونى 
در كشور هايى مانند فرانسه را به چالش خواهد كشيد. در 
اين شكل جديد و با تضعيف نهاد هاى ميانجى مانند احزاب، 
سنديكاها و انجمن هاى مردم نهاد، چالش مستقيم و ميان 
ــد. در اين ميان بايد  بُر بين مردم و دولت تقويت خواهد ش
ــبكه هاى اجتماعى در بسيج و  به نقش برجسته و موثرش
ــاره كرد. بنابراين، هر جامعه  هماهنگى و حتى رهبرى اش
ــد صرف نظر از موقعيت  ايى كه اين زمينه ها را داشته باش
ــى و اقتصادى و اجتماعى اش  جغرافيايى و ساختار سياس
ــى  ــتقيم با حاكميت سياس ــمت تقابل و چالش مس به س
ــى توان گفت  ــه تعبير ديگر م ــادى خواهد رفت. ب و اقتص
جنبش جليقه زرد ها تنها پديده ايى فرانسوى نيست. در 
روند كنونى تمدنى كه قرار داريم، بحران انديشه سياسى و 
اقتصادى، جابه جايى و تغيير و تحوالت اجتماعى و طبقاتى 
ــى از جامعه از طبقه خود  ــد. يعنى بخش تشديد خواهد ش
خارج شده يا كنار گذاشته شده يا تضعيف مى شود والبته 
اين نبرد تنها طبقاتى نيست، نبردى است براى باقى ماندن. 
ــت كه شروع  به نظر من اين آغاز يك روند نوين تمدنى اس
ــيار پر شتاب به ساير كشور ها  آن از جوامع غربى بوده و بس
ــيد. وقتى مى گوييم تمدنى، يعنى جنبه هاى  خواهد رس
ــى هم در اين  ــردى و حتى مذهب اجتماعى، فرهنگى و ف

جنبش ها يا بخشى از خاستگاه هستند يا به سرعت درگير 
ــد. برخى از جامعه شناسان فرانسوى  اين روند خواهند ش
ــه گيرى اجتماعى» و «رانده شدگى  از پديده هاى «گوش
ــه زرد ها صحبت  ــر آن در جنبش جليق اجتماعى» و تاثي
مى كنند. به تازگى هم شعار هاى ضد يهودى نژادپرستانه 
ــتانه از بخش هايى هرچند محدود از جنبش  و ميهن پرس
جليقه زرد ها شنيده مى شود. خالصه اينكه جنبشى كه ما 
خاستگاه آن را نابسامانى اقتصادى مى دانيم، دارد تبديل به 

يك پديده تمدنى مى شود.
  بـاال گرفتن آتـش جليقه زردهـا  ناگهانى بود 
و رشدشـان به شـدت سـريع و به گونه اي نشـان 
مى دادند كه گويا اصال قصد ندارند از مطالبات شان 
كوتاه بياييند اما ناگهان با همه رشد و گستردگى از 
حضورشان در خيابان ها كاسته شد، دليل اين را در 

چه چيزي مى دانيد ؟
ــى جديد خواهد  ــاره كردم كه اين يك پديده تمدن اش
بود. جنبش جليقه زرد ها تبديل به يك رويه اى جديد در 
دموكراسى خواهد شد. امروز جليقه زرد ها، فردا بخش هاى 
ــا و مطالبات اقتصادى و اجتماعى و  ديگر جامعه با تقاضا ه
سياسى ديگراعتراض خواهند كرد. در كوران همين بحران 
هم ما شاهد اعتراض و مطالبات پليس فرانسه بوديم. بايد 
گفت همان داليلى كه باعث شد جنبش جليقه زرد ها رشد 
ناگهانى داشته باشد، باعث فرو كش نسبى آن هم خواهد 
شد و اين دقيقا پديده اى ويژه است كه در كمين حاكميت 
سياسى خواهد بود. يعنى در هر مقطعى دولت بايد منتظر 
ــه و مطالبات گوناگون  ظهور ناگهانى بخش هايى از جامع
ــير برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى دولت  آن ها كه با مس
لزوما هم همگام نيست، باشد. اين پديده به ثبات سياسى و 
اجتماعى صدمه بسيار وارد خواهد كرد.يكى از ويژگى هاى 
جنبش جليقه زرد ها نداشتن رهبر و سازمان است و امكان 
ــترده آن در هر زمان و هر مكان و عدم  ظهور ناگهانى و گس
وابستگى حزبى و سنديكايى آن است. اين ويژگى مى تواند 
هم يك امتياز و هم يك كاستى باشد. يكى ديگر از عوامل 
ــبى اين جنبش اجتماعى، شدت گيرى  فروكش شدن نس
ــه  ــوى افراطى ها بود. جامعه فرانس ــونت در آن از س خش
جامعه اى خشونت گريز است و ورود خشونت و خرابكارى 
مى تواند آن را از نفس بيندازد.  البته تعطيالت آخر سال در 
فروكاستن از تظاهرات بى تاثير نبوده است. بايد نكته اى را 
هم در نظر داشته باشيم كه امكان و احتمال به وجود آمدن 
يك «ضد جنبش جليقه زرد» در فرانسه بسيار قوى است. 
اين شايد در كوتاه مدت براى دولت فرصتى به حساب بيايد 

ولى در دراز مدت پيامد هاى بحران ساز خواهد داشت. 
آيا دولـت فرانسـه در نهايـت مى توانـد اين 
اعتراضـات را كامـال كنتـرل كنـد و راهـى براى 

جلوگيرى از اعتراضات آتى مردمش بيابد؟
ــاره كنم كه جنبش جليقه زرد ها به طور نسبى  بايد اش
فروكش كرده است، پيش بينى مى شود كه از نيمه ژانويه 

ــال آينده ميالدى، اعتراض هاى خيابانى  يا اوايل فوريه س
ــا در چهارچوب  ــد؛ حاال ي ــر گرفته خواهد ش دوباره از س
ــمى ديگر. دولت فرانسه  جليقه زرد ها يا به يك عنوان و اس
ــت كه پيامد آن  ــه سياسى اس در ميانه يك بحران انديش
ــر خواهد كرد. به  برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى را متاث
ــيوه اى از ُگليسم  نظرم دولت مكرون چاره اى ندارد كه ش
متمايل به چپ را پيشه خود كند. در نظر داشته باشيم كه 
ــى » مكرون را تا حد  جنبش جليقه زرد ها «تقويم سياس
زيادى مختل كرده است. حاال بايد ديد اين تغيير در تقويم 
ــار بحران موثر  ــى و اقتصادى دولت مى تواند در مه سياس
ــد يا نه. تا االن كه دولت با راه حل هاى موقتى توانسته  باش
است به صورت نسبى اوضاع را كنترل كند. مساله اين است 
ــور هاى عضو اتحاديه اروپا ناچار به  كه فرانسه و ساير كش
رعايت و اجراى قوانين اقتصادى و مالى اتحاديه هستند كه 
ــور ها اولويت آن نيست.  بسيارى از موارد مسائل ملى كش
ــى براى  بنابراين در كوتاه مدت امكان ارائه راه حلى اساس
ــه وجود ندارد و اگر در سال آينده  بحران كنونى در فرانس
جنبش جليقه زرد ها و جريان مشابه و ضد جنبش ها شكل 
بگيرند احتمال برگزارى همه پرسى جدى تر خواهد شد. 

  در ادامه مى خواهم از شما درباره تاثير گذارى 
فرانسـه بـر معـادالت خاورميانه بپرسـم؟اين كه 
در دوره هـاى مختلف بازى فرانسـه بـا كارت هاى 
كشـورهاى خاورميانه به چه صورت بوده است و از 
آن مهم تر تاثير اين كشور بر معادالت سوريه به چه 
صورتى اسـت؛ به خصوص كه خبرهايى حكايت از 

خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه دارد.
ــت  ــه جنبش جليقه زرد ها درس ــت ك موضوع اين اس
ــازى  ــه در اتحاديه اروپا و بازس در مرحله اوج گيرى فرانس
سياست خارجى اين كشور رخ داده كه آن را به شدت تحت 
تاثير قرار داده است. بايد در نظر داشت كه در هر جابه جايى 
يا ورود و خروج نيروهاى نظامى آمريكا در منطقه، فرانسه 
ــى ايفا كند. آنچه مهم است  ــته نقش اساس همواره خواس
خواسته يا اراداه سياسى فرانسه در حضور و نفوذ بيشتر در 
سوريه است كه توان و امكان ايفاى نقشى كليدى را دارد. در 
برابر حضور و نفوذ سياسى و نظامى روسيه و تركيه و ايران 
به نظرم فرانسه با وجود خروج نيروهاى نظامى آمريكايى 
چندان نخواهد بود. شايد فرانسه اقدامات ديپلماتيك خود 
را گسترش دهد، اين سياست مى تواند يا از طريق عربستان 
سعودى يا ايران باشد. اين مى تواند براى هر دو كشور ايران 
يا عربستان يك فرصت ديپلماتيك باشد.مساله اين است 
ــداد بازيگران راهبردى و  كه در كمتر بحران منطقه اى تع
ــت.بحران سوريه به  منطقه اى و بين المللى اين اندازه اس
ــت جاى خالى يك  ــت كه نمى توان گف حدى پيچيده اس
كشور را كشورى ديگر پُر خواهد كرد. موضوع اين است كه 
حوزه هاى نفوذ سياسى و نظامى در حال انقباض و انبساط 

شده و خواهد شد تا به ثبات سياسى برسيم...
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اقتصاد سياست

ــال جارى، اقتصاد كشور را  با  افزايش  يكباره قيمت ارزدر ماه هاى ابتدايى س
ــيارى مواجه كرد. در اين ميان برخى از واردكنندگان با دريافت ارز  مشكالت  بس
دولتى كاالهاى وارداتى خود را به قيمت ارز آزاد وارد بازار كردند و همين امر باعث 
ــد و هنوز هم اين نابسامانى ها در  ايجاد نابسامانى و بحران در بازارهاى مختلف ش
ــى كاالها و خدمات مواجه  ــا وجودكاهش قيمت ارز، اما با گران بازار وجود دارد و ب
هستيم. روز گذشته رييس كميسيون اقتصادى مجلس گفت كه در مجلس طرح 
ــى مطرح است. نماينده  جديدى براى توزيع مابه التفاوت قيمت كاالهاى اساس
مردم كرمان و راور در مجلس دهم شوراى اسالمى تاكيد كرد: توافق شده است كه 
ــى با ارز چهار هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم اين  كاالهاى اساس
ــال آينده  كاالها را با ارزش باالتر تهيه مى كنند، بنابراين بايد براى اين رويه در س

تغييرى ايجاد كرد.
ارز 4200 تومانى مختص كاالهاى اساسى

در اين خصوص محمدرضا پور ابراهيمى با اشاره به اينكه ارز چهار هزار و 200
تومانى به كاالهاى اساسى اختصاص پيدا مى كند اما روند افزايش قيمت اين كاالها 
ادامه دارد، گفت: دولت در سال 97 ارز چهار هزار و 200 تومان به كاالهاى اساسى 
ــت و اين سوال وجود دارد كه آيا  اختصاص داده اما قيمت كاالها افزايش يافته اس
ــى ادامه پيدا كند يا خير؟ دولت  بايد همين روند در سال 98 براى كاالهاى اساس
ــى نظارت و كنترل دارد تا اين  بايد تعهد دهد كه بر توزيع و قيمت كاالهاى اساس
ــال 97 تجربه  ــى در اختيار مردم قرار گيرد. اين وضعيت را در س كاالها با ارز دولت
كرديم ؛ بنابراين تكرار همين وضعيت در سال 98 به صالح كشور نيست. نماينده 
مردم كرمان و راور در مجلس دهم شوراى اسالمى تاكيد كرد: توافق شده است كه 
ــى با ارز چهار هزار و 200 تومان به دست مردم برسد اما مردم اين  كاالهاى اساس
ــال آينده  كاالها را باارزش باالتر تهيه مى كنند، بنابراين بايد براى اين رويه در س
تغييرى ايجاد كرد. حدود 100 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت به كاالهاى اساسى 
پرداخت مى شود، از اين ميزان حدود 20 تا 30 درصد به دست مردم مى رسد و 70

ــت كه دولت بايد تضمين دهد در نحوه نظارت و اعمال به گونه اى  درصد رانت اس
عمل مى كند كه قيمت كاالها باال نرود و متناسب با ارز دولتى به دست مردم برسد.

 طرح مجلس براى تامين كاالهاى اساسى
ــاره به طرح مجلس براى تامين كاالهاى اساسى گفت: در   پورابراهيمى با اش
ــاوت نرخ كاالهاى  ــم.در اين طرح مابه التف مجلس روي طرح جديد كار مى كني
ــت مردم مى رسد، به اين نحو كه اگر قيمت  اساسى در قالب كارت اعتبارى به دس
برنج در بازار هشت هزار تومان است اما بايد با دالر چهار هزارتومانى قيمت گذارى 
ــى از هزينه اين برنج را از كارت اعتبارى پرداخت مى كنند.  ــد، مردم بخش مى ش
ــت و منطق دارد،  اين نماينده مجلس تاكيد كرد: اين روش به عدالت نزديك اس
ــال آينده  ــود تا براى س ــن موضوع بحث مى ش ــيون اقتصادى روى اي در كميس
تصميم گيرى كنيم. رييس كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى با اشاره 
به عدم تخصيص اعتبار براى بسته هاى حمايتى كه منابع آن از ارز پتروشيمى ها 
ــته هاى حمايتى را بايد شركت هاى  ــت، اظهار داشت: ارز بس پيش بينى شده اس
وابسته به دولت پرداخت كنند، عدم تسويه اين امر نشان مى دهد دولت نظارت و 

دقت كافى بر مابه التفاوت ها ندارد.

رانت 70 درصدى
 در توزيع كاالهاى اساسى

   محمود دلفانى در گفت و گو  با «قانون» :

بخش مهمى از بازده تحريم ها، جنگ روانى است
ايران بايد مقاومت كند تا وقتى كه حريف وارد مذاكره واقعى شود

براي خبرهاي بيشتر 
به سايت روزنامه قانون مراجعه كنيد

روزنامه قانون
www.ghanoondaily.ir

ميرا قربانى فر
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ورزش 8

تريبون داران به گونه اي سخن مي گويند كه در اذهان مردم اين گونه تداعي مي شود كه سال 98 دستخوش بحراني عظيم است  

مبانى  فتنه   بزرگ
اگر قرار است در سال آينده  اتفاقي بيفتد مردم را نامحرم فرض نكنيد و جزييات را براي آن ها تشريح كنيد

پارلمان 3

روزهاى اخير بحث هاى بسيارى در رابطه با وضعيت برجام و آينده روابط بين ايران و اروپا مطرح 
شده است. بحث هايى كه گاهي حتى به جدل پهلو زده است.در حالى كه برخى از سياسيون كشور 
ــد و عطاى آن را به صاحبانش بخشيد اما در مقابل برخى  باور دارند بايد به كلي از برجام خارج ش
ديگر از سياسيون كه بيشتر به اعتداليون و دولت نزديك هستند، باور دارند كه باقى ماندن ايران 

در برجام مى تواند برنامه هاى آينده ترامپ را با چالشى جدى مواجه كند چرا كه او با خارج كردن 
آمريكا از برجام در پى همين بوده است كه در نهايت ايران اين تعهد را نقض كند.در اين ميان نقش 
فرانسه در ميانجيگرى ميان ايران و اروپا غيرقابل انكار است و از سويى ديگر حداقل از آغاز به قدرت 

رسيدن مكرون در فرانسه، او سعى كرده است متعادل تر...

 مشكالت ارزى فوتبال ايران شرايط دشوارى را پيش روى باشگاه ها قرار داده است

تحــريِم  پاداش

فرهنگ و هنر 7جامعه 6اقتصاد 5

بررسي راه حل هايي كه براي كنترل نقدينگي 

پيشنهاد مي شود

چراغ سبز بورس 
به سرمايه هاي  سرگردان

در سايه بى تدبيرى مسئوالن، از يك دهه پيش بنزين به 

منابع آب و خاك روستاهاى شهررى نفوذ كرده است

گره پااليشگاه بر
 محيط زيست شهر رى

هنرمندان نمايش «راز پنهان»

  درگفت وگو  با «قانون»:   

اسطوره هاى  ايرانى
 فراموش شده اند

             محمود دلفانى در گفت و گو با «قانون» :          

بخش مهمى از  بابخش مهمى از  باززده  تحريم ها ده  تحريم ها 
جنگ  رجنگ  رووانى استانى است
ايران بايد مقاومت كند تا وقتى كه حريف وارد مذاكره واقعى شودايران بايد مقاومت كند تا وقتى كه حريف وارد مذاكره واقعى شود

همين صفحه و صفحه همين صفحه و صفحه 22

پادشاه سعودى، عادل الجبير را
 از وزارت خارجه بركنار كرد

خانه  تكانى 
كريسمسى 

ملك سلمان!

بين الملل 4
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يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى 
آينده پژوهان دركشورهاى پيشرفته، 

مساله اميد راهبردى است.اميد 
راهبردى يعنى اينكه يك جامعه 
اميدش را دست ندهدوهرچه كه 

مى تواند تاثير راهبردى داشته باشد

وقتى يك دستگاه ديپلماسى قوى 
باشد، مى گويد من حاضرم هر شرايطى 
را تحمل كنم اما تو بايد از من عذرخواهى 
كنى، چون پشت عذرخواهى يك سرى 

مسائل سياسى و امتيازات اقتصادى و 
فرهنگى پيش مى آيد

دولت فرانسه در ميان يك بحران 
انديشه سياسى است كه پيامد آن 

برنامه هاى اقتصادى و اجتماعى آن را 
متاثر خواهدكرد.    فرانسه تالش هاى 
محدودى را برنامه ريزى خواهد كرد تا 
بخشى از نقشى را كه آمريكا در سوريه 

ايفا مى كرد، عملى سازد

ميرا قربانى فر

     بيش از 75 درصد فرانسوى ها از برنامه ها و اصالحات سياسى ، اقتصادى و اجتماعى در فرانسه ناراضى بودند
     در جنبش جليقه زردها ، سنديكا ها و احزاب سياسى غايبان بزرگ بودند

     بايد به نقش برجسته و موثرشبكه هاى اجتماعى در بسيج و هماهنگى و حتى رهبرى جنبش جليقه زردها اشاره كرد
    در روند كنونى تمدنى كه قرار داريم، بحران انديشه سياسى و اقتصادى، جابه جايى و تغيير و تحوالت اجتماعى و طبقاتى تشديد خواهد شد

     برخى از جامعه شناسان فرانسوى از پديده هاى «گوشه گيرى اجتماعى» و «رانده شدگى اجتماعى» و تاثير آن در جنبش جليقه زرد ها صحبت مى كنند
     امروز جليقه زرد ها و فردا بخش هاى ديگر جامعه با تقاضا ها ، مطالبات اقتصادى و اجتماعى و سياسى ديگراعتراض خواهند كرد

    حضور ايران در لبنان يك حضور خاورميانه اى نيست بلكه يك حضور اروپايى، بين المللى، منطقى و مشروع است
     بحث بر سر اينكه دفاع از منافع ملى خارج از حوزه سرزمينى است، بحث پذيرفته شده اى است

     بخشى از قدرت نرم،بحث ديپلماسى است. اگر فكر مى كنيم قدرت نرم يعنى فقط ديپلماسى اشتباه وحشتناكى كرده ايم
     ديپلماسى، بخشى از قدرت نرم است. از تركيب قدرت نرم و قدرت سخت ، قدرت هوشمند به وجود مى آيد

    جنگ اقتصادى، با آمدن ترامپ آغاز شد ولي ما در اين جنگ نبوديم؛ طراحى اين جنگ توسط كسانى بود كه هدف شان در مرحله اول چين بود
    تحريم ها همان تحريم هاست اما آيا پارامتر اميد االن با پارامتر اميد كه يك مساله راهبردى است، يكى است يا خير
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ادامه از صفحه 1
ــردى ديگر بين  ــى چالش و نب ...پس از ثبات سياس
بازيگران منطقه اى و بين المللى آغاز خواهد شد. جنگ 
ــى جاى خود را به جنگ شركت هاى  و مناقشات سياس
ــورهاى درگير در  چند مليتى و شركت هاى بزرگ كش
سوريه خواهد داد. هم اكنون حضور آفريقايى فرانسه در 
آفريقا داراى اهميت بيشترى است تا حضور خاورميانه اى 
آن. اما به نظرم فرانسه تالش هاى محدودى را برنامه ريزى 
خواهد كرد تا بخشى از نقشى را كه آمريكا در سوريه ايفا 
مى كرد، عملى سازد. اما در سحطى بسيار محدود تر. در 
ــتان هم به همين صورت خواهد بود با اين  مورد افغانس
ــتان در  ــه در افغانس تفاوت كه حضور غير نظامى فرانس
حوزه هاى فرهنگى، آموزشى و بهداشتى و سياسى بسيار 

بيشتر است.
   با توجه به حوزه نفوذ قدرتمند فرانسـه در 

لبنان، آيا ايران مى تواند با كارت لبنان بازى كند؟
ــازى كند.  ــدو بايد هم ب ــازى مى كن االن هم داردب
ــه چهار ماه بعد از رسيدن ترامپ به  خاطرم هست كه س
ــت جمهورى بود كه من در دانشگاه خوارزمى يك  رياس
ــتم و آنجا يك نفر گفت كه ما در لبنان  ــخنرانى داش س
چكار مى كنيم و... . من گفتم نبايد به مسائل بين الملل 
اين طور نگاه كنيد.روابط بين الملل بسيار پيچيده تر از 
اين نوع اظهار نظرهاست. حضور ما در لبنان يك حضور 
خاورميانه اى نيست بلكه يك حضور اروپايى، بين المللى، 
منطقى و حتى مشروع است و اين كليدواژه بحث بسيار 
ــور خودمان را از  مهمى است. بحث اينكه ما دفاع از كش
ــتى است اما  ــروع كنيم، بحث درس بيرون مرزها بايد ش
ــه در  ــى آن بايد صحبت كرد. مگر فرانس درباره چگونگ
خليج فارس نيرو ندارد؟بحث بر سر اينكه دفاع از منافع 
ملى خارج از حوزه سرزمينى است، بحث پذيرفته شده 
اى است. مساله اين است كه چگونه و با چه راهبردى اين 
ــد با دقت تغيير و تحول  كار را انجام مى دهيم؟ ايران باي
مناسبات بين كشور هاى درگير در بحران سوريه را رصد 
ــناريو هاى مبتنى بر آينده  كند و مهم تر از آن براى آن س
ــد.عدم موفقيت ايران در  ــته باش پژوهى راهبردى داش
بحران سوريه مى تواند كشورمان را براى سال ها تبديل به 
بازيگر شماره دوم يا سوم در منطقه كند كه اين در تعارض 

با منافع ملى و بين المللى ايران است.
    سـوريه از چه جهت براى فرانسـه اهميت 

دارد؟
ــوريه و لبنان در  ــو، س ــايكس پيك بعد از قرارداد س
قيوميت فرانسه بودند.ديدگاه كلونياليسم هنوز وجود 
ــى و اقتصادى  دارد. ارتباطات فرهنگى، تاريخى ،سياس
ــت و به رابطه اش  ــور با فرانسه بسيار زياد اس اين دو كش
ــه هرگز رابطه  ــباهت دارد. فرانس ــر و تونس ش با الجزاي
عميقش را با كشورهايى كه مستعمره اش بوده اند يا تحت 
قيوميتش قرار داشته اند از دست نمى دهد. فرانسه در حال 
ــيار محكم است و حضور  حاضر حضور آفريقايى اش بس
خاورميانه اى اش در سوريه و لبنان است و چون آنجا جنگ 
اتفاق افتاد، حضورش در خليج فارس پر رنگ شده است و 
اين ادامه دار نيست. اگر سوريه وارد دوران بازسازى شود، 
باز هم فرانسوى ها هستند. ديازسپوراى سورى و لبنانى 

ارتباطات فرهنگى عميقى با فرانسه دارند.
   موضوع ارتش اروپايى را نيز مصاف بين اروپا و 
آمريكا مى بينيد كه از بد ماجرا در ميان جدال هاى 

برجامى ايران و آمريكا مطرح شده است؟
ــت  ــت تا يك سياس ــتر يك آرزو اس ارتش اروپا بيش
ايذايى براى اينكه مزاحمت ايجاد كند تا فضاى موجود 
بحران هاى منطقه اى يا بين المللى را تحت تاثير قرار دهد.

ــورايتاليا دعواست و  ببينيد همين االن روى بودجه كش
اين بودجه كامال مخالف بودجه اروپايى است.هنوز چنين 
چيزى را نمى توانند درست كنند،آن وقت مى خواهند 
ارتش اروپايى داشته باشند؟فرماندهى اين ارتش با چه 
ــتمداران به ارتش ها دستور  ــى خواهد بود؟سياس كس
مى دهند؛ شما وقتى سياست واحد خارجى نداريد، مفهوم 
ــت كه اتفاقا  ندارد.بنابراين فقط يك حرف تبليغاتى اس
اثرش را هم گذاشت. نمى خواهم بگويم تهديد اما برمى 
گرديم به بحث جنگ هاى اقتصادى و بحث تحريم ها و 
باز هم به سوال پايه اى شما كه ما با اروپاچه بايد بكنيم؟ 
تحليل من اين است كه به همين شكل ادامه پيدا مى كند.

ــود،  احتمال اينكه رابطه ايران و اروپا،از اين ضعيف تر ش
ــكا رادوربزنيم هم  ــت. احتمال اينكه آمري خيلى كم اس
بسيار نيست.يك آب باريكه اى نگه مى دارند كه شرايط 
به همين شكل باقى بماند و اين شرايط به هيچ وجه به نفع 
مردم ايران نيست.به دليل اينكه حاال يك جنگ جهانى 
اقتصادى اتفاق افتاده است.ترامپ هم باعثش نبود.حتى 
اگر هيالرى كلينتون هم بود، اين اتفاق مى افتاد. رابطه 
ــت به آن شكل ادامه  اقتصادى آمريكا و چين نمى توانس
پيدا كند.منتها بيان ترامپ بيان خاص خودش است شايد 
كلينتون كمى نرم تر بود اما نمى توانست كارى كند. يك 
روندهايى در سير تمدنى وجود دارد كه ازيك جايى به بعد 

ادامه دادنش ممكن نيست. 
با اين وضعيـت و اينكـه  اروپا تـوان و اراده 
چندانى بـراى مقابله ندارد، برجـام و آينده آن را 

چگونه مى بينيد؟
به نظر من برجام با خروج آمريكا ديگر برجام نيست 
و بايدبرايش يك اسم ديگر پيدا كنند.هرچيزى اسمش 
ــرد. برجام توافق  را از ماهيت، كاركردوپيامدش مى گي
جهانى با حضور وضمانت و تعهد آمريكا بود.اين اصرارى 
ــت و ادامه دارد را من  كه وجود داردكه برجام هنوز هس
ــوم.اين حاال يك توافق ايرانى- اروپايى  متوجه نمى ش

است.تازه ايرانى-اروپايى اش نيز كامل نيست،چون در 
حوزه سياسى مشكالت زيادى داريم. همين بحث رابطه 
ــه را ببينيد كه فعاليت منافقان در فرانسه  ايران و فرانس
بسيار گسترده شده است وحضور اين ها هيچ توجيهى در 
اين كشور ندارد.با بسيارى از سياستمداران فرانسوى كه 
صحبت مى كنيد مى گوينداين ها تروريست بوده و هزاران 
ــته اند.خب  اين ها چرا آزادانه جلوى دانشگاه  نفر را كش
سوربن اعالميه مى دهند؟اين موارد استخوان هاى  الى 
ــه اتفاقات بدى افتاده  زخم است.در روابط ايران و فرانس
است. در طول جنگ بسيارى از جوانان ما با موشك هاى 
فرانسه كشته شدند اما فرانسه هيچ وقت عذرخواهى نكرده 
است. من بارها گفته ام كه هرگونه بازگشت فرانسوى ها به 
ايران بايد با پيش شرط عذرخواهى رسمى از مردم ايران 
ــتقيم به صدام و منافقان باشد.االن  به دليل كمك مس
هم ما نمى توانيم به تمامى روى فرانسه يا كشور ديگرى 
براى خروج از شرايط كنونى حساب كنيم. اشاره به راه ها 
وجايگزين هاى ديگر مى شود ولى اينكه چگونه و بر اساس 
كدام راهبرد مى شوداين توافقنامه بيشتر ايرانى- اروپايى 
را حفظ كرد. ايرانى- اروپايى مى گويم چون نمى شود به 
لحاظ راهبردى و كاربردى روى روسيه و چين براى حفظ 

توافقنامه هسته اى حساب كرد. 
     شركت هاى اروپايى و فرانسوى بعد از برجام 
جلسـات زيادى برگزار و بعد به راحتى مـا را رها 
كردند. مردم كوچه و خيابان ايران درگير اين ماجرا 
شده بودند كه توتال، رنو و پژو از ايران رفتند. بين 
دانشگاهيان و نخبگان در فرانسه، صحبتى از اين 
نشـد كه اين رفتار در حافظـه تاريخى يك ملت 

مى ماند.
يك همايش بسيار مهم قبل از برجام درپاريس برگزار 
ــدكه بحث درباره ايران بودوكارشناسان فرانسوى ها  ش
ــى كردند.صحبت به من  ــت م خيلى طلبكارانه صحب
رسيد،گفتم بهتر است شما كمى آرام تر باشيد.ما هنوز 
ــم، ما حضور  ــما در جنگ را فراموش نكردي كارهاى ش
ــا فراموش  ــت هاى مجاهدين خلق را در اينج تروريس
ــما را درخليج فارس  نكرده ايم ما هنوز حضور نظامى ش
كه توجيهى ندارد، فراموش نكرديم.گفتم شما چند سال 
پيش در جنگ الجزاير افرادى راشكنجه كرديدومجبور 
ــدر آدم  ــت چق ــديد.حاال معلوم نيس به عذرخواهى ش
ــده اند،حتى  ــته ش ــما در ايران كش ــا هواپيماهاى ش ب
ــد عذرخواهى  ــما باي يك عذرخواهى نيز نكرده ايد. ش
ــيميايى عذرخواهى  كنيد، آلمان بايد به خاطر مواد ش
كند،دولت هاى عربى بايد عذر خواهى كنند. نبايد ساده 
از كنار اين مسائل بگذريم. وقتى يك دستگاه ديپلماسى 
قوى باشد، مى گويد من حاضرم هر شرايطى را تحمل كنم 
اما تو بايد از من عذرخواهى كنى، چون پشت عذرخواهى 
يك سرى مسائل سياسى و امتيازات اقتصادى و فرهنگى 
پيش مى آيد. چرا تركيه به خاطر قتل ارامنه عذرخواهى 

نمى كند؟چون پشتش مسائل سياسى و اقتصادى است. 
اين ها حتى حاضر نيستندكه عذرخواهى سياسى كنند.

هنوز هم ايران تحريم كامل نظامى است.يك عدد فشنگ 
از اروپا نمى توانيدوارد ايران كنيد؛بنابراين برجام همان 
شبى كه ترامپ اعالم خروج از آن كرد،تمام شد.يك توافق 
ــكننده متاثر از شرايط روز وتحوالت  به نظر من بسيار ش
ــود دارد، فارغ از  ــا وج ــران واروپ منطقه جهانى بين اي
ژست هايى كه مى گيرند و لبخندهايى كه مى زنند. هنوز 
هيچ كشور اروپايى حاضر نيست به بحث سوييفت ورود 

كند اگر هم ورود كند،بسيار شكننده خواهد بود.  
      شما گفتيد ما تنها چيزى كه مى خواستيم 

باز شدن اين مسير است كه آن هم باز نمى شود.
ــردى وجود ندارد. هيچ توافق واقعى و اجرايى و راهب

اروپا بنا به داليلى مى خواهد ايران را نگاه داردكه داليلش 
هم داليل خاصى است كه به تحوالت جهانى بازمى گردد.

ما از دوران دو قطبى وارد دوره تك قطبى شديم.در دوره 
تك قطبى يك دوره بوش پدروپسر بودكه نظام كامال تك 
ــورهاى مختلف مثل  قطبى بود و تالش بسيارى از كش
چين و روسيه اين بود كه تز چندقطبى مطرح شودحتى  
درفرانسه آقاى فابيوس، تز هيچ قطبى را مطرح كرد.االن 
ــت كه در زمان جنگ سرد و بعد  اتفاقى كه افتاده اين اس
ــتند و قبول كرده بودند  از جنگ سرد كشورها مى دانس
ــك رابطه اقتصادى،  ــت و با آن ي كه آمريكا ابرقدرت اس
سياسى و فرهنگى تعريف شده بود اما حاال اين تعريف به 
هم خورده و به نظر من قدرت آمريكا هيچ وقت مثل حاال 
مورد چالش واقع نشده بود و اين يك چالش تمدنى بسيار 
مهم است. چرا مى گويم چالش تمدنى؟چون در چالش 
ــافت پاور» را داريد.  تمدنى بحث «اسمارت پاور» و«س
ــك ها و نيروى  يك ابرقدرت، ابرقدرتى اش فقط به موش
نظامى اش نيست؛ قدرت اصلى اش قدرت فرهنگى اش 
است. قدرت نرم آمريكا بسيار آسيب ديده ودردوره اوباما 
اين قدرت سافت پاور كه بعد از دوره دو تا بوش از بين رفته 
بود كمى ترميم شد، اما حاال آمريكا به سمت افول تمدنى 
مى رود. بحث از بين رفتن روياى زندگى آمريكايى است. 
ــه وارد شده است.  به روياى هاليوودى آمريكايى خدش
ــه  ــرمايه گذارى عظيم س از يك طرف نگاه مى كنيد، س
كشور در حوزه سافت پاوررا مى بينيد. روسيه، چين و هند 
ــيار در حوزه فرهنگى مى كنند. سرمايه گذارى هاى بس

ــيه يكى از  ــافت يك قدرت تمدنى است.روس قدرت س
بزرگ ترين مراكز فرهنگى را در داخل پاريس ايجاد كرده 
است. در قلب پاريس يك مركز فرهنگى بزرگ روسيه را 
مى بينيم.كشورهايى هستند كه ديگر آن ابرقدرتى آمريكا 
را نه تنها به رسميت نمى شناسند بلكه مى خواهند با آن 
چالش داشته باشند و اين چالش هنوز به يك نظم جهانى 
ــت. اين نظم وجود ندارد چون تعريفى از آن  نرسيده اس
نيست؛ تعريف زمانى به وجود مى آيد كه شما چيزى را به 
رسميت نمى شناسيد. ما در حال يك زورآزمايى تمدنى 
در حوزه هاى مختلف هستيم. در اين چالش ها يك سرى 
كشورهايى هستند كه خودشان را در حاشيه قرار مى دهند 
و كم كم رشد مى كنند. ما دقيقا وسط اين دعوا قرار گرفتيم 
و حتى بهانه دعوا هم هستيم. اين بحث مهمى است كه در 

مساله اروپا بايد در نظر گرفته شود. 
    در ايـن آشـفتگى سـرانجام هماوردها 

كدام ها هستند؟
ــت و در  يك زمانى در انگليس يك مارگارت تاچر اس
ــكر مى كشد يك جزيره  مقابلش ريگان وجود دارد.لش

ــى دارد. من فكر  را مى گيرد يعنى قدرت عجيب و غريب
ــى از اركان قدرت مثل  ــان به يك مى كنم باورى كه جه
ــه در آن مقطع دارد اما االن  انگلستان وابسته است،ريش
آن انگلستان سابق  وجود ندارد.اين شرايط بعد از دوران 
تونى بلر ديگر وجود ندارد. فكر مى كنم انگليسى ها حاال 
مى خواهند بگويند كه ما هستيم و اين آشفتگى كه هست 
ــعى مى كند مقابل  ما نيز وجود داريم و اتحاديه اروپا س
ــدن را بگيرد.در اين ميان حاال ايران،  اين چندقطبى ش
ــبات قرارگرفته  ــورى از خاورميانه وسط اين مناس كش
است. االن انگليس و فرانسه و آلمان گفته اند كه ميزبان 
ــاع داده اند. اين  ــوييفت نخواهند بودو به اتريش ارج س
ــورهااز يك طرف مى خواهند قدرت اتحاديه اروپا را  كش
ــو با همه وعده و وعيدها  همچنان حفظ كنند واز آن س
ــرف واز اجراى  ــده نگران تنبيه آن ط كه به ايران داده ش
وعده ها گريزان هستند. مى خواهم بگويم كه اين موضوع 
ــت. ــدن جهان با چالش جدى مواجه اس چند قطبى ش

ما دو بحث در تمدن داريم؛يكى بحران تمدنى و  ديگري 
افول تمدنى. آمريكا همچنان قدرتمند است. من گفتم 
ــت. قدرت سياسى و  ــيده اس افول قدرت نرم آمريكارس
نظامى و اقتصادى اش را دارد، اما با حضور ترامپ قدرت 
ــت. در واقع هارد پاور  ــه جدى ديده اس نرم آمريكا صدم
ــمارت پاور آمريكا آسيب  ــافت پاور و اس وجود دارد و س
ديده است و فكر مى كنم اين بعد از ترامپ ترميم پيدا مى 
كند چون با اين اقتصاد و سياست آمريكا،آمار بيكارى در  
اين كشور هر روز كمتر و كمتر مى شودوكم كم مقايسه 
ــن اكنون يك بحران  مى كنندبا دوران ريگان. به نظر م
ــت و  ــكل گيري در آمريكاس ــدى در حال ش تمدنى ج
ــانه هاى اين بحران را در برخى از كشور هاى اروپايى  نش
نيز مى بينيم. اما براى طرح افول تمدنى به نظرم هنوز به 
اين نقطه نرسيده ايم. تمدن ها قابليت ترميم و باز سازى 
دارند و تمدنى كه به عنوان تمدن غربى مى شناسيم بارها 
بحران هاى جدى را از سر باز كرده است. ايران بايد حوزه 
تمدنى خود را بازسازى و گسترش دهد و نبايد اين نوزايى 
و بازسازى را در گرو افول ديگر تمدن ها بداند. اين مساله 
ــتگاه بسيارى از  اى بسيار با اهميت است و بنياد وخاس
تصميم ها و رويه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و حتى 

نظامى است. 
     البته من شـنيدم كه بخش زيادى از اين ها، 

شغل هاى خدماتى بى آينده  است.
ــال آينده از بين خواهند  بسيارى از مشاغل در 10 س
ــود. اين يك جبر  رفت و خيلى از چيزها خدماتى مى ش
تمدنى است كه ربطى به فرد ندارد.شما نمى توانيد ادعا 
كنيد كه اگر يك كارگر ساختمانى را سركار برديد، شغل 
ايجاد كرده واگر او رابر آورديد شغل ايجاد نكرده ايد. اين 
يك اشتباه است. خيلى از مشاغل امروز از بين رفته است. 
چاپ و ظهور عكس و اين ها ديگر نيست. كرايه فيلم هاى 
ــت. خيلى از  ويديويى ديگر وجود ندارد. اين طبيعى اس

آينده پژوهان دنيا معتقدند كه سال 2040 پايان تمدن 
ــر در بعضى از كشورها به اين شكل  بشر است. تمدن بش
ــا وارد يك تمدن  ــت، ديگر نخواهد بود و م كه االن هس
ــد. در اين تمدن همه الگوها  ــرى خواهيم ش جديد بش
ــه  ــورها از جمله فرانس تغيير پيدا مى كند. خيلى از كش
خودشان را براى 2040 آماده مى كنند.به خاطر همين 
ــده پژوهى صحبت مى كنيم،به معناى  وقتى درباره آين
ــت. در ايران آينده پژوهى را با سناريو  ــف آينده اس كش
بيان مى كنند و مى گويند ما دو سناريو داريم كه يا جنگ 
مى شود يا نمى شود؛ اين سناريو نيست، اين گزينه است.

ــف كنيم،همان طور كه آن ها 2040  ما بايد آينده را كش
ــب نمانند.براي مثال  ــف مى كنند كه از بقيه عق را كش
مى گويند روند كشاورزى كه به اين شكل پيش مى رود در 
2040 به چه شكل خواهد شد.ما هنوز در كشاورزى ديم 
سير مى كنيم.مهم ترين صدمه اى كه آمريكا به ايران زد و 
تا به حال نديدم كسى به آن توجه كند،اين بود كه مناقشه 
بين ايران و آمريكا باعث شد ما ديدگاه مان نسبت به آينده 
ــود. در واقع آينده بينى ما را كوتاه كردند  خيلى كوتاه ش
ــده كه حتى به روز رسيده  و در حقيقت آن قدر كوتاه ش
است و تصميمات روزانه مى گيريم چون چاره اى نداريم.

اينكه هرمديرى در هر جايگاهى مدام بايد به فكر دور زدن 
تحريم ها باشد وگرنه نمى تواند مجموعه اش را بچرخاند. 
در صورتى كه يك مدير ژاپنى، سوئدى يا سوييسى اين 
مشكل را ندارد. حاال اين آقاى مدير ايرانى، هرچقدر هم 
ــد مدام با تحريم مواجه مى شود و بايد  مدير خوبى باش
ــتم تحريم مثل يك ويروس است و به  ميانبر بزند. سيس
ــازمانى در درجه اول آسيب مى زند. تحريم  مديريت س
فقط گران شدن نيست؛ مثل بيمارى ديابت است. صدمات 
خاموش و پنهانى دارد. مديريت سازمانى را نابود مى كند. 
مديريت سازمانى در همه جاى دنيا يك استانداردى دارد 
ــما وقتى وارد حوزه تحريم مى شويد، نمى توانيد  اما ش
ــتانداردها را رعايت كنيد؛ بنابراين مديريت شما غير  اس
استاندارد يا حتى ضد استاندارد مى شود. در اين شرايط 
كنترلى روى مديريت شما نيست، وقتى كنترلى نباشد 
فساد به وجود مى آيد. همه اين ها خيلى راحت است. اين 
ــمنى آمريكا با ايران همه جانبه و  است كه مى گويم دش

چند اليه است.
     با اتفاقى كه االن افتاده و خبرهاى اخير نشان 
مى دهد كه اروپا نمى تواند راه را باز كند و به نقطه 
نفت در  برابر وعده و وعيد رسيديم و اين خط را هم 
اروپا باز نكرده است. در واقع مى توان گفت جنگ 

اقتصادى آغاز شده است.
تعبير خوبى گفتيد. نفت در برابر وعده و وعيد است.

جنگ اقتصادى را آمريكا، با آمدن ترامپ آغاز كرد،اما ما 
در اين جنگ نبوديم؛ طراحى اين جنگ توسط كسانى بود 
كه هدف شان در مرحله اول چين بود. خطر راهبردى اول 
آمريكا را چين، روسيه و بعد اتحاديه اروپا مي دانند؛ ايران 

در اين جنگ جايى نداشت.
      به چه دليل آمريكا اين جنگ را عليه ما آغاز 
مى كند؟ما در بازى چين نيستيم.بازى باآلومينيوم 
را عليه چين آغاز كرد اما چين قدرتمندتر بود.چه 
چيز استراتژيكى در ذهنش بود كه فكر كرد بايد به 
ايران حمله كند؟آيا حضور ايران در سوريه و لبنان 

تا اين اندازه برايش ترسناك بود؟ 
بله. واقعيت اين است كه ايران داراى نفوذ بسيارى شده 
ــى خواهند از آن بكاهند. فكر  بود كه آن ها با اين جنگ م

كنيد حوزه هاى اصلى قدرت يك بازى را شروع مى كنندو 
شما مى خواهيد يك بخشى از اين بازى را به هم بزنيد و 
سهم راهبردى خود را بخواهيد. آن هم در منطقه حساس 
ــراييل هست، عربستان  ــت، اس خاورميانه كه نفت هس
سعودى و داعش هست.در واقع مينياتور تمام بحران هاى 
جهانى و بشرى در اين منطقه است.فكر كنيددر اين منطقه 
قدرتى بخواهد بيايد كه نفوذش را از شمال افغانستان تا 
ــه فاز اول اين است كه  مديترانه ادامه دهد؛ بنابراين نقش
ايران به مرزهاى خودش بازگردد،به اين شكل كه آن قدر از 
نظر اقتصادى تحليل برود كه نتواند هيچ كارى انجام دهد.
     موضوع كره شمالى،هم اكنون مطرح است.
كره شـمالى به تازگى موشـك آزمايـش كرده و 
رسـانه هاى آمريكايى به ترامپ حملـه كردند و 
گفتند ممكن است در خصوص ايران نيز با همه اين 

تحريم ها ناموفق بمانيد. 
ــت كه حاال  ــران آمريكايى مى گف ــى از تحليلگ يك
ــترى به ايران مى آورد چون در رابطه با  ترامپ فشار بيش
ــت خورد و برگ برنده اى مى خواهد.  كره شمالى  شكس
ــت رها مى كند. ببينيد مطلبى  من فكر مى كنم در نهاي
ــت كه بايد در مورد تحريم ها گفته شود.ما 40سال  هس
است كه تحريم شديم و بخش مهمى از بازده تحريم ها، 
جنگ روانى است. بعضى از شركت هايى كه وجود خارجى 
ندارند، اسم شان دوباره آمده كه اين ليست بزرگ تر شود، 
فكر مى كنم بيشتر از اين نمى توانند تحريم به ايران وارد 
ــى، اجتماعى و  كنند. بحث اين است كه شرايط سياس
ــرايط هفت، هشت سال پيش فرق  اقتصادى ايران با ش
ــت است كه بگوييم بيش  كرده است. از يك طرف درس
ــت يك  از اين نمى توانند كارى كنند اما اين گزاره درس
ــت كه ما ديگر آن  نتيجه نادرست مى گيرد و آن اين اس

موقع نيستيم. 
    در واقع شما مى گوييد بين مذاكره و مقاومت، 

مذاكره را بايد انتخاب كنيم. 
ايران بايد مقاومت كند تا وقتى كه حريف وارد مذاكره 
واقعى شود. بالخره هر مقاومتى به مذاكره منجر مى شودو 
ــد، تا ابد كه نمى توانيم  ــته باش مقاومت بايد پايانى داش
مقاومت كنيم. شايدمقاومت به شكلى شود كه به خاطر 
كالفه شدن مجبور شويد جنگى راه بيندازيد. مقاومت هاى 
اقتصادى زمان،كشش و ظرفيت هاى محدودى دارند. اگر 
مذاكره اى بشود كه پس از آن مجبور به مقاومت بيشتر 
ــويم،درمورد برجام، اين مذاكره واقعى نبوده است يا  بش

اينكه به اهداف خود نرسيده ايم.
     شـما معتقديد مقاومت مـا زمانى مقاومت 

خوبى است كه به مذاكره برابر ختم شود؟
بله ، اين كه شما مى گوييد يعنى مقاومت هوشمند. 
ــم.  من مقاومت مى كنم، از يك نقطه به يك نقطه برس
ــما باكوه نوردى بدن تان مقاومت مى كند اما اينكه  ش
ــو برويد، امكان پذير نيست. زمانى  ــو به آن س از اين س
مقاومت هوشمند داريم كه سياست خارجى راهبردى 
داشته باشيم و بدانيم به كدام سمت در حركت هستيم. 
خودمان بدانيم منافع ما را كجا تامين مى كند. آنجا كه 
مى گوييد تحريم ها به ما چيزى اضافه نكرده است، بايد 
ــبات  ببينيم آيا مردم ايران هنوز توانش را دارند؟ مناس
سياسى داخلى اجازه اين كار را مى دهد؟ اين خيلى مهم 
است. االن آقاى روحانى و دولت اميد و تدبير را داشتيم 
ــت تحريم ها به  و اين دولت زمانى برآمد كه مردم از دس
ستوه آمده بودند. االن اين اتفاق بيفتد، بعدش چه مى 
شود؟ اميد يك مساله راهبردى است و تنها يك مساله 
مربوط به روان شناسى فردى و اجتماعى نيست. يكى 
از بزرگ ترين دغدغه هاى آينده پژوهان دركشورهاى 
ــت.اميد راهبردى  پيشرفته، مساله اميد راهبردى اس
يعنى اينكه يك جامعه اميدش را ازدست ندهدوهرچه 
ــته باشدياحوزه هاى  كه مى تواند تاثير راهبردى داش
ــر قرار دهد مى  درازمدت عميق و پايه اى را تحت تاثي
ــودراهبردى. براي مثال يكى از نگرانى هاى جامعه  ش
فرانسه، بحث اميد در جامعه است. وقتى اميدواعتماد از 
دست برود،تاثير اقتصادى و سياسى سريعى دارد. تحريم 
ها همان تحريم هاست اما آيا پارامتر اميد االن با پارامتر 
اميد كه يك مساله راهبردى است، يكى است يا خير؟اگر 
ــت كه حرف آقاى ظريف درست است و اما اگر  يكى اس
نيست، آقاى وزير خارجه ايران، احتماال دچار يك اشتباه 
محاسباتى راهبردى شده است. تحليل ها بايد واقعى تر 
ــعار را از تحليل ها حذف  باشد. فقط كافى است شما ش
كنيد وروند تاريخ را بشناسيد، همه چيز واضح روى آب 
مى آيد. ما قدرت خود را بشناسيم، تهديدها را بسنجيم، 
بحران ها را بفهميم و بپذيريم و با قدرت عمل كنيم. ما 
نبايد فقط با قدرت سخت خود در روابط منطقه اى و بين 
المللي وارد شويم.بخشى از قدرت نرم،بحث ديپلماسى 
است. اگر فكر مى كنيم قدرت نرم يعنى فقط ديپلماسى 
اشتباه وحشتناكى كرده ايم. ديپلماسى، بخشى از قدرت 
ــت. از تركيب قدرت نرم و قدرت سخت ، قدرت  نرم اس
هوشمند به وجود مى آيد. ما در حوزه هاى فرهنگ، زبان، 
آموزش ومذهب، منابع بسيارى براى تقويت قدرت نرم 
ــيده كه قدرت هوشمند ايران  خود داريم. وقت آن رس
تحقق يافته و به كار گرفته شود. اين مهم ترين راه براى 
پيروزى در اين جنگ نابرابر اقتصادى و گسترش حوزه 

نفوذ تمدنى ايران  است. 

         محمود دلفانى در گفت و گو با «قانون» :  

بخش مهمى از بازده تحريم ها، جنگ روانى است
ايران بايد مقاومت كند تا وقتى كه حريف وارد مذاكره واقعى شود
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على الريجانى كه به قم سـفر كرده بود، بـا آيات عظام ديپلماسي
وحيد خراساني، صافى گلپايگانى، مكارم شيرازى، نوري 
همداني، سبحانى و شبيرى زنجانى از مراجع تقليد شيعيان 
ديدار و گفت وگو كرد. براساس اين گزارش، رييس مجلس 
شوراى اسـالمى در اين ديدارها گزارشـى از روند شرايط 
اقتصادى كشـور و كنترل ارز ارايه داد و همچنين در مورد 
شرايط منطقه و موفقيت هايى كه كشور در اين عرصه داشته 
بيان كرد.  گفتنى است ضرورت همگرايى و همدلى بيشتر 
نيروهاى سياسـى و كمك به رفع مشكالت مردم موضوع 

ديگرى بود كه الريجانى به آن اشاره داشت.
تاكيد بر حل مشكل گرانى

آيت ا... مكارم شـيرازى در اين ديدار اظهار داشـت: به 
نظر من سـران احزاب و گروه هاى سياسى از اوضاع كشور 
و گرفتارى هاى مردم بى اطالع هسـتند وگرنـه آن قدر به 
مسائل حاشـيه اى و فرعى نمى پرداختند. وى ادامه داد: از 

طرفى متاسفانه برخى از كسبه مالحظه مردم به خصوص 
طبقات ضعيف را نمى كنند و تا آنجا كه بتوانند گران فروشى 
مى كنند كه بايد توجه كنند كه مالحظه مردم كنند و اين قدر 

به طبقات مختلف جامعه فشار وارد نكنند. 
مكارم شيرازى افزود: فضاى مجازى مى تواند نقش مهمى 
داشته باشـد كه بايد براى آن فكرى كرد. اين مرجع تقليد 
شيعيان از خدماتى كه در قم شده است قدردانى كرد و در 
مورد ضرورت به سامان رسـاندن فرودگاه قم كه مى تواند 
در اقتصاد قم و شـرايط عمومى اين شهر نقش مثبتى ايفا 
كند تاكيد كرد.همچنين الريجانى در ديدار با آيت ا... صافى 
گلپايگانى گزارشى در خصوص مسائل مهم كشور و بحث 
ارز و بودجه ارايه كرد. نماينده مردم قم در مجلس در ديدار 

با آيت ا... سبحانى در مورد مسـائل مهم كشور، بحث ارز و 
بودجه گزارش ارائه داد. آيت ا... سبحانى نيز در اين ديدار با 
تاكيد بر توليد داخلى و نيروى كار، اظهار داشت: با حمايت 
از توان و نيروهاى داخلى مى توان بسـيارى از مشكالت را 
حل كرد و همچنين هرچه دولت به توليدات داخلى توجه 
كنـد مى تواند توليد و صادرات در كشـور را رونق بخشـد 
كه البته مجلس مى تواند در ايـن زمينه دولت را يارى كند.
گفتنى اسـت پيش از اين ديـدار رييس مجلس شـوراى 
اسالمى نماز مغرب و عشا را به امامت آيت ا... سبحانى اقامه 
كرد. همچنين الريجانى در ديدار با آيت ا... العظمى شبيرى 
زنجانى در خصوص مسائل روز كشـور از جمله مساله ارز و 

بودجه گزارشى ارايه كرد.
بايد اشـاره شـود پيش از ديدار رييس مجلس شوراى 
اسالمى با مراجع تقليد، وى از آيت ا... صالحى خوانسارى از 

خطباى مشهور شهر قم عيادت كرد.

رايزني با علماي قم
مجلس نگار

s ias i@ghanoondai ly . i r

گروه سياسى

بازي هاي سياسي بخش جدانشدني از مباني 
علوم سياست است كه سياستمداران تجربي و نه 
آكادميك بيش از هر گروه ديگر آن را دستاويز 
قرار مي دهند و براي رسيدن به اهداف خود نيز به 
خوبي از اين حربه استفاده مي كنند. در همين حال 
برخي از جريان ها و افراد سياسي كه نگاه راهبردي 
نيز به مسائل كشور ندارند و تنها با خوانش از روي 
دست ساير جرياناتي كه رانت اطالعاتي خاصي 
دارند مي كوشند با بيان گفتارهايي مانند فتنه 98، 
ذهن مردم كه اين روزها گرفتار مباحث اقتصادي 
و معيشتي خود هستند را درگير بحراني جديد به 
نام فتنه جديد كنند تا به چند هدف خود برسند. در 
همين راستا مدتي است كه برخي افراد نامشخص 
در فضاي مجازي مطالبي را منتشر مي كنند كه 
بيانگر وقوع بحران 98 است و به نظر مي رسد آن ها 
به اين تصور رسيده اند كه به صورت برنامه ريزي 
شده قرار است هر دهه درگيري هايي در كشور 
ايجاد شود. براي مثال واقعه هايي مثل كوي 
دانشگاه 78، اعتراضات پس از انتخابات سال 88

و حال بحراني جديد در سال 98 بايد روي دهد! 
در همين حال تريبون به دست هاي شناخته شده 
جريان خاص نيز در اين مسير كوتاهي نكردند و 
به كمك آمده اند و مسائلي را مطرح مي كنند كه 
برگرفته از همان تئوري محسوب مي شود كه مباني 
آن مدتي است در ميان افكار عمومي بيان مي شود. 

فرياد فتنه
در همين حال احمدعلم الهدى كه برخي مسائل 
مربوط به آشوب هاي سال 96 را نيز برگرفته از خطه 
اين فرد مي دانستند با بهانه فرارسيدن سالگرد 
9دي، از تريبون نماز جمعه مشهد سخناني را به 
زبان آورد كه  در راستاي وقوع بحران جديد بود. 
علم الهدي در اين رابطه گفت كه يك شنبه هفته 
آينده سالروز حماسه مردمى و واليت گرايى نهم 
دى  در سال 88 است كه مقام معظم رهبرى در اين 
خصوص فرمودند «حماسه نهم دى، باطل السحر 
فتنه بود». وى تصريح كرد: هر  سحر و جادوگرى 
كه دشمنان دين در نظام و انقالب ايجاد كنند، 
وابستگى و عشق اين مردم به دين و نظام، باطل 
كننده آن است. امام جمعه مشهد تاكيد كرد: فتنه 
88 گذشت و 9 سال از آن سپرى شد اما مساله مهم، 
شناخت فتنه 98 است. رهبرى در برخى فرمايشات 
اخيرشان فرمودند استكبار جهانى و دشمن در سال 
97 زمينه سازى ها و زمينه چينى هايى براى فتنه 

سال 98 مى كند. 
علم الهدى تاكيد كرد: دشمن مى خواهد در 
سال 98 فتنه اى از نوع فتنه 88 ايجاد كند كه در آن  
فتنه گران، رهبرى و واليت به عنوان ستون خيمه 
نظام را هدف قرار دهند. وى گفت: بهانه فتنه گران 
سال 88 انتخابات بود در حالى  كه نه مجرى آن و 
نه ناظر آن رهبرى بود و انتخابات به دست دولت آن 
زمان اجرا شد و اگر اشكالى در انتخابات داشتند، 
بايد به دولت حمله مى كردند اما آنان به رهبرى 
حمله كردند. امام جمعه مشهد بيان كرد: نقشه 
دشمن اين است كه مشكالت معيشتى، اقتصادى، 
ناتوانى مردم و استيصال قشر آسيب پذير در 
زندگى اين ها را وسيله كند كه هيچ كدام مربوط به 
رهبرى نيست و اين نارسايى ها مربوط به سوءتدبير 
كسانى است كه در مجلس و دولت هستند. علم 
الهدى تاكيد كرد: از حاال اين مشكالت را به حساب 
رهبرى گذاشتند و مى خواهند در سال 98 همين 
را وسيله اى براى حمله به رهبرى و واليت كنند. 
وى گفت: دشمن در فتنه، خواص بى بصيرتى كه 
در جهت منفعت طلبى، قدرت يابى و فرصت طلبى 
حركت مى كردند را استخدام كرد. آنان دشمن 
را مى شناختند و از توطئه دشمن خبر داشتند 
اما براى اينكه به قدرت و مقام برسند، مستخدم 

آمريكا شدند.
 علم الهدى تصريح كرد: امروز نيز جريان هاى 
قدرت ياب و فرصت طلب در صدد اين هستند كه 
با آمريكا و اروپا بسازند تا قدرت شان تداوم داشته 
باشد، از كجا معلوم آنان در سال 98 در استخدام 
دشمن درنيايند؟ امام جمعه مشهد خاطرنشان 
كرد: پنجم دى سال گذشته عده اى از مردم براى 
بيان برخى مشكالت در ميدان شهداي مشهد 
جمع شدند، يك مرتبه جريان الييك آمد كار را 
به دست گرفت. من در نمازجمعه فرياد زدم دنبال 
هر صدايى نرويد، متاسفانه عده قليلى رفتند و 
دشمن نيز همين را نشان داد. وى بيان كرد: سال 
98 نيز مى خواهند به اسم مشكالت معيشتى 
يك عده الييك را به خيابان بريزند و از آن ها براى 
اردوكشى عليه انقالب استفاده كنند. علم الهدى 
گفت: متاسفانه يك عده ناآگاه در مجلس نيز 
CFT را تصويب كردند تا فشار اقتصادى بر كشور 
كامل شود و بايد بدانيم اين توطئه آمريكاست كه 
تالش مى كند ما را در حصر اقتصادى قرار دهد. 

احمد خاتمي نيز يكي ديگر از خطبه خوان هاي 
خاص نماز جمعه در سخنراني خود از تريبون 
نماز تهران در راستاي صحبت  هاي علم الهدي به 
مسائل فتنه  سال بعد اشاره كرد و گفت آن هايى كه 
مى خواهند فتنه آفرينى كنند بدانند كه حماسه 9

دى قابل تكرار است.
پيشگويي هاي خاص

اين رويه برگرفته از سياست هايي است كه 
برخي جريان ها سال ها پيگيري مي كنند و تازگي 
ندارد. در همين حال بايد اشاره كنيم به گزارشي كه 
سال 94 يكي از رسانه هاي جريان خاص كه در آن 
زمان خط فتنه را تا سال 98 ترسيم كرده بود. اين 
رسانه در مطلبي با فردي به نام متوليان گفت وگو 
كرده بود و اين فرد در سال 94 نتوانسته بود 
درگيري هاي سال 96 را پيش بيني كند و تنها طبق 
يك فرمولي كه بيشتر شبيه فرمول هاي رياضي 
است به 98 اشاره كرده است و برخي گراها را در اين 
باره داده بود. متوليان كه سال 93 نيز درباره فتنه اي 
جديد سخناني را به زبان آورده بود، اين بار نيز گفت 
كه بر اساس نتايج تحقيقات ميداني، يك تيم زبده 
متشكل از پاتريك كالوسون ، فرانسيس فوكوياما 
، كنت تيمرمن ، ساموئل هانتينگتون و... تجزيه 
و تحليل و بررسي هاي صورت گرفته در مراكز 
پژوهشي و تحقيقاتي كه منجر به تدوين دكترين 
جديد آمريكا براي براندازي جمهوري اسالمي ايران 
از طريق «جنگ نرم» شد، پروژه  30 ساله اي را با 
عنوان «پروژه  2020 » تهيه و در قالب سه مقطع 
10 ساله براي سال هاي 78 ، 88 و 98 در دستور 
كار خود قرار دادند. اين فرد در بخشي از گزارش 
مذكور در پاسخ به اين سوال كه آيا اين تحليل 
دشمنان بيروني درباره اقتدار و توانمندي بسيار 
باال و استراتژيك واليت فقيه به عنوان علت العلل  
شكست هاي پي در پي طرح هاي براندازانه و 
ضرورت تغيير استراتژي و اتخاذ تاكتيك هاي 
جديد مبتني بر تغيير قانون اساسي جمهوري 
اسالمي  را افراطيون و فتنه گران داخلي هم قبول 
دارند يا نظريه اي متفاوت از نگاه هاي بيروني ارائه 
مي دهند؟ مي گويد كه بله تا حدودي در كليات 
بسيار شبيه هم بوده و برتغيير تاكتيك ها  و استفاده 
از ظرفيت هاي ناشناخته در داخل نهادهاي ديني 
و از جمله مهم ترين آن ها يعني حوزه هاي علميه 
تاكيد دارند. واقعيت اين است كه با خلق حماسه  
عظيم 9 دي و پراكنده شدن اطراف فتنه گران، 
يكي از همين فتنه گران در تحليل ناكارآمدي 
طرح هاي براندازانه  فتنه گران ، با يك چرخش 180

درجه اي مواجه شده و مي گويد اصالح طلبان به 
اين باور قطعي رسيده اند كه گسست رابطه مردم با 
روحانيت و به ويژه با شخص حضرت امام خامنه اي 
به عنوان يك انسان مهذب و متقي و واسطه  فيض 
رحماني حضرت ولي عصر(عج)، ناممكن بوده و 
در بيشتر موارد نتيجه  عكس داده است، به همين 
دليل در برنامه جديد ، ضمن قطع اميد از مردم به 
عنوان پياده نظام خود در مرحله  شروع فتنه، بر 

ورود در اليه هاي حوزه هاي علميه و بهره گيري 
از ظرفيت هاي روحانيت تاكيد مي شود. به اين 
ترتيب، اصحاب فتنه به خوبي در يافته اند كه هر 
حركت و برنامه اي كه به رابطه  مردم با روحانيت 
و اصول اساسي مكتب شيعه (اعتقاد به امام زمان

( عج) و كربال و امام حسين( ع) لطمه وارد كند، 
محكوم به شكست خواهد بود، به همين دليل در 
حركت جديد خود بنا دارند مستقيم و از طريق به 
كار گيري فتنه هاي چند اليه و مركب و از درون 

روحانيت شيعي، نظام را وادار به تسليم كنند.
چالش حوزه علميه

در ادامه متوليان به سوالي پاسخ مي دهد كه 
طرف مقابل بيان مي كند و در راستاي چرايي 
رفتن به سمت حوزويان است.سوال اين گونه است 
كه استفاده  فرصت طلبان از ظرفيت حوزه هاي 
علميه اشاره كرديد ؛ منظورتان به طور اخص از 
اين ظرفيت ها چيست يا بهتر است اين گونه سوال 
را مطرح كنيم كه منظور فتنه گران از ظرفيت 
حوزه هاي علميه چيست؟ و آيا براي اين مطلب 
قرينه و شاهدي نيز وجود دارد؟ او نيز در پاسخ به 
سخنان رهبري نظام در سال 89 اشاره مي كند 
و مي گويد كه در كنارشواهد متعدد براين مدعا، 
فرمايشات مقام معظم رهبري بهترين دليل 
است؛ يك سال بعد از فتنه  سبز اموي، مقام معظم 
رهبري، طي سفري استثنايي و 10 روزه به قم، همه  
توجه ها را به قم و خود جلب كردند. حضرت آقا در 
اين سفر استراتژيك و بسيار مهم ضمن ديدار با آيات 
عظام تقليد، مردم، نخبگان و مسئوالن استاني، 
پرده از سناريو و استراتژي جديد دشمنان بيروني 
و فتنه جويان داخلي براي مقابله با انقالب اسالمي 
برداشته و به عنوان نتيجه و حاصل اين سفر 10 روزه 
فرمودند: «همان گونه كه انقالب از قم و حوزه  علميه 
آغاز شد ، قرار است كه آنتي تز انقالب را نيز از قم آغاز 
كنند.» فرمايشات امام خامنه اي (اگر چه پنج سال 
است كه مورد كم لطفي و بلكه بي توجهي نخبگان و 
خواص جامعه قرار گرفته است) ، به عيان و آشكارا از 
توطئه  جديدي پرده بر مي دارد كه در آن، به عكس 
دو فتنه  قبلي ، در بدو امر از اراذل و اوباش خياباني و 
اغتشاش و آشوب خبري نيست، بلكه فتنه و منازعه  
اصلي در كانون دين و انقالب يعني حوزه هاي علميه 
شكل گرفته و در قدم هاي بعدي با مردمي مواجه 
خواهيم شدكه (نه به شكل اوباش گري بلكه به شكل 
خوارج كه بر پيشاني آنان داغ عبادت نقش بسته و 
تعريف ديگري از دين دارند) به دفاع از خط فكري 

منبعث از حوزه ، وارد ميدان مبارزه خواهند شد.
نفود انگليسي 

اين فرد در بخشي ديگر از صحبت هايش نيز 
اين گونه بيان مي كند:« ازآن جا كه اساس اين طرح 
در بيرون از كشور و به خصوص در كشورانگلستان 
طراحي شده است، بروز تغييرات در انديشه  
فتنه گران منطقي و معقول به نظر نمي رسد ، بلكه 
بايد گفت جريان برانداز در بررسي علل شكست 
خود در مراحل پيشين متوجه غفلت از روحانيت و 

حوزه هاي علميه  شيعي شده است».
 نشانه رد برخي كانديداهاي خبرگان

نكته اي ديگري را اين فرد به اصطالح مصاحبه 
شونده در گفتارش اشاره مي كند كه با كليد واژه هاي 
اين روزها همخواني دارد. متوليان مي گويد از فرداي 
شكست فتنه گران در سال 88، جريان سياسي 
حامي فتنه با بهره گيري از تجربه جداسازي مجمع 
روحانيون از دل جامعه  روحانيت، پروژه اي را با 
عنوان «پروژه آيت ا... سازي» از بين روحانيون 
مخالف واليت فقيه و در راستاي ترويج اسالم 
سكوالر در متن نظام اسالمي را در دستور كار 
خود قرار داده و طي هفت سال گذشته موفق به 
سازماندهي بيش از 250 روحاني مجتهد جوان 

كه در مورد واليت فقيه نظريات متفاوتي دارند 
شده است. اين جريان كه در حال حاضر فاقد 
هويت سياسي و نام مشخص هستند در حقيقت 
نسخه  به روز شده  همان «مجمع روحانيون مبارز» 
است كه به مقتضاي شرايط زماني و محيطي به 
صورت بي نام و تحت حمايت پنهاني برخي از رجال 
صاحب نام كشور، در حال شكل گيري هستند. 
گفته مي شود در صورت شكل گيري اين جريان 
سياسي ، باعث بروز مشكالت بسيار زياد براي نظام 
خواهند شد.  اين روحانيون كه همگي زير پرچم 
فلسفه  سيد حسين نصر(از انديشمنداني كه به 
رژيم شاه نزديك بود و رابطه اي نيز با علماي انقالبي 
قبل از 57 داشت) وحدت و اشتراك نظر دارند ، 
قرار است در گام نخست با پنهان كردن اعتقادات 
خود نسبت به واليت فقيه و عبور از فيلتر شوراي 
نگهبان، در انتخابات مجلس خبرگان رهبري 
در اسفند سال جاري به عنوان نامزد انتخاباتي 
شركت كرده و با هزينه  بسيار زياد (كه اين هزينه 
از سوي غرب و به ويژه انگلستان و شيطان بزرگ 
تامين مي شود) و با تبليغات ويژه اي كه قرار است 
با پول هاي كالن پنهاني ستاد فتنه  بزرگ ، براي 
آنان صورت پذيرد، وارد مجلس خبرگان شده و 
تغييرات اساسي در مورد واليت فقيه در قانون 
اساسي را در دستور كار خود قرار دهند. به واقع 
اين پروژه اولين حلقه از حلقه هاي اصلي موج 
سوم براندازي با عنوان «حلقه  اسالم سكوالر» 
است كه در كنار حلقه هاي اصلي و فرعي بعدي 
عمل مي كنند.  اين ظن وگمان آن جايي قوت مي 
گيرد كه يكي از عناصر سياسي متنفذ در نظام ، در 
گفت وگو با يكي از روزنامه هاي زنجيره اي، خواسته 
يا ناخواسته پرده از اين بازي شيطاني برداشته و با 
آشكارسازي بخشي از اين طرح مي گويد: (نقل به 
مضمون) «سال هاست كه دشمنان بخشي از نظام 
جمهوري اسالمي را غيردموكراتيك مي دانند ، 
حال چه اشكالي دارد كه ما با پيشنهاد خبرگان و 
راي مستقيم مردم ، واليت فقيه را هم مثل رياست 
جمهوري به صورت انتخاب مستقيم توسط مردم 
برگزيده و بهانه را از دست دشمن بگيريم». نفس 
پذيرش اين پيشنهاد (صرف نظر از غير عقلي 
و غير قانوني و توطئه آميز بودن آن) ناخواسته 
مستلزم پذيرفتن مدت دار كردن واليت فقيه هم 
خواهد بود چرا كه تكرار پذيري از اصول دموكراسي 
بوده و تمامي جواناني كه طي مدت زمان معين 
براي مثال 10 سال بعد واجد شرايط راي دادن 
خواهند شد ، حق خود را براي تعيين رهبري، 
مطالبه خواهند كرد. قبول اين رفرم ظاهري، 
نظام را وارد بازي بسيار خطرناكي خواهد كرد كه 
انتها نداشته و به شورايي كردن و تخصصي كردن 
رهبري و در نهايت انهدام حكومت شيعه و ايجاد 
حكومتي شبيه عراق و لبنان نيز خواهد كشاند و 
صد البته غرب در اين منازعه با جديت تمام به دنبال 
اعمال تغييرات اساسي در نقشه ايران براساس 
نقشه از پيش طراحي شده  خاورميانه  جديد است، 
خاصه اينكه ساير حلقه هاي فتنه كه در ادامه شرح 
خواهيم داد نيز با اين موضوع هماهنگي كامل 
داشته و طالب تغييرات فوري در قانون اساسي 
هستند. متاسفانه اخباري وجود دارد كه برخي 
افراد و جناح هاي سياسي به داليل شخصي يا 
هماهنگ با سرويس هاي اطالعاتي بيگانه، از اين 
حلقه حمايت كرده و از پشتيبانان اصلي آن در 

داخل به شمار مي روند.
مساله مجلس متفاوت

بخش بعدي اين سخنان به موضوع مجلس 
نيز اشاره مي كند كه امروز با بازي امثال درازهي، 
نماينده سراوان و كم شدن محبوبيت نمايندگان 
و پافشاري نهادهاي نظارتي مثل شوراي نگهبان 

براي افزايش فيلتر خوانش جذابي دارد! مصاحبه 
شونده در بخشي مي گويد كه براندازان يك مجلس 
هماهنگ با فتنه گران را در تحقق اهداف آنان در 
پروژه  2020 بسيار ضروري مي دانند و از آغاز به كار 
دولت يازدهم فعاليت مضاعف خود را براي تصرف 
مطلق مجلس ششم از طرق مختلف و از جمله به 
دست گرفتن سكان هدايت وزارت علوم و در نتيجه  
به دست گرفتن فرمان تشكل هاي دانشجويي در 
سراسر كشور به كار بسته اند. ستاد فتنه معتقد است 
بدون به دست گرفتن سكان مجلس دهم،برنامه 
هاي براندازانه  آنان را با مشكالت جدي مواجه 

خواهد ساخت.
مظنون هاي فتنه

متوليان در واكنش به اين سوال كه شما در يك 
نگاه كلي و به صورت مشخص چه كساني را در 
فتنه آينده دخيل مي دانيد؟ تشريح كرده بود كه 
با عنايت به مطالب گفته شده بايد گفت، در طيف 
وسيعي از افراد و جريانات سياسي داخلي و خارجي 
در فتنه  آينده به صورت مستقيم يا غير مستقيم 
ايفاي نقش خواهند كرد. قبل از آنكه به اين 
اشخاص و جريانات اشاره كنم الزم است به اين 
نكته  مهم نيز تاكيد كنم كه انگيزه  افراد و جريانات 
سياسي در مقدمات و پيشبرد فتنه ، يكسان نبوده 
و هر يك از آنان به مقتضاي شرايط و بر اساس نوع 
بينش و تفكر خود، با انگيزه ها و اهداف مختلف ، 
وارد ميدان فتنه جويي خواهند شد؛ برخي از اين 

افراد و جريانات از اين قرار است:
1 - بانيان و فعاالن فتنه هاي 78 و 88 .

2– عالمان متهتك در حوزه هاي علميه كه در 
قالب مخالفان واليت فقيه مطرح مي شوند.

3–معتقدان تعامل و رابطه با شيطان بزرگ و به 
طور كلي تشنگان رفاه غربي و آمريكايي.   

4– شيفتگان قدرت و سياست از هر جناح و حزب. 
5– جاهالن متنسك. 

6– برخي از ساكتان فتنه  88  . 
7– طالبان اقتصاد و زر اندوزي و تشنگان ثروت.  

8– شاخه اي از اهل سنت سلفي و تكفيري.
9– حاميان اسالم سكوالر و آمريكايي. 

10– برخي از منسوبان به بيت حضرت امام(س).
11– زخم خوردگان از نظام و مردم.  

12– برخي از چهره هاي منتسب به اصولگرايي. 
13– برخي از عناصر راديكال در قوميت ها.   

14–نهضت آزادي .
15 - به بيان ديگر مي توان گفت در فتنه  بزرگ 
آينده مجموعه و ملغمه اي از جريانات و مباحث 
و مسائل  فكري، عقيدتي، آخرالزماني، سياسي، 
جاسوسي، مذهبي، قومي و قبيله ي، امنيتي، 
اقتصادي، فلسفي، خارجي و... در كنار هم و با 
سرانگشت هدايت بيگانگان به ايفاي نقش خواهند 

پرداخت.
اطالع قبلي از وقوع فتنه

اين گفته ها منتهي به متوليان و امثال او نيست 

و حيدرمصلحي نيز اشاراتي در اين زمينه داشته 
است. در همين راستا در زمان مراسم بزرگداشت 
رحلت امام(س) با بيان سخناني مي گويد كه 
فتنه بي شك در راه است. وى با بيان اينكه در فتنه 
جديدى كه طراحى كردند، اصل و محور نظام يعنى 
واليت فقيه را هدف قرار مى دهند، عنوان كرد:« در 
جامعه نيز اين وضعيت ديده مى شود كه حركتى در 
حال شكل گيرى و فضايى در فضاى عمومى ايجاد 
شده است. بسيارى از حركت هايى كه انجام مى 
شود براى ردگم كنى است تا فضايى ايجاد شود كه 
مردم سراغ مسئوالن نروند و مستقيم اعتراضات 
خود را به سمت ولى فقيه ببرند. مصلحى بيان كرد: 
در فتنه 88 بحث انتخابات بود كه در يك سال 
قبل از انتخابات شبكه هاى ماهواره اى كه از طرف 
استكبار طراحى شده بود، نقش داشتند. در سال 97 
يا 98 بي شك دشمن فتنه اى را طراحى مى كند و 
محور آن نيز ولى فقيه است. فردى كه مسئول است 
و قول داده بايد پاسخگو باشد و نبايد نظام را مورد 
هدف قرار داد. بايد خودمان را براى مقابله با اين 

حركت ها آماده كنيم».
حاشيه جديد

نكته اول كه بايد در اين زمينه به آن اشاره كرد 
درباره تالش عده اي در راستاي به حاشيه كشاندن 
خواسته هاي اقتصادي مردم در اين روزگاري است 
كه بحران  معيشت همه را گرفتار كرده است و اينكه 
آشفتگي ذهني ديگري براي مردم فراهم كنيم 
اقدام مناسبي نيست و اگر قرار به وقوع حادثه اي 
است مردم را در جريان بگذاريد تا آگاه باشند 
زيرا غفلت مي تواند هزينه هاي فراواني را در پيش 

داشته باشد.
رمز حمله به حوزه

نكته دوم اينجاست كه با كنار يكديگر قراردادن 
اين مباحثي كه عده اي مطرح مي كنند مشخص 
مي شود حمالت يكي مانند رحيم پورازغدي و 
ساير پياده  نظام هاي جريان خاص به حوزه علميه و 
سكوالرخواندن عده اي برگرفته از چه تفكر و نيتي 
است. حتي پرخاشگري محمد يزدي به آيت ا...

شبيري زنجاني به دليل ديدار با برخي را نيز در 
همين راستا مي توان در نظر گرفت.

برنامه رد صالحيت
نكته سوم كه با خوانش مناسب از كنار يكديگر 
قرار دادن پازل ها به دست مي آيد نيز مربوط به 
انتخابات مجلس است. انتخاباتي كه با اتكا به 
گفتار مصاحبه شونده فوق يكي از نقاط بحران خيز 
مي تواند باشد. در همين حال در اتفاقي عجيب 
ناگهان نماينده اي مانند درازهي، نماينده سراوان 
رفتارهايي دور از شأن مجلس نشان مي دهد و 
مي شود بهانه اي براي نهادهاي نظارتي كه در 
آينده اي نزديك بتوانند گزينه هايي كه براي 
مجلس به ميدان مي آيند را كنار بزنند و اين بشود 
دستاويزي براي جلوگيري از فتنه اي كه هنوز اتفاق 

نيفتاده است.
به مردم تكيه كنيد

بايد به آن هايي كه راهبرد براي كشور تبيين 
مي كنند و در راستاي رسيدن به برخي اهداف 
مي كوشند توصيه كرد كه جايگاه ملت را در اين 
بين ناديده نگيرند و از آن ها به صورت آگاهانه و 
نه با برنامه ريزي هاي خاص كمك بگيريد زيرا 
مردم زماني كه بدانند مسئوالن براي آن ها قدم 
برمي دارند و سعي دارند آينده كشورشان را بسازند 
بهترين سپر خواهند شد. اگر جرياني مردم را 
ولي نعمت نمي داند و تنها به قدرت هاي نرم و 
سخت خود در اداره اهداف اتكا مي كند بداند كه 
رمز ماندگاري نظام جمهوري اسالمي همين  مردم 
هستند و نظام هايي كه در طول تاريخ هيچ گاه تصور 
فروپاشي نداشتند، تاج را از سر آن ها لشكر پياده 
انداخت، بنابراين قدرت مردم را نبايد ناديده گرفت 

و آن ها را نامحرم دانست.

    تريبون داران به گونه اي سخن مي گويند كه در اذهان مردم اين گونه تداعي مي شود كه سال آينده دستخوش بحراني عظيم است

   مبا نـــي
اگر قرار است در سال 98 اتفاقي بيفتد مردم را نامحرم فرض نكنيد و جزييات را براي آن ها تشريح كنيد

 فتنه بزرگ

 ازآن جا كه اساس اين طرح در 
بيرون از كشور و به خصوص در 

كشورانگلستان طراحي شده است، 
بروز تغييرات در انديشه  فتنه گران 

منطقي و معقول به نظر نمي رسد  بلكه 
بايد گفت جريان برانداز در بررسي 
علل شكست خود در مراحل پيشين 

متوجه غفلت از روحانيت و حوزه هاي 
علميه  شيعي شده است

بايد به آن هايي كه راهبرد براي كشور 
تبيين مي كنند و در راستاي رسيدن به 
برخي اهداف مي كوشند، توصيه كرد 
كه جايگاه ملت را در اين بين ناديده 
نگيرند و از آن ها به صورت آگاهانه و 
نه با برنامه ريزي هاي خاص كمك 
بگيريد زيرا مردم زماني كه بدانند 

مسئوالن براي آن ها قدم برمي دارند 
و سعي دارند آينده كشورشان را 
بسازند،  بهترين سپر خواهند شد

 متوليان مي گويد از فرداي شكست 
فتنه گران در سال 88، جريان 

سياسي حامي فتنه با بهره گيري از 
تجربه جداسازي مجمع روحانيون 
از دل جامعه  روحانيت، پروژه اي را 
با عنوان «پروژه آيت ا... سازي» از 
بين روحانيون مخالف واليت فقيه 

و در راستاي ترويج اسالم سكوالر 
در متن نظام اسالمي را در دستور 
كار خود قرار داده و طي هفت سال 
گذشته موفق به سازماندهي بيش 

از 250 روحاني مجتهد جوان كه در 
مورد واليت فقيه نظريات متفاوتي 

دارند،  شده است
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ابرهـارد زورن، از مقامـات ارشـد 
نيروهـاى نظامـى آلمـان مـى گويد 
كشـورش ممكن اسـت بـراى برخى 
از سـمت هاى عالى ارتش، دسـت به 
استخدام شهروندان ديگر كشورهاى 

عضو اتحاديه اروپا بزند.

به گفته وى يكـى از گزينه ها براى 
استخدام در برخى مشـاغل ارتش از 
جمله پزشكان و كارشناسان فناورى 
نويـن در عرصـه نظامـى، مـى تواند 
رجوع به شهروندان ديگر كشورهاى 

اتحاديه اروپا باشد.

آلمـان قصـد دارد تا سـال 2025 
ميالدى شمار كاركنان ارتش خود را به 
21 هزار نفر برساند. دولت آنگال مركل، 
صدراعظم آلمان همچنين در نظر دارد 
تا سال 2024 بودجه دفاعى اين كشور 
را از 1.2 درصد توليد ناخالص داخلى به 

1.5 درصد افزايش دهد.
اورزوال فـن در اليـن، وزيـر دفاع 
آلمان روز پنج شـنبه در مصاحبه اى 
اعـالم كـرد كـه اكنـون 12 درصـد 
از اعضـاى ارتـش اين كشـور را زنان 

تشكيل مى دهند.

بنا به قانونى كه پس از جنگ جهانى 
دوم در آلمان به تصويب رسيده است 
سربازان ارتش اين كشور بايد شهروند 
آلمان باشـند. بـا اين حال كميسـر 
نيروهاى نظامـى آلمـان در پارلمان 
اين كشور اعالم كرده است كه اكنون 

استخدام شهروندان ديگر كشورهاى 
عضو اتحاديه اروپا در ارتش اين كشور 

«عادى» شده است.
به گفته وى بسـيارى از سـربازان 
ارتش آلمان دو تابعيتـى يا از خانواده 

مهاجران هستند.

احتال استخدام شهروندان اتحادیه اروپا در ارتش آملان

ــد روز جمعه و براى اولين بار  ــار اس ارتش بش
پس از سال ها وارد شهر كردنشين منبج در شمال 
سوريه شدند و پرچم دولت مركزى اين كشور را 
ــتند. ورود آن ها به منبج در  در اين شهر برافراش
ــوم  ــت يگان هاى مدافع خلق موس پى درخواس
ــد.كردهاى عضو «ى پ  به «ى پ گ» انجام ش
ــه اى از دولت مركزى  ــن روز در بياني گ» در اي
ــته بودند تا كنترل مناطقى را كه  ــوريه خواس س
ــهر  نيروهاى كرد تخليه كرده اند، از جمله در ش
منبج، برعهده بگيرد و از اين سرزمين ها در مقابل 
حمالت تركيه حفاظت كند. نيروهاى كرد اعالم 
ــدف مبارزه با  ــهر منبج را با ه كرده  بودند كه ش
نيروهاى داعش در مناطق شرقى سوريه تخليه 

كرده اند.
ارتش سوريه بالفاصله به اين درخواست پاسخ 
داد و اعالم كرد كه «امنيت كامل همه  شهروندان 
ــهر منبج را تضمين  ــاكنان ش سوريه و ديگر س

خواهد كرد».
تالش كردهاى سوريه براى هم پيمانى با 

روسيه و اسد به جاى آمريكا
ــت نيروهاى  ــت كردها براى بازگش درخواس
ــال است  ــوريه به مرزها كه چندين س دولتى س
ــان دهنده  ــرد بوده، نش ــرل نيروهاى ك در كنت
شدت بحرانى است كه در پى اعالم عقب نشينى 
ــوريه ايجاد شده است؛  نيروهاى آمريكايى از س
ــاى كرد حمايت  ــه همواره از نيروه آمريكايى ك
مالى و لجستيكى به عمل آورده است.منطقه اى 
كه در معرض خطر حمله نظامى قرار دارد، حدود 

ــود كه بيشتر  يك چهارم سوريه را شامل مى ش
آن شامل مناطق شرق فرات مى شود و نيروهاى 
سوريه دموكراتيك كنترل آن را در دست دارند. 
ــرق واقع است  اين منطقه در مرزهاى عراق تا ش
ــلى، حسكه و  رقه  ــه شهر اصلى قامش و شامل س

است.
ــوريه دموكراتيك شريك اصلى  نيروهاى س
واشنگتن در جنگ با داعش بودند اما تركيه آن ها 

را تهديد براى امنيت اين كشور مى داند.
ــتمداران برجسته كرد  آلدار خليل، از سياس
گفت كه مسئوالنى از شمال سوريه هفته گذشته 
به مسكو رفتند و قرار است سفر ديگرى نيز داشته 
ــوريه فشار  ــيه به س ــند؛ با اين اميد كه روس باش
بياورد تا به وظيفه خود درباره حفاظت از مرزها 

در برابر حمله نظامى عمل كند.
اسـتقبال كرملين از ورود ارتش سوريه 

به  منبج
ديميترى پسكوف، سخنگوى كرملين گفت: 
ورود  نيروهاى دولتى به شهر منبج  و  برافراشتن 
ــير  ــا گامى مثبت در مس ــوريه در آنج پرچم س
برقرارى ثبات در كشور است. ما از اينكه نيروهاى 
دولتى سوريه دامنه مناطق تحت سيطره خود را 
گسترش داده اند، بسيار خرسنديم. وى همچنين 
درباره نشست فرداى مسئوالن روسى و تركيه اى 
ــت فردا در مسكو وزراى خارجه و  گفت: در نشس
دفاع تركيه و وزراى خارجه و دفاع روسيه درباره 
ــكارا براى عمليات  موضوع منبج و برنامه هاى آن
ــت خواهند كرد تا  ــرق فرات صحب نظامى در ش

ــوريه و اتخاذ گام هاى  بتوانند درباره تحوالت س
بعدى به تفاهم برسند.

علت تغيير اسـتراتژى كردهاى سوريه 
در قبال بشار  اسد چيست؟

ــوريه  ــدارهاى آمريكا مبنى بر ترك س با هش
ــود از كردهاى  ــه حمايت هاى خ و پايان دادن ب

اين كشور، اكنون رهبران كرد كه عمدتا مناطق 
ــور را در كنترل دارند، از مسكو  و  شمالى اين كش
دمشق خواسته اند تا با فرستادن نيرو به مناطق 
ــه به اين  ــه نيروهاى تركي ــع از حمل مرزى، مان

مناطق شوند.
ــوريه براى  ــت س ــا از دول ــت آن ه درخواس

ــم در حالى  ــتادن نيرو به اين مناطق آن ه فرس
ــظ خودمختارى  ــراى حف ــال ها ب كه كردها س
ــه آن ها  ــق بحرانى را ك ــد، عم ــود جنگيده ان خ
ــراى خارج كردن  در پى تصميم دونالد ترامپ ب
نيروهاى آمريكايى از سوريه با آن مواجه هستند، 
ــرات چندانى  ــان مى دهد.اگرچه هنوز تغيي نش

ــود و نيروهاى  ــده نمى ش ــش نيروها دي در آراي
ــتقر هستند  آمريكايى همچنان در منطقه مس
ــه تخليه نيروها به  و دونالد ترامپ اعالم كرده ك
ــرد به دنبال  ــود اما مقامات ك آرامى انجام مى ش
ــت از منطقه  ــراى حفاظ ــتراتژى جديدى ب اس
ــاى آمريكايى و آغاز  ــه كامل نيروه قبل از تخلي
ــاس رهبران  ــتند. بر اين اس حمالت تركيه هس
كرد تالش هاى شان را بر مذاكره با مسكو و دمشق 

متمركز كرده اند.
وضعيت كنونى شمال و شرق سوريه

ــرق رود فرات  ــرو در ش ــده اين قلم بخش عم
ــت كنترل ارتش  ــال حاضر تح قرار دارد و در ح
دموكراتيك سوريه موسوم به «اس دي  اف» است؛ 
ارتشى متشكل از نيروهاى سياسى و نظامى كرد، 
عرب، آشورى، ارمنى، تركمان كه البته بخش قابل 
توجهى از اعضاى آن را نيروهاى يگان هاى مدافع 

خلق تشكيل داده اند.
ــوريه مهم ترين متحد  ــش دموكراتيك س ارت
ــوريه محسوب  آمريكا براى مبارزه با داعش در س
مى شد اما تركيه به اين تشكل، نگاه متفاوتى دارد 
و از آنجا كه مبارزات «ى پ گ» را تهديدى براى 
حاكميت خود مى داند، اعالم كرده است كه آن ها 
را سركوب خواهد كرد.مقامات كرد شمال سوريه 
هفته گذشته سفرى به مسكو داشتند و قرار است 
ــام دهند. آن ها  ــفر ديگرى را نيز انج به زودى س
اميدوارند كه روسيه درنهايت دمشق را متقاعد كند 
ــتقالل و تماميت  تا وظيفه خود را براى دفاع از اس
ارضى سوريه در مقابل تهديدات تركيه انجام دهد.

تغيير استراتژى ُكردها
نیروهای دولت سوریه با حایت ارتش روسیه به دعوت (YPG) وارد شهر منبج شدند

داستان  پر فراز وفرود  سوريه به منبج رسيد؛ 
جايى كه كردها با رشادت در مقابل وحشى هاى 
داعشى ايسـتادند و از كيان كشورشان دفاع 

كردند. اينجا همان جايى است كه اردوغان به آن 
نظر دارد و به واسطه يك بهانه كه شاخه سورى 
پ ك ك در آن منطقه حضور دارند،  مترصد اين 
بود كه به آنجا  لشكركشى كند. وقتى آمريكايى ها 
به دسـتور ترامپ، راه خـروج از سـوريه را در 
پيش گرفتند، آينده مناطقى كه تحت مديريت 
كردها بود و با همكارى آمريكا در آرامش به سر 

مى بردند بارديگر در كانون توجهات قرار گرفت. 
منبج، شهر و منطقه اى استراتژيك در سوريه 
پساداعش محسوب مى شود و چگونگى تعامل 
يا تقابل با كردها نيز يكى از موضوعات بسـيار 
مهم صحنه سياست و امنيت در سرزمين شام 
محسوب مى شود.با توجه به اينكه كردها متحد 
مهم خود يعنى آمريكا را از دست داده اند، چاره 

كار را در كمك خواهى از روسيه و دولت بشار اسد 
ديدند تا شـايد با ورود قواى روس  و ارتش ملى 
سوريه به صحنه،  كسانى كه خواب هاى آشفته 
اى براى منبج ديده اند، بى خيال نقشه هاى شان 
شوند. حاال با ورود  ارتش ملى سوريه به منبج، 
آرامش پس از شوك خروج نيروهاى آمريكايى 
از سوريه بر فضا حاكم شـده و اميد مى رود كه 

اين آرامش در سال 2019 نيز  ادامه داشته باشد. 
منبج شـهرى در نوار  شمالى سـوريه است و از 
مناطق مهم استان فوق العاده استراتژيك حلب 
به حساب مى آيد.جمعيت اين شهر بيش از 70  
هزار نفر است و ساكنين آن را كردها، عرب ها و 
قفقازى ها تشكيل مى دهند. با آغاز جنگ داخلى 
سوريه اين شهر به تصرف تروريست هاى  داعش 

درآمد اما سرانجام نيروهاى ُكرد، اين شهر را پس 
از دو سال آزاد كردند. كردها همچنين در تالشند 
تا ديگر كشورهاى غربى را متقاعد كنند تا جاى 
خالى دو هزار نيروى آمريكايى را كه در شـمال 
و شرق سوريه مستقر بودند ، پر كنند تا مانع از 
تسلط تركيه بر قلمرويى به وسعت يك چهارم 

سوريه شوند.

ممهدى دل روشن 

عربستان سعودى آرام و نرم از روزهاى سخت 
ــا با كاهش  ــه مى گيرد ت ــقجى فاصل قضيه خاش
ــت  ــارهاى بين المللى بتواند ويندوز سياس فش

خارجى هنگ كرده خود را «ريستارت» كند!
ــلمان  ــواب را از ملك س ــقجى تقريبا خ خاش
ــلمان، فرزند او نبود  گرفته بود و اگر محمد بن س
ــا براى ايجاد آرامش و نمايش دموكراسى  چه بس
او را محاكمه و دست آخر گردن مى زد اما ارتباط 
پدرى-فرزندى نگذاشت كه ملك سلمان با خيال 
آسوده از باتالق خاشقجى بيرون بزند! خرج كردن 
ــتخدام يك وكيل  ــراى اس ــمار ب دالرهاى بى ش
ــام «دونالد ترامپ»  پرقدرت و با نفوذ جهانى به ن
ــتان را تعديل كند  فقط تا حدودى توانست داس
ــاه رسيد و او  اما به هر حال، مرور زمان به داد پادش
توانست با استفاده از فرسايش زمانى تا حدودى از 

معركه بگريزد!
ــلمان براى برداشتن  ــنبه ملك س روز پنج ش
ــت به تركيب  ــقجى، دس توجهات از قضيه خاش
ــر امور خارجه را كه  كابينه زد و عادل الجبير، وزي
هيچ خط و ربطى به خاندان سعودى نداشت از كار 
ــن وزير جوان، يك پيرمرد  بركنار كرد و به جاى اي
ــاله را به وزارت امور خارجه منصوب كرد.  70 س
ابراهيم العساف، پيشتر هم وزير اقتصاد بوده و طعم 

زندان-هتل دربار را چشيده است! او مدتى را نيز در 
پست وزارت كشور سپرى كرده است.

حاال يك چرخش 180 درجه اى در سياست 
خارجى مملكت سعودى شكل گرفته است؛ الجبير 
جوان رفته و العساف كاركشته به صدارت رسيده 
ــت. الجبير دقيقا همچون يك گوشت قربانى،  اس
نخستين پيشكش پادشاه شن ها به جامعه جهانى 

براى سرپوش گذاشتن به قضيه خاشقجى است.
ــلمان كمى از  ــد بن س ــت تا محم الجبير رف
فشارهاى بين المللى راحت شود و قضيه را به گردن 
الجبير بيندازند! الجبير بيچاره اى كه بدون اجازه 

دربار حتى اجازه آب خوردن نداشت!
ــلمان در  ــى ملك س ــال، خانه تكان ــر ح به ه
ــال نوي  ــتانه س ــمس و در آس تعطيالت كريس
ــد و او با جابه جايى چند نفر در  ميالدى، انجام ش
كابينه، به استقبال سال 2019 رفت تا شايد در اين 
سال، رياض به آرامش برسد! آن هم در روزهايى كه 
سفارتخانه هاى عربى يك به يك در دمشق، چراغ 

خود را روشن مى كنند!
درباه تغييرات...

ــلمان،  «ابراهيم  ــك س ــان مل ــاس فرم براس
العساف» به عنوان وزير خارجه جديد عربستان و 
«عادل الجبير» وزير مشاور در امور خارجى معرفى 
ــتان همچنين «عبدا...  بن  شده اند. پادشاه عربس
ــر گارد ملى و «تركى  ــن عبدالعزيز» را وزي بندر ب
الشبانه» را وزير اطالع رسانى و «حمد آل الشيخ» 

را وزير آموزش و پرورش تعيين كرده است. 

در اين فرمان ،  «فيصل بن خالد» عزل و «تركى 
بن طالل» به عنوان امير منطقه عسير و «فيصل 
ــلطان» به عنوان  بن نواف» جايگزين «بدر بن س

امير منطقه الجوف انتخاب شدند. 
ــلمان «تركى آل الشيخ» وزير ورزش  ملك س
عربستان را كنار گذاشت و «عبد العزيز بن تركى 
الفيصل» جايگزين او شده است. تركى آل الشيخ 

هم به عنوان وزير رفاه انتخاب شد. 
ــتان همچنين «خالد بن قرار» را  پاشاه عربس

مدير امنيت عمومى تعيين كرده است.
درباره وزير خارجه عربستان

ابراهيم العساف، وزير اقتصاد  پيشين عربستان 
ــتانى بود كه در جريان  ــئوالن عربس از جمله مس
حمله محمد بن سلمان، وليعهد عليه شاهزاده ها و 
مسئوالن سابق اين كشور به بهانه مبارزه با فساد 
ــد  ــت و در هتل ريتز كارلتون محبوس ش بازداش
ــلمان، تبرئه و  اما پس از توافق هاى مالى با بن س

آزاد شد.
«ابراهيم بن عبدالعزيز العساف» متولد ژانويه 
ــال 2016 عضو شوراى وزيران  سال 1949  از س

ديوان پادشاهى سعودى است. 
العساف همچنين مدير اجرايى شوراى ادارى 
ــال هاى  ــتان   بين س «بانك بين المللى» عربس
1995 تا 1989 و مدير اجرايى دولت عربستان در 
صندوق بين المللى پول از سال 1989 تا 1986 و 
مشاور صندوق توسعه عربستان و نيز رييس بخش 
علوم ادارى در دانشكده نظامى ملك عبدالعزيز در 

سال 1982 بوده است.
ــته اقتصاد  ــود را در رش وى مدرك دكترى خ
ــال 1981 و  ــگاه «كلرادو» در آمريكا در س از دانش
كارشناسى ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه 
ــال 1971 و كارشناسى را در  «دنور» آمريكا در س
ــى از دانشگاه «ملك  ــته اقتصاد و علوم سياس رش
سعود» عربستان در سال 1968 دريافت كرده است.

اولين واكنش الجبير بعد از بركنارى
ــلمان بن عبدالعزيز،  عادل الجبير از ملك س
پادشاه عربستان و محمد بن سلمان، وليعهد اين 
كشور به خاطر صدور دستور بركنارى وى از سمت 
ــاور در  وزير خارجه و تعيين او به عنوان وزير مش

امور خارجه قدردانى كرد.
ــد مى خواهم به لطف  ــت: از خداون الجبير گف
ــاه و وليعهد در ادامه مأموريتم  سفارشات پادش
ــاهى نشان دهنده  موفق باشم. دستورات پادش
عزم و اراده براى ارتقاى كشور و تحقق چشم انداز 
ــتان از توجه ويژه  ــى عربس ــت. ديپلماس آن اس
ــات و تحقق حضور  ــاى امكان رهبران براى ارتق
ــت. من از خداوند  فعال بين المللى برخوردار اس
مى خواهم كه ابراهيم العساف، وزير خارجه جديد 

عربستان در ماموريت هاى خود موفق باشد.
روسـيه به آمريـكا: در امر جانشـينى 

پادشاه عربستان دخالت نكنيد
ــر و تحوالت در  نكته مهمى كه در خالل تغيي
مملكت سعودى، به شدت مهم و قابل تامل بود، پيام 
روس ها به آمريكايى ها بود. بر اساس آنچه بلومبرگ 

آن را رسانه اى كرده، روسيه در مورد دخالت آمريكا 
در امور داخلى عربستان سعودى هشدار داده و گفته 
است كه اين كشور حق ندارد در رابطه با جانشينى 
ملك سلمان اعمال نفوذ كند. روسيه حمايت خود از 
شاهزاده محمد بن سلمان را اعالم كرده است. فردى 
كه سناى آمريكا او را مسئول قتل جمال خاشقجى، 
ــتان در كنسولگرى اين  روزنامه نگار منتقد عربس

كشور در استانبول مى داند!
ــه نقل از  ــرگ ب ــه بلومب ــت ك جالب اينجاس
ميخائيل بوگدانف، فرستاده ويژه والديمير پوتين، 
رييس جمهورى روسيه به خاورميانه و معاون وزير 
ــاهزاده محمد  ــته است: «ش خارجه روسيه نوش

بن سلمان كامال حق دارد پس از مرگ پدرش شاه 
سلمان ( 82 ساله) بر تخت پادشاهى تكيه بزند».

او اضافه كرده است: «پادشاه تصميمى گرفته و 
من نمى توانم حتى نمى توانم تصور كنم كه چه طور 
كسى در آمريكا مى خواهد براى مسائل عربستان 
ــه در  آينده. اين  ــد، چه حاال و چ تعيين تكليف كن

مساله خود عربستان است».
ــت گروه 20 در  ماه گذشته و در جريان نشس
آرژانتين نيز پوتين و محمد بن سلمان در نهايت 
ــت دادند، در حالى كه  صميميت با يكديگر دس
برخورد ساير رهبران كشورهاى حاضر در نشست 

با بن سلمان با فاصله و سرد بود.

پادشاه سعودی، عادل الجبیر را از وزارت خارجه برکنار کرد

خانه تكانى كريسمسى ملك سلمان!

ميشل اوباما، همسر رييس جمهورى 
سابق آمريكا توانسـته به صدرنشينى 
17 سـاله هيالرى كلينتون در فهرست 
تحسـين برانگيزترين زنان در آمريكا 

پايان دهد.
بر اسـاس اعالم موسسـه گالوپ، در 
نظرسنجى امسال،  اوپرا وينفرى،  مجرى 
تلويزيونى و هيالرى كلينتون به ترتيب 

در جايگاه دوم و سـوم اين فهرست قرار 
گرفته اند.

خانم كلينتون، نامزد رياست جمهورى 
در سـال 2016، وزير امور خارجه اسبق و 
همسر بيل كلينتون از روساى جمهورى 

پيشين آمريكاست.
او 22 بـار در صدر اين فهرسـت قرار 
گرفته كه 17 بار آن در سال هاى اخير و به 

طور متوالى بوده است.
ملكه بريتانيا هم براى پنجاهمين سال 
متوالى در جايگاه دهم اين فهرست قرار 

گرفته است.
بنا بر اعالم موسسـه گالـوپ، باراك 
اوباما، رييس جمهورى آمريكا هم براى 
يازدهمين سال متوالى توانسته عنوان 
تحسين برانگيزترين مرد در آمريكا را به 

خود اختصاص دهد.
دونالـد ترامـپ، رييـس جمهورى 
فعلى هم براى چهارمين سـال متوالى 
در مقـام دوم قـرار دارد.او تاكنون تنها 
رييس جمهـورى اسـت كـه در دوران 
رياسـت جمهـورى اش در صـدر ايـن 
فهرسـت قـرار نگرفته اسـت.به گفته 
موسسـه گالوپ،  اگر باراك اوباما سـال 

آينده هم در صدر اين فهرست قرار بگيرد، 
با دوايت آيزنهاور، از روسـاى جمهورى 
پيشين كه براى 12 سال متوالى در صدر 
فهرسـت بوده، برابـرى خواهـد كرد.
فهرست تحسـين برانگيزترين زنان و 
مردان در آمريكا از 1946همه سـاله (به 
جز 1976) به وسيله موسسه نظرسنجى 

گالوپ تهيه شده است.

گالوپ:  میشل اوباما 
تحسین برانگیزترین 

زن سال 
در آمریکا ست

بنى گانتس كه پيش از اين رياسـت 
فرماندهى كل ارتش اسراييل را بر عهده 
داشت، در اين كشور به عنوان چهره اى 
مثبت شناخته مى شود. به گزارش دويچه 
وله، او كه پيش از اين از تصميم خود براى 
تاسيس حزبى ميانه رو سخن گفته بود، 
در آستانه انتخابات پارلمانى به تاسيس 
حـزب امنيت براى اسـراييل (ُخسـن 

السراييل) اقدام كرده است. مينا تسماخ، 
پژوهشگر بانفوذ افكار عمومى اسراييل، 
بنى گانتس را حامى امنيت و يكپارچگى 
خوانـده مى گويد: اين كار بـه طور قطع 

جبهه ميانه روها را تقويت خواهد كرد.
بـه نوشـته رسـانه ها، هـدف حزب 
جديد تقويت اسـراييل بـه عنوان يك 
كشـور دموكراتيـك و يهودى اسـت. 

گانتس مى خواهد با تشكيل اين حزب 
در  حيطه هاى  آموزش، زيرسـاخت ها، 
كشـاورزى، قضايى و سياسـت صلح و 

امنيت تغييرات ايجاد كند.
رسانه هاى اسراييلى هفته هاست در 
مورد ورود بنى گانتس به انتخابات آينده 
گمانه زنى مى كنند. بنا بر نظرسنجى ها، 
حزب او دومين نيـروى قوى بعد از حزب 

راسـتگراى ليكود به رهبـرى بنيامين 
نتانياهو، نخست وزير اسراييل خواهد بود.
روزنامـه اسـراييل حيوم، اقـدام به 
انتشار يك نظرسنجى كرده كه بنا بر آن، 
حزب ليكـود مى تواند روى 31 كرسـى 
از 120 كرسى پارلمان حسـاب كند. در 
برابر حزب گانتس نيز از شانس كسب 15 

كرسى برخوردار است.

پارلمان اسراييل شامگاه چهارشنبه 
پنجم دى (26 دسـامبر) با انحالل خود 
راه را بـراى انتخابـات زودرس كه قرار 
اسـت نهم آوريـل برگزار شـود هموار 
كرد. دولت ائتالفى اسـراييل متشكل 
از راسـتگراها و مذهبى ها به رياسـت 
بنيامين نتانياهو پيوسته با انتقادهاى 

بيشترى روبه رو مى شود.

رييس سابق ستاد کل 
ارتش ارساييل، رقیبی 
جدی برای نتانیاهو

سسعيد    قربانى قره باشى



 25 خانه بهداشت ساخته شده توسط 
بانك آينده در مناطق زلزله زده

 استان كرمانشاه به بهره بردارى رسيد
بانك آينده كه پروژه هاى ساخت 25 خانه بهداشت 
ــايش خاطر هموطنان  ــدف كمك به تامين آس را با ه
عزيز زلزله زده استان كرمانشاه از حدود يك سال پيش 
آغاز كرده بود، آنان را با حضور جمعى از مردم منطقه، 
سيد حسن قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى، هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه، 
اعضاى هيات مديره بانك آينده و تعدادى از مسئوالن 
استانى و محلى، در روز پنج شنبه ششم دي سال 97، 
ــاند.در پى وقوع زلزله  افتتاح كرد و به بهره بردارى رس
دلخراش در استان كرمانشاه در سال 96، بانك آينده در 
راستاى ايفاى مسئوليت هاى اجتماعى، ساخت تعداد 
25 خانه بهداشت را در اين مناطق در دستور كار خود 
قرار داد كه پس از گذشت حدود يك سال، اين پروژه ها، 
ــيده و مورد بهره بردارى  با موفقيت كامل، به اتمام رس

قرار گرفتند.

تهران درآستانه برگزارى مهم ترين 

رويداد نمايشگاهى صنعت در و پنجره 
ــى،  ــى و خارج ــف داخل ــاى مختل ــركت ه  ش
توليدكنندگان و دست اندركاران صنعت در و پنجره 
از جاى جاى كشورمان و ديگر كشورهاى جهان خود 
ــن توليدات و خدمات  را آماده مى كنند تا جديدتري
ــگاه بين المللى در و پنجره  خود را در دهمين نمايش
وصنايع وابسته تهران به نمايش بگذارند. به گزارش 
ــگاه  ــانى دهمين نمايش ــط عمومى واطالع رس رواب
ــته:در اين  ــع وابس ــره و صناي ــى در و پنج بين الملل
نمايشگاه كه از 3 تا 6 بهمن در فضايى بالغ بر 30 هزار 
متر مربع و در محل دايمى نمايشگاه هاى بين المللى 
تهران برگزار مى شود، بيش از 350 شركت داخلى و 

خارجى حضور و مشاركت دارند. 
فرهاد امينيان، رييس ستاد برگزارى اين نمايشگاه 
ــتين  ــگاه بين المللى در و پنجره از نخس گفت: نمايش
ــدصعودى  ــال 88تا به امروز از رش دوره برپايى آن در س
ــبى برخوردار بوده و مورد استقبال مطلوب  بسيارمناس
شركت ها و واحدهاى فعال در اين صنعت  قرار گرفته است. 

امينيان افزود: باوجود ركود مزمنى كه در حوزه صنعت 
ساختمان حاكم شده و نيز شرايط اقتصادى ويژه ناشى از 
اعمال تحريم هاى خارجى، نوسانات نرخ ارز و ممنوعيت 
ورود كاالهاى در و پنجره به كشور، استقبال بسيار خوبى از 
سوى فعاالن صنعت در و پنجره كشور از نمايشگاه امسال 
به عمل آمده و نمايشگاه در فضاى بسيار گسترده اى برگزار 
مى شود. رييس ستاد برگزارى اين نمايشگاه اضافه كرد: 
دهمين نمايشگاه بين المللى در و پنجره و صنايع وابسته 
به صورت تفكيك شده و در سالن هاى مجزا برگزار مى شود 
كه شامل گروه هاى پروفيل يو پى وى سى، گروه در و پنجره 
ــين آالت و تجهيزات و گروه در  يو پى وى سى، گروه ماش
و پنجره آلومينيومى است كه هركدام يك يا چند سالن 

مستقل را در اختيار دارند.

خبر ترويجي

ميالد محمودزاده
روان شناس و كارشناس فلسفه 

گروه اقتصاد
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 تا زمانى كه توليد در كشور شكل 
نگيرد، اتفاق خاصى نخواهد افتاد. 

برفرض مثال كه پول نقد موجود باشد، 
اما وقتى شركت هاى بزرگ در حال 
ركود و واحدهاى توليدى كوچك و 

متوسط در حال ورشكستگى هستند، 
سهام كجا را مى توان خريدارى كرد؟ 
سوال منطقى و اصلى اين است. حرف 
رييس كل بانك مركزى براى هدايت 

نقدينگى به سمت و سوى نظام 
بورسى و سهام و سپس به سمت 

توليد، درست است؛ اما ابتدا بايد توليد 
راه بيفتد، سپس توقعات اين چنينى 

داشته باشيم

70 درصد نقدينگى كشور دست يك درصد از كل 
جمعيت ايران است، جمعيتي كه مى تواند سرنوشت 
ــن افراد حجم  ــت بگيرد. اگر اي كل جمعيت را در دس
نقدينگى خود را از يك بازار خاص بيرون بكشند، آن 
بازار با ورشكستگى مواجه مى شود و اگر آن نقدينگى 
ــمت بازارى خاص ببرند، مى توانند نوسانات  را به س
ــت هاي  عجيب و غريبى در آن به وجود آورند. سياس
نادرست و تصميم گيري هايي با تاريخ انقضاي كوتاه 
مدت موجب شد كه نقدينگي همچون سيلي مرگبار 
ــد. اكنون نقدينگي  ــاد امروز ايران بيفت به جان اقتص
ــوي  ــش يافته كه راهكارهايي كه از س به قدري افزاي
دولتمردان پيشنهاد و عملياتي مي شود، پاسخگوي 
آن نيست و نمي تواند اين مشكل را حل كند. نقدينگي 
طي سال هاي گذشته راه درستي را در پيش نگرفته و 
به سمت كسب و كارهاي مولد حركت نكرده است.  در 
اين ميان كارشناسان راهكارهاي متفاوتي را پيشنهاد 
مي دهند برخي معتقدند سرمايه سرگردان در كشور 
بايد به سمت توليد برود و برخي ديگر اصالح سيستم 
بانكي و سيسات گذاري صحيح در اين زمينه را راهكار 
اساسي مي دانند. با اين حال عده اي نيز به بازار بورس 
ــن بازار مي تواند حجم  اميدوارند و بر اين باورند كه اي
ــن اواخر رييس كل  باالي نقدينگي را كنترل كند. اي
ــم نقدينگى به مرز  بانك مركزى اعالم كرده كه حج
1700 هزار ميليارد تومان رسيده كه يكى از راه ها براى 
ــمت بورس  مديريت اين نقدينگى، هدايت آن به س
ــت. چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس نيز با  اس
ــرمايه سرگردان در  بيان اينكه   1.7تريليون تومان س
ــت: بورس بايد در تعامل  كشور وجود دارد، گفته اس
ــرمايه هاى سرگردان  بانك مركزى به ساماندهى س
ــان در انتقاد اين صحبت ها  بپردازد. برخي كارشناس
اعالم كرده اند كه دولت به تنهايى قدرت اين را ندارد كه 
حجم عظيم نقدينگى را به سمت بورس هدايت كند؛ 
چراكه نهادهاى پرقدرتى وجود دارند كه پول هنگفت 
در اختيار دارند و آن را در بازارهاى پر منفعت تر به كار 
ــت با هم در تضاد  ــد. منافع اين نهادها و دول مى اندازن
ــت. درنتيجه حركت نقدينگى به سمت بازارهاى  اس
ــرايط فعلى  مولد همچون بازار بورس در ايران و در ش

چندان ميسر نيست.
ساماندهي سرمايه هاي سرگردان توسط  بورس

حسينعلى حاجى دليگانى با اشاره به وضعيت بازار 
ارز و اظهارات اخير رييس كل بانك مركزى در خصوص 
ــاماندهى نقدينگى سرگردان،  تعامل با بورس براى س
ــاماندهى بازار ارز از سوى بانك  اظهار داشت: تجربه س
ــان داد كه مجموعه دولت در صورت جزم  مركزى نش
ــقتى  ــختى و مش كردن اراده خود مى توانند بر هر س
ــده بانك مركزى در  فايق آيند. برنامه ريزى حساب ش
ــت نقدينگى  اين خصوص نيز مى تواند به جذب درس

سرگردان در بازار منجر شود. بهترين جايى كه مى تواند 
به ساماندهى نقدينگى هاى سرگردان بينجامد، بازار 
ــورس مى تواند در  ــرمايه گذارى در ب ــت. س بورس اس
ــود كه اين خود به تحقق اقتصاد  جهت توليد هزينه ش
مقاومتى منجر خواهد شد. ما به عنوان نمايندگان مردم 
نيز از  ساماندهى نقدينگى سرگردان به واسطه بورس 
استقبال مى كنيم. طبق بررسى هاى مركز پژوهش هاى 
مجلس 70 درصد نقدينگى جامعه در دست يك درصد 
است كه اين به معنى اين است كه برنامه ريزى قوى نياز 
ــت  داريم تا بتوانيم اين حجم از نقدينگى را كه در دس
برخى از افراد خاص بوده و هر بار بخشى را به بحران دچار 
مى كند، مديريت كنيم. اكنون مردم خريد و نگهدارى 
ــك مى دانند و وقت آن رسيده كه  ارز و سكه را پر ريس

بورس جاى خود را در اقتصاد كشور ارتقا ببخشد.

بورس چگونه مى تواند نقدينگى را جذب كند؟ 
از سوي ديگر نيز به اعتقاد عضو هيات نمايندگان 
ــنهاد بانك مركزى مبنى بر  اتاق بازرگانى ايران، پيش
كمك گرفتن از بورس براى مديريت نقدينگى، حرفى 
كامال درست است، اما تا زمانى كه دولت برنامه اى براى 
ــته باشد، در عمل  حمايت از واحدهاى توليدى نداش
ــتم بورس موفق به جذب نقدينگى سرگردان  سيس
نخواهند شد. مسعود دانشمند عضو هيات نمايندگان 
ــه مي گويد: تا زمانى  اتاق بازرگانى ايران در اين رابط
كه توليد در كشور شكل نگيرد، اتفاق خاصى نخواهد 
افتاد. بر فرض مثال كه پول نقد موجود باشد، اما وقتى 
شركت هاى بزرگ در حال ركود و واحدهاى توليدى 
كوچك و متوسط در حال ورشكستگى هستند، سهام 
كجا را مى توان خريدارى كرد؟ سوال منطقى و اصلى 

اين است. حرف رييس كل بانك مركزى براى هدايت 
نقدينگى به سمت و سوى نظام بورسى و سهام و سپس 
ــت؛ اما ابتدا بايد توليد راه  به سمت توليد، درست اس
ــيم.  ــته باش ــپس توقعات اين چنينى داش بيفتد، س
ــركت هاى  ــورس در اختيار ش ــهام ب عمده تعداد س
ــت كه مردم مى توانند آن ها را  كوچك و متوسط اس
ــركت هاى بزرگ همچون  خريدارى كنند، وگرنه ش
ــتان، ذوب آهن، مس سرچشمه و غيره  فوالد خوزس
ــت دولت بوده و خريدارى آن ها  كه سهام شان در دس
سخت و بعيد است. عمده سهام قابل خريدارى توسط 
مردم در شركت هاى كوچك و متوسط است، بنابراين 
شركت هاى متوسط هم بايد در توليدشان رونق ايجاد 
شود؛ ضمن اينكه دولت نيز بايد برنامه مشخصى براى 
رونق توليد داشته باشد. صحبت هاى رييس كل بانك 

مركزى براى هدايت نقدينگى به سمت بورس كامال 
ــتر الزم براى آن نيز فراهم  ــت، اما بايد بس صحيح اس
ــت مردم، وارد  ــاس آن نقدينگى در دس باشد تا براس
ــده و از آن براى توليد مجدد استفاده شود.  بورس ش
ــب در حال حاضر، دادن نيرويى دوباره  ــتر مناس بس
ــط براى به راه افتادن  به شركت هاى كوچك و متوس
چرخه توليد است تا با افزايش و رونق توليد، كارخانه ها 
جانى تازه گرفته و مردم بتوانند سهام آن ها را خريدارى 

كنند و به اين گونه جريان نقدينگى مديريت شود.
چشمك بورس به سرمايه هاى خرد

ــرمايه نيز در اين  از طرفي يك كارشناس بازار س
ــور  ــت: 70 درصد نقدينگى كش خصوص گفته اس
ــتر  ــت و اين افراد بيش ــت يك درصد از افراد اس دس
ــد، درنتيجه به راحتى  ــخصى توجه دارن به منافع ش
ــمت  ــبه پول را به س نمى توان اين مقدار از پول و ش
ــت كرد. ــورس هداي ــدى همچون ب ــاى مول بازاره

ــوالت اقتصاد و بازار  على اكبر نيكواقبال درباره تح
ــرد: بورس آينه  ــرمايه در ماه هاى اخير،  اظهار ك س
ــت؛ درنتيجه اين  ــور اس تمام نماى اقتصاد يك كش
بازار نوع و ساختار  تصميم هاى اقتصادى و سياسى  
ــان مى دهد. بايد بدانيم سياست هاى  ــور را نش كش
ــت. از  ــرمايه ما تاثيرگذار اس ــور بر بازار س كلى كش
ــرمايه  ــت عالمت هايى كه بورس تهران به س اين باب
ــان از نوع سياست هاى اقتصاد  گذاران مى دهد، نش
دارد.عاليمى را كه بورس به مردم و سرمايه گذاران 
ــه ما كمك  ــمرد. بورس ب مى دهد نبايد كوچك ش
مى كند تا وضعيت كلى اقتصاد را بهتر بشناسيم. به 
گفته او زماني كه يك درصد جمعيت ايران حدود 70 
ــبه پول را در اختيار دارد، اين يعنى  درصد پول و ش
ــار گروه كوچكى از جمعيت  ثروت هنگفتى در اختي
ايران بوده و اين ثروت قدرتى انحصارى به اين گروه 
ــت. آن ها مى توانند با جابه جايى اين  يا افراد داده اس

ــول در بازارهاى مختلف  ــبه پ حجم عظيم پول و ش
ــاى عظيمى در  ــازار طال و ارز  دگرگونى ه از جمله ب

اقتصاد ايجاد كنند.
هجوم سـرمايه هاي سـرگردان به سـمت 

بازارهاي ريسك پذير
يكى از داليل افزايش نقدينگي افزايش چشمگير 
ــرگردان به اين  ــرمايه هاى س ــكه و كوچ س طال و س
ــدن قيمت ها در  ــا نجومى ش ــت؛ چراكه ب بازارهاس
ــيارى از  ــكن و خودروهاى لوكس بس بازارهاى مس
ــرمايه، ترجيح داده اند كه سرمايه هاى  دارندگان س
ــترى  ــود بيش ــه كار گيرند تا س ــال ب ــود را در ط خ
ــرمايه گذارى در بازار سكه بعد  ــود. س عايدشان ش
ــك مركزى خريد  ــت كه دولت و بان از آن رونق گرف
ــالم كرده و با  ــازار آزاد را قاچاق اع و فروش دالر در ب
ــندگان در اين بازار برخوردهاى  خريداران و فروش
ــد از نقش معامله  انتظامى صورت گرفت. البته نباي
ــش قيمت هاى اخير  ــكه در افزاي گران بازار آتى س
ــد؛ چراكه فعاالن اين بخش نيز هر روز  سكه غافل ش
ــب افزايش  ــمت خريد موج با حضور پررنگ در س
ــوي ديگر  ــوند. از س ــا در بازار نقدى مى ش قيمت ه
ــى و بانكى بهره هاى  ــات پول وقتى بانك ها و موسس
ــپرده گذارى ها با نقدشوندگى  20 درصد به باال به س
بسيار باال مى دهند و درآمد و ثروت جامعه در دست 
يك درصد مردم متمركز شده است؛ بنابراين با جا به 
جايى ثروت هاى هنگفت امكان سودهاى بادآورده 
ــوداگرانه و عجيب و غريب در اقتصاد رانتى فراهم  س
مى شود. پس طبيعى است كه افراد و سرمايه گذاران 
به بورس نگاهى سوداگرانه داشته باشند كه حاصل 
ــيار تند در بورس ايران به علت  آن، اين نوسانات بس

جابه جايى هاى ثروت هاى هنگفت و متمركز است.
تزريق مقطعي ارز به بازار

ــان اقتصادي  ــي از كارشناس محمد كهندل يك
ــفته بازي ارز در بازار بسيار كم  ــتر س مي گويد: پيش
ــاي معامالتي ارز  بود و بخش بزرگي از بازار را تقاض
ــرايطي  ــكيل مي داد. اتفاقاتي كه رقم خورد و ش تش
ــفته بازي را فعال و بازار  كه دولت ايجاد كرد،  بازار س
ــي از حركت انداخت و كاهش  مبادالتي ارز را به نوع
ــر مي كردند با نگهداري  داد. از آنجايي كه برخي فك
ــت پيدا مي كنند، بنابراين  ارز به سود بيشتري دس
ــت و بازار  ــي (واردات) كاهش ياف تقاضاي معامالت
ــد.عوامل رسمي  مملو از تقاضاي سفته بازي ارز ش
بازار ارز كه صرافي ها بودند توسط دولت تعطيل شد، 
ــكالتي مواجه شدند و ترخيص  واردكنندگان با مش
ــر نقدينگي  ــوي ديگ ــورت نمي گرفت. از س كاال ص
ــرگردان به جان بازار  افزايش يافت و سرمايه هاي س
افتاد. مجموعه اين شرايط دست به دست هم داد تا 
ــدت بگيرد و تقاضاي غيرواقعي  بازار سفته بازي ش
افزايش يابد. اين اتفاقات منجر به افزايش قيمت ارز 
شد. اكنون دولت با تزريق مقطعي ارز به بازار توانسته 

بازار را تا اندازه اي كنترل كند.

         بررسي راه حل هايي كه براي كنترل نقدينگي پيشنهاد مي شود 

چراغ سبز بورس به سرمايه هاي سرگردان
حركت نقدينگى به سمت بازارهاى مولد همچون بازار بورس در ايران و در شرايط فعلى چندان ميسر نيست

با جابه جايى ثروت هاى هنگفت،  امكان سودهاى بادآورده سوداگرانه و عجيب و غريب در اقتصاد رانتى فراهم مى شود

خطر تبديل ارزش علم به ضد علم
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ــله روايت هاى دوران  ــتانى مشهور در سلس داس
اميركبير وجود دارد كه هر گاه آن را مى خوانم اشك 
ــود .در كتاب داستان هايى  از چشمانم جارى مى ش
اززندگى اميركبير نوشته محمود حكيمى حكايت 
زير كه در سال 1264قمرى اتفاق افتاده، نقل شده 

است:
ــتين برنامه  دولت  «در سال 1264 قمرى، نخس
ايران براى واكسن زدن به فرمان اميركبير آغاز شد. 
در آن برنامه، كودكان و نوجوانان ايرانى را آبله كوبى 
مى كردند. اما چند روز پس از آغاز آبله كوبى به امير 
كبير خبردادند كه مردم از روى ناآگاهى نمى خواهند 
ــن از فالگيرها و  ــه چند ت ــن بزنند. به ويژه ك واكس
ــايعه كرده بودند كه واكسن  دعانويس ها در شهر ش

زدن باعث راه  يافتن جن به خون انسان مى شود. 
ــيد پنج نفر به علت ابتال به  هنگامى كه خبر رس
ــر بى درنگ فرمان  ــه جان باخته اند، امي بيمارى آبل
ــود آبله بكوبد بايد پنج  ــى كه حاضر نش داد هر كس
ــردازد. او تصور  ــدوق دولت جريمه بپ تومان به صن
ــردم آبله مى كوبند.  مى كرد كه با اين فرمان همه م
ــى مردم بيش از  ــخن دعانويس ها و نادان اما نفوذ س
ــمارى كه پول  ــه فرمان امير را بپذيرند. ش آن بود ك
كافى داشتند، پنج تومان را پرداختند و از آبله كوبى 
ــمارى ديگر هنگام مراجعه ماموران  سرباز زدند. ش
ــهر بيرون  ــدند يا از ش ــا پنهان مى ش در آب انباره
ــع االول به امير  ــتم ربي مى رفتند.روز بيست وهش
ــتاهاى  ــهر تهران و روس اطالع دادند كه در همه  ش
پيرامون آن فقط سى صد و سى نفر آبله كوبيده اند. 
ــه فرزندش از بيمارى  در همان روز، پاره دوزى را ك
آبله مرده بود، به نزد او آوردند. امير به جسد كودك 
نگريست و آنگاه گفت: ما كه براى نجات بچه هاى تان 
ــتاديم. پيرمرد با اندوه فراوان گفت:  آبله كوب فرس
ــه اگر بچه را آبله  حضرت امير، به من گفته بودند ك
ــيد: واى  ــود. امير فرياد كش بكوبيم جن زده مى ش
ــته از اينكه فرزندت  ــال، گذش از جهل ونادانى، ح
ــم جريمه  ــج تومان ه ــد پن ــت داده اى باي را از دس
ــاور كنيد كه هيچ  بدهى. پيرمرد با التماس گفت: ب

ــرد و پنج  ــت در جيب خود ك ــدارم. اميركبير دس ن
ــم برنمى گردد،  ــپس گفت: حك تومان به او داد و س
ــرداز. ــدوق دولت بپ ــه صن ــان را ب ــج توم ــن پن اي

ــه فرزند او نيز  ــر، بقالى را آوردند ك چند دقيقه ديگ
ــت  ــود. اين بار اميركبير ديگر نتوانس از آبله مرده ب
تحمل كند. روى صندلى نشست و با حالى زار شروع 
ــرزا آقاخان وارد  ــتن كرد. در آن هنگام مي به گريس
شد. او در كمتر زمانى اميركبير را در حال گريستن 
ــيد و مالزمان امير گفتند كه  ديده بود. علت را پرس
ــيرخوار پاره دوز و بقالى از بيمارى آبله  دو كودك ش
ــگفتى گفت: عجب، من  مرده اند. ميرزا آقاخان با ش
تصور مى كردم كه ميرزا احمدخان، پسر امير، مرده 
ــت كه او اين چنين هاى هاى مى گريد. سپس،  اس
ــتن، آن هم به  ــت: گريس ــد و گف به امير نزديك ش
ــال و چقال در  ــيرخوار بق اين گونه، براى دو بچه  ش
ــت و با خشم به  ــر برداش ــما نيست. امير س شأن ش
ــان از ترس بر  ــت، آنچنان كه ميرزا آقاخ او نگريس
ــاك كرد و گفت:  ــك هايش را پ خود لرزيد. امير اش
خاموش باش. تا زمانى كه ما سرپرستى اين ملت را 
بر عهده داريم، مسئول مرگ شان ما هستيم. ميرزا 
ــود در اثر جهل  ــته گفت: ولى اينان خ آقاخان آهس

آبله نكوبيده اند.
امير با صداى رسا گفت: ومسئول جهل شان نيز 
ــتا و كوچه و خيابانى  ــتيم. اگر ما در هر روس ما هس
مدرسه بسازيم و كتابخانه ايجاد كنيم، دعانويس ها 
ــان را جمع مى كنند. تمام ايرانى ها اوالد  ــاط ش بس
حقيقى من هستند و من از اين مى گريم كه چرا اين 
ــند كه در اثر نكوبيدن  مردم بايد اين قدر جاهل باش

آبله بميرند.
نقل اين داستان عبرت آموز به اين خاطر بود كه 
بسيار شبيه حال و روز كنونى ماست. در واقع هنوز 
ــال از اين واقعه  هم بعد از گذشت قريب  به130 س
صورت مساله تغيير چندانى از لحاظ ماهيتى نكرده 
ــت و جامعه ايرانى با بازتوليد همان مشكالت اما  اس

در شكل و شمايلى ديگر روبه رو است. در واقع بيمارى 
اصلى جامعه ما نه تنها آبله، ايدز، سرطان و...نيست 
ــت كه اصطالح علمى و  بلكه به زبان ساده جهل اس
امروزى تر آن تقليلگرايى يا ... است . بنابراين ملتى 
ــرار آن خواهد  ــد،  مجبور به تك كه تاريخش را ندان
ــد.در نگاه اول بايد صادقانه پذيرفت كه جامعه ما  ش
در بحرانى عميق گرفتار است .بايد پذيرفت جامعه 
ايرانى دچار نوعى بحران هويتى و نيهيليسم تمدنى 
ــى علل و ريشه يابى  ــت. بررس و اجتماعي شده اس
ــت و به نظر  ــاله داراى پيچيدگى زيادي اس اين مس
مى رسد نياز به تحليل هاى توأمان فلسفى،تاريخى- 

اجتماعى و...دارد. 
ــى اصلى ترين  در نگاهى عميق مى توان به بررس
ــى فرهنگ  ــى يعن ــار اجتماع ــش و رفت عامل كن
ــان اصلى ترين  ــت. از ديدگاه مصطفى ملكي پرداخ
ــعه نيافتگى ايرانيان مساله  ــكالت و توس عامل مش
ــت و توجه بيش از حد به عوامل ديگرى  فرهنگ اس
ــت. هرچند با اين  مانند سياست سطحى نگرى اس
ــرم بايد پا را فراتر نهاد  ديدگاه همدلى دارم اما به نظ
ــى اصلى ترين دليل را در عدم  و در يك نگاه عام و كل
حل تعارض سنت مدرنيته در جامعه ايران دانست. 
ــان ايرانى به  ــى از آن انس ــى و به تاس فرهنگ ايران
ــكالت و افق هاى  ــدت در مقام فهم جهان و مش ش
ــائل  ــت و با مس ــطحى نگر و تقليلگراس پيش رو س
ــك دارد كه باعث  برخوردى ايدئولوژيك و تئولوژي
ــه اى آنان در  ــل ريش ــائل و عدم ح فهم ناقص مس
ــت. دنياى امروزين  ــده اس طول تاريخ معاصر ما ش
ــورد نظر ما به  ــنتى م ــدد، برخالف جهان س و متج
ــداوم اجتماعى نيازمند  اقتضاى برهم كنش هاى م
تفكرى شك گرا و انتقادى است كه با زيست سنتى 
ــكوت و پذيرش  ما كه در آن بر عدم نقد پذيرى و س
ــائل بنيادين جهان  ــى از مس بى چون و چراى خيل
ــود در تضادى بنيادين قرار دارد.در  ما تاكيد مى ش
ــان ايرانى نه به معناى كامل كلمه متجدد  واقع انس

ــى كرده و نه  ــت و نه مدرنيته و الزامات آن را ط اس
كامال سنتى و به دور از جهان تكليف محور به جاى 
ــت. چنين بحران هويتى خود  جهان حق محور اس
ــيون جمعى از نوع هگلى  را به صورت نوعى اليناس
ــان مى دهد. در واقع بايد به  و نهيليسم رفتارى نش
ــه ايرانى هم  ــه اين گونه گفت كه در جامع قول نيچ
خدامرده است و هم تفكر  و سوژه موضوعيت ندارد و 
هم ابژه. در چنين شرايطى جامعه مستعد فروپاشى 
اخالقى و علمى است و  علم جاى خود را به شبه علم 
حتى گاهى ضدعلم مى دهد و تحليل هاى ساختارى 
در خوشبينانه ترين حالت به ريداكشنيزيم و گاهى 
ــكلى جديد  اوقات به بازتوليد #ضد_علم اما در  ش
ــود؛ بنابراين در چنين وضعيتى تفكر و  منجر مى ش
ــد نمى كند و ركود،جمود و خمودگى بر  متفكر رش
ــخت مى بندد كه ناجوانمردانه  جامعه استياليى س
سخت است. مقصودفراستخواه در اين رابطه نظرى 
ــت كه علم هيچگاه  در خور توجه دارد. او معتقد اس
ــواده ايرانى به  ــان ايرانى و خان ــان و ذهن انس در نه
معناى متاخر آن نهادينه نشده است و علم هنوز وارد 
ــت. پيمايش هاى  ــده اس زندگى افراد جامعه ما نش
ــتخواه در دهه 80 نتايج جالبى را درباره نحوه  فراس
ــيكال ايرانيان از علم به ما مى دهد.  تصور پارادوكس
ــخص شد كه در حالى كه 86 در اين پيمايش ها مش

درصد ايرانيان نقش علم و دانش را در زندگى #مهم 
قلمداد مى كنند و 55 درصد جامعه درگير آموزش 
عالى هستند اما نكته قابل تامل اينجاست كه قريب 
به 78 درصد مردم در زندگى خود تقديرگرا هستند 
ــه همايش علمى  ــد گفته اند در هيچگون و 85 درص
ــركت نمى كنند و 70 درصد اظهار داشته اند كه  ش
در طول روز هيچ گونه گفت وگوى علمى ندارند. اين 
ــان ايرانى حتى در حل  نكته نشان مى دهد كه انس
ابتدايى ترين مشكالت خود نيز سرگشته شده است 
و بين زمين و آسمان در نوسان است؛ همين امر يكى 
از داليل بحران هويتى ماست. در واقع انسان ايرانى 

ــاير مردم  هنگامى كه با چالش هاى طبيعى براى س
ــان و... رو به رو  ــت، حقوق زن دنيا مانند محيط زيس
مى شود، نمى داند قوانين #حقوق_محور تجدد را 
بپذيرد يا #تكليف محورى سنت را ، نمي داند براى 
ــمان دراز  ــتش را بايد به سوى آس حل مسائل دس
ــتگى در جامعه ماست  كند يا زمين! همين سرگش
ــم اجتماعى و حتى  ــى ما و نهيليس كه بحران هويت
مرگ خدا و اخالق را منجر شده است.  يكى از جلوه 
هاى مهم نهيليسم اجتماعى ونداليسم جديد از نوع 
ــت كه يكى از عامل هاى آن تضاد  ذهنى، روانى اس
ــديد طبقاتى و در نهايت شكل گيرى كينه  هاى ش
توزى آن هم از نوع بحث هاى ماكس شلر، فيلسوف 
ــناس معرفت آلمانى است. انسان ايرانى  و جامعه ش
ــه انواع  ــدت ب ــه در باال ذكر رفت به ش به داليلى ك
ــت و تخريب جزيى از هويتش  ــم دچار اس ونداليس
ــرخورده كه توانايى هيچ  شده است. انگار فردى س
ساختنى ندارد و براى اينكه ابراز وجود كند، مجبور 
ــه اى كه تكليف و  ــت. جامع و محكوم به تخريب اس
ــف ديگر آن(زن)  ــه نصفش( مرد) با نص نحوه مواج
هنوز معلوم نيست و حتى زن بودن هنوز هم يك بى 
ــود و نمى تواند ادعاى ساختن  حرمتى تلقى مى ش
ــورى از دوران  ــه در بهترين حالت كاريكات كند بلك
ــت. همه اين موارد به قول  ــم اس ــالى فاشيس پوش
ــيارجامعى ايرانيان انباشت و  كارل يونگ در ناهوش
موجب مى شود انسان ايرانى زيستى پاردوكسيكال 
ــد. در  ــته باش ــى ضدعلمى داش ــى و حت و غيرعلم
جامعه اى كه تفكر ارزشى ندارد و متفكر(فيلسوف) 
ــن جامعه اى  ــود چني ــكار تلقى مى ش ديوانه يا بي
ــت و من اقرار مى كنم كه اين همه بيمارى  بيمار اس
ــت كه از آبله خطرناك تر و با  ــان ايرانى اس من انس
ــت. نمي دانم و برايم مهم نيست  عاليم وخيم تر اس
ــازند يا  ــر كبير ها را مى س ــع و ملت ها امي كه جوام
ــد مى دهند اما  ــت ها و جوامع را رش اميركبيرها مل
اين را مى دانم و برايم مهم است كه بدانم كه جامعه 
ايرانى گرفتار بيمار سختى است و كارى بايدكرد تا 
ــويم. در حالى كه داستان گريه  باشد كه رستگار ش
ــود خطاب به همه  ــر در ذهنم تكرار مى ش اميركبي
مردم سرزمينم مى گويم كه بايد كمترگريست چون 

كه آب هست اما كم است. 

مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران از تشديد 
ــندگان  ــاك خبر داد و از فروش ــارزه با قاچاق پوش مب
پوشاك قاچاق خواست براى جمع آورى اجناس خود 

اقدام كنند.
محمدعلى اسفنانى، مديركل تعزيرات حكومتى 

ــتان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقى و  اس
ــديد مبارزه با قاچاق  قضايى خبرگزارى ميزان، از تش
پوشاك خبر داد و اظهار كرد: طبق تصميم اتخاذ شده 
ــد از هفته  ــتاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز مقرر ش در س
ــى كه اجناس  ــاك خارج ــندگان پوش آينده با فروش

ــود. خود را به صورت قاچاق وارد كرده اند، برخورد ش
مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران بيان داشت: 
اين هفته به تذكر براى جمع آورى پوشاك قاچاق اقدام 
مى شود و اگر هفته ديگر تخلفى مشاهده شود برخورد 

جدى خواهد شد.

مديركل تعزيرات حكومتى استان تهران به ميزان خبر داد

ضرب العجل تعزيرات به فروشندگان پوشاك قاچاق
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پااليشگاهى در نزديكى عظيم آباد 
وجود دارد كه به واسطه آن، تقريبا 

10 سال بنزين در خاك نشت مى كرد 
كه مشكالتى را براى اهالى به وجود 

آورده است. در واقع لوله انتقال 
بنزينى كه از پااليشگاه شازند اراك 

به سمت تهران كشيده شده،  در اين 
نقطه نشتى كرده و باعث آلوده شدن 
آب هاى زيرزمينى منظقه شده است

نجمه جمشيدى

ــاري تنها گزينه هاي  ــردن يا مهاجرت اجب ماندن و م
پيش روي مردمي است كه در سرزمين شان گنجي به نام 
ــود؛ چراكه هيچ گاه زور سازمان  طالي سياه كشف مي ش
حفاظت محيط زيست براي جلوگيري از تخريب محيط 
زيست توسط وزارت نفت به اين وزارتخانه نرسيده است. 
ــد بدانيد مقابل ديدگان مسئوالن، بيخ  ــايد جالب باش ش
ــهروندان را  ــهر ري، نفت زندگي ش گوش پايتخت در ش
ــاورزي را به ورطه  ــزارع كش فلج كرده و حيات وحش و م
نابودي كشانده است. مشكالت اهالى روستاى عظيم آباد  
تاكنون واكنش هاى زيادى به همراه داشته  و نام روستاى 
ــده عظيم آباد را كه در سه كيلومترى پايتخت  فراموش ش
ــر زبان ها انداخته؛ روستايى كه محلى ها آن را  قرار دارد س
ــگاه مى شناسند؛ پااليشگاهى كه  به نام عظيم آباد پااليش
ــتا را آلوده  با ورودش به آن منطقه آب هاى زيرزمينى روس
كرد و در نتيجه آن زمين هاى كشاورزى از بين رفت. عالوه 
بر آب هاى زيرزمينى، آب روستا هم آلوده و غيرقابل شرب 
ــتاى عظيم آباد فقط آب نيست،  شد. اما دردسرهاى روس
بوى نامطبوع كارگاه چربى سوزى و شركت سولفور سديم، 
نبود مركز بهداشت و درمان، نبود اتوبوس و تاكسى و عدم 
آنتن دهى مناسب خطوط تلفن همراه از ديگر مشكالت 

ساكنان روستاست.
 هدايت ا… جمالى پور، فرماندار شهررى از وجود كارگاه 
چربى سوزى در آن منطقه ابراز بى اطالعى كرد، اما از نشتى 
خط لوله بنزين اطراف پااليشگاه خبر داد كه قدمتى 10 ساله 
دارد و به تازگى متوجه آن شده اند. نشتى كه كارشناسان 
ــوده و از روى  ــف و ترميم ب ــى قابل كش معتقدند به راحت
سهل انگارى تا اين زمان پنهان باقى مانده تا منابع آب و خاك 
روستا قربانى اين سهل انگارى شود. به گزارش گزارشگران 
ــاى زيرزمينى  ــاله مواد نفتى در آب ه ــبز، نفوذ 10 س س
روستاهاى عظيم آباد، درسون آباد، قوچ حصار و اسماعيل آباد 
مساله اى بود كه جمالى پور  به راحتى و با گفتن اين كه چون 
ــتى زيرزمين بوده ما ديرمتوجه آن شده ايم از كنارش  نش
ــدن زمين هاى كشاورزى  گذشت. او درباره علت آلوده ش
اطراف روستاى عظيم آباد گفت: « پااليشگاهى در نزديكى 
عظيم آباد وجود دارد كه به واسطه آن، نزديك 10 سال بنزين 
در خاك نشت مى كرد كه مشكالتى را براى اهالى به وجود 
آورده است. در واقع لوله انتقال بنزينى كه از پااليشگاه شازند 
اراك به سمت تهران كشيده شده در اين نقطه نشتى كرده 
و باعث آلوده شدن آب هاى زيرزمينى منظقه شده است».

جمالى پور در پاسخ به اين پرسش كه چطور با گذشت ده 
سال هيچ اقدامى براى مهار نشتى لوله انجام نشده افزود: 
«محيط زيست به عنوان دستگاه متولى وظيفه نظارت بر 
كنترل آالينده هاى پااليشگاه را دارد. از آنجا كه اين نشتى در 
زير زمين اتفاق افتاده است، متاسفانه دير متوجه آن شديم. 
زمانى متوجه نشت لوله شده اند كه مواد نفتى در آب هاى 
شرب منطقه نفوذ كرد. در آخرين جلسه اى كه با مسئوالن 

شركت نفت در فرماندارى داشتيم، قول ترميم خط لوله را 
ــت كه كارشناسان تاكيد  از آن ها گرفتيم. اين درحالى اس
مى كنند  حتى با ترميم خط لوله بحث آلودگى منابع آب و 

خاك  سال ها باقى خواهد ماند».
كم كارى در كشف نشتى

جليل ساالرى، مديرعامل پيشين شركت ملى پااليش 
و پخش فرآوردهاى نفتى درباره نشتى خط لوله پااليشگاه 
ــزان آلودگى هايى كه  ــاد و مي ــتاى عظيم آب نزديك روس
مى تواند ايجاد كند، گفت: «بستگى دارد كه ميزان نشتى 
ــازند  ــمت ش ــد. البته خط لوله اى كه از س لوله چقدر باش
ــتقل است كه  ــده، خط لوله اى مس ــيده ش به تهران كش
ــت. همچنين در  داراى مخزن هاى ورودى و خروجى اس
زمان هاى تغيير و تحول و براساس برآوردهاى انجام شده 
ــد». ــتى هاى احتمالى ش مى توان به راحتى متوجه نش

ــط لوله هاى  ــن خ ــاالرى، اي ــات س ــاس توضيح براس
ــخصى  ــزان وصولى مش ــى داراى مي ــواد نفت ــال م انتق
ــزان خروجى  ــه مي ــتند كه مى توان از طريق مقايس هس
ــمت تهران مى آيد با ميزان  ــازند به س كه از پااليشگاه ش
ــدن آن شد.  ورودى به مخازن واقع در تهران متوجه كم ش
ــال مسئوالن پااليشگاه متوجه نشتى  اين كه بعد از 10 س
ــت. ــمت ماجراس ــده اند، عجيب ترين قس ــط لوله ش خ

ــركت نفت معتقدند تنها در مواردى كه به  كارشناسان ش
ــى و از طريق لوله هاى  صورت عمدى نفت از خط لوله اصل
فرعى به جاى ديگر منتقل شود، امكان دارد نشتى ديرتر 
كشف شود. مديرعامل سابق شركت ملى پخش فرآورده هاى 
نفتى ايران گفت: «چند سال قبل در اصفهان مورد مشابهى 
ــتفاده از هاتپ كه با اتصال لوله جديد  داشتيم كه فرد با اس
ــدون نياز به متوقف  ــكارى و ب به لوله اصلى از طريق جوش

كردن انتقال مواد نفتى انجام مى شود، نفت را به داخل يك 
ساختمان شخصى انتقال داده بود، اين انتقال ظرف مدت 
چند ماه كشف و قطع شد. اما با توجه به اين كه نشتى منطقه 
روستاى عظيم آباد بعد از آلوده شدن آب هاى زيرزمينى و از 
بين رفتن مزارع كشاورزى كشف شده است، قطعا نمى تواند 

شبيه مورد گفته شده باشد».
همسايه ها نفتى نشويد!

ــگاه هاى نفت همواره  ــايگى پااليش زندگى در همس
ــه آلودگى آب  ــايندى هايى از جمل و در همه جا با ناخوش
ــت. ــاكنان منطقه همراه بوده اس ــراى س و زمين و هوا ب

ــه با  ــش در رابط ــا پي ــه مدت ه ــاره اين ك ــاالرى درب س
ــاورزى و همچنين ساكنان  ــاماندهى زمين هاى كش س
ــگاه هاى نفت اقداماتى انجام شده توضيح  اطراف پااليش
ــاكنان حريم هاى پااليشگاه جابه جا  داد: «در گذشته س
ــدند، در همين  ــوچ داده ش ــر ك ــق ديگ ــده و به مناط ش

ــان در مجاورت  ــاورزانى كه زمين هاى ش شهررى به كش
ــان به  ــى پرداخت و زمين ش ــگاه بود، هزينه هاي پااليش
ــد. همچنين در بحث كنترل و مهار  فضاى سبز تبديل ش
ــگاه به آب هاى زيرزمينى  ــى از پااليش آلودگى هاى ناش
ــن طرح ها ديگر  ــد. اما اي ــام مى ش ــى انج اقدامات اساس
ــتيم و بيشتر از  ــاهد اين مسائل هس ــد و امروز ش اجرا نش
ــه تحمل كنند. ــايه ها و اهالى آنجا انتظار داريم ك همس

در منطقه جنوب شهررى به علت ازدحام لوله هاى خط انتقال 
مواد نفتى هميشه بحث آلودگى آب و هوا وجود داشته، اما به 
صورت عملى كارى براى آن ها انجام نشده است. بلكه هميشه 
از اجبارى كه ساكنان آن روستاها براى ادامه زندگى در آنجا 

داشته اند، سوء استفاده شده است».
سريال آلودگى نفتى در شهر رى

ــرارى اين  ــريال تك ــهر رى به س آلودگى نفتى در ش
منطقه تبديل شده است. بارها شاهد اعتراض كنشگران و 
شهروندان به آلودگى نفتى در شهررى بوده ايم. در اين ميان 
ــئوالن عوارض آاليندگي را تدبيرى براى رهايى از  نيز مس
آاليندگى مى دانند اين در حالى است كه تاكنون عوارض 
آاليندگى دردي از مشكالت اين منطقه دوا نكرده است و 
زور سازمان حفاظت محيط زيست به پااليشگاه نفت شهيد 
تندگويان نمي رسد و اين پااليشگاه درحال نابودي بخشي 
ــكي 80 درصدي مزارع كشاورزي و  از شهر ري است. خش
آلودگي سفره  هاي زير زميني به نفت صداي مديران شهري 
پايتخت را درآورده است؛ حسن خليل آبادى، عضو شوراى 
ــيس  ــهر تهران با تاكيد بر اينكه بيش از نيم قرن از تاس ش
اين پااليشگاه مي گذرد و تمامي سيستم هاي آن فرسوده 
ــتند، به «قانون» گفت: «پااليشگاه يك سري  و كهنه هس
ــماند، تردد خودروهاي حمل  آلودگي مانند فاضالب، پس

مواد نفتي، نشت نفت به زمين هاي كشاورزي و سفره هاي 
زيرزميني دارد كه زندگي مردم منطقه را فلج كرده است. 
در ضلع شرقي پااليشگاه تهران يك سري تانكرهاي بزرگ 
وجود دارد كه نفت و ساير توليدات در آنجا ذخيره مي شود. 
در آن منطقه به دليل فرسودگي، نشت نفت صورت مي گيرد 
و موضوع جديدي نيست؛ از گذشته اين اتفاق رخ داده است. 
بحران نشت نفت به جايي رسيد كه پااليشگاه مجبور شد 
براي كنترل آلودگي نفتي روستايي به نام «اسماعيل آباد» را 
خريداري كند، اما از آنجايي كه محيط زيست جغرافيا پذير 
ــت،  ــت، نمي توان آلودگي را در يك منطقه نگه داش نيس
به همين دليل اين بحران زيست محيطي به اراضي ديگر 

سرايت كرد».
پااليشگاهي به قدمت نيم قرن

ــگاه تهران جزو  ــاره به اينكه پااليش خليل آبادي با اش
ــودگي، براي به  ــبز و پاك نيست و به دليل فرس صنايع س
ــاني آن ها بايد هزينه گزافي را پرداخت كنند، بيان  روزرس
كرد:«خطوط لوله اين پااليشگاه مربوط به 50 سال گذشته 
است و به دليل نشت نفت در جوي آب، به راحتي نفت قابل 
مشاهده است. نفت و آب مخلوط است و با همين آب مزارع 
كشاورزي مشروب مي شود. يكي از داليل خريد روستاي 
ــت نفت در آب بوده است.  اسماعيل آباد همين مساله نش
براساس شواهد نفت به سفره هاي زيرزميني نفوذ كرده و آب 

را آلوده كرده است».
بحران پسماند نفتي

اين عضو شوراي شهر تهران درباره وضعيت نگهداري 
پسماند نفتي گفت:« من اطالع دقيقي از وضعيت چگونگي 
سيستم فاضالب يا نحوه امحاي پسماندهاي نفتي پااليشگاه 
ــماند پااليشگاه  ــته بحث سيستم پس ندارم اما در گذش
ــت. چند دهه قبل، استخري كه  فاجعه اي به بار آورده اس
ــگاه در آن نگهداري مي شد شكسته شد و  پسماند پااليش
ــت خود را تخريب كرد. اما همان سال  روستاي پايين دس
روستا با هزينه دولتي بازسازي شد. شنيده ها حاكي از آن 
است كه سيستم پسماند و فاضالب پااليشگاه تغيير چنداني 
ــت يك بار گذرتان به  با گذشته نكرده است. تنها كافي اس
ــد، به راحتي نفت در جوي آب  منطقه شهرري افتاده باش
قابل مشاهده است و اين مساله ديگر نيازي به اثبات ندارد».

خليل آبادي درباره خطر انفجار گاز در اين منطقه مي گويد: 
« 180 هزار تن مخزن گاز در پااليشگاه دپو شده كه بسيار 
خطرناك است؛ اگر حادثه اي رخ دهد شاهد فاجعه اي در 

شهر ري و باقرشهرخواهيم بود».
عوارض آاليندگي شهر ري در جايي ديگر

ــيه هاي فراواني به دنبال  نشت نفت در شهرري حاش
داشته است. چندي پيش محسن عليجانى زمانى، نماينده 
ــز 100 ميليارد  ــهرري در مجلس از واري مردم تهران و ش
ــهيد تندگويان  ــگاه ش تومان عوارض آاليندگي پااليش
ــهرداري تهران خبر داد و از عدم هزينه اين  ــاب ش به حس
عوارض آاليندگي در جهت بهبود وضعيت محيط زيست 
و زندگي شهروندان ري توسط شهرداري ابراز گاليه  كرده 
ــوارض آاليندگي  ــادي در اين باره گفت: «ع بود. خليل آب
به صورت كلي به حساب شهرداري تهران واريز مي شود و 
شايد ميزان آن 100 ميليارد تومان نيز نباشد. اما شهرداري 

تهران هميشه مدعي اين مساله است كه عوارض شهرداري 
از شهر ري كم است درحالي كه هزينه هاي اين منطقه بسيار 
باالست. اين چالش اصلي شهر ري است، چرا كه پسماندهاي 
پايتخت، فاضالب و هرچه كه دور انداختني است، براي شهر 
ــت اما خبري از بودجه و عمران و آباداني در خور نام  ري اس

شهرري در اين شهر نيست».
باقرشهر غرق در نفت

شهر ري تنها شهري نيست كه قرباني پااليشگاه نفت 
شده است؛ باقرشهر همسايه شهرري نيز از آاليندگي اين 
پااليشگاه بي نصيب نمانده است. از ديرباز كشاورزي در اين 
منطقه رونق فراواني داشته است اما در سال هاي اخير به دليل 
نشت نفت در منابع آبي بيش از 80 درصد اراضي كشاورزي 
اين منطقه نابود شده اند و 20 درصد باقي مانده از اراضي نيز به 
نفت آلوده شده  است. شنيده ها حاكي از آن است، نشت نفت 
به اندازه اي است كه كشاورزان در اين منطقه در حوضچه ها 
ــد و نكته قابل توجه  ــازي نفت و آب كرده ان اقدام به جداس
اينجاست كه پااليشگاه نيز به صورت هفتگي اقدام به خريد 
نفت از كشاورزان مي كند. باقرشهر در نفت غرق مي شود و 

مسئوالن همچنان در خواب غفلت هستند.
پيگيري قضايي!

بحران زيست محيطي پااليشگاه نفت شهيد تندگويان، 
كيومرث كالنترى، رييس اداره كل محيط زيست استان 
تهران را وادار به بازديد سرزده از اين پااليشگاه كرد. او پس 
از بازديد درباره وضعيت زيست محيطي اين منطقه گفت: 
ــاير واحدهاى نفتى منطقه  ــگاه و س «بى توجهى پااليش
ــده و هم اكنون  ــه آب هاى زيرزمينى ش باعث نفوذ نفت ب
ــگاه آلوده به  ــاورزى اطراف پااليش برخى از چاه هاى كش
مواد نفتى هستند. پااليشگاه نفت تهران به ضوابط و مقررات 
ــى آب هاى  ــرده و باعث آلودگ ــتى توجه نك محيط زيس
ــت. در اين رابطه اداره حفاظت  زيرزمينى منطقه شده اس
محيط زيست شهرستان رى بالفاصله در دستگاه قضايى 
طرح دعوى كرده و مسئوالن نفتى بايد پاسخگوى اعمال 
ــتى باشند. اين  خود در خصوص اين آلودگى محيط زيس
ــت صنايع آالينده محيط زيست قرار  پااليشگاه در فهرس
ــت  مى گيرد و مديران آن نيز به خاطر تهديد عليه بهداش
عمومى تحت پيگرد قانونى قرار خواهند گرفت. سازمان 
حفاظت محيط زيست موضوع را تا رفع آلودگى و پاكسازى 
منطقه از مواد نفتى از طريق دستگاه قضايى پيگيرى خواهد 
كرد.سالمت شهروندان اين منطقه و مردمى كه در مجاورت 
آن زندگى مى كنند يا از محصوالت كشاورزى توليدى در 
اين منطقه استفاده مى كنند، شوخى بردار نيست و در اين 
ــئوالن مربوط نخواهيم  خصوص هيچ گونه تعارفى با مس

داشت».
ــياه همچنان در ايران قرباني مي گيرد، ديگر  طالي س
تفاوتي ندارد كه شما ساكن كدام شهر و استان در اين كشور 
ــما كشف شود يا پااليشگاه و  باشيد، اگر نفت در منطقه ش
پتروشيمي احداث شود؛ ديگر منتظر نمانيد، چمدان هاي 
ــويد؛ چرا كه  ــاده مهاجرتي اجباري ش ــته و آم خود را بس
سال هاست محيط زيست اين سرزمين قرباني توسعه اي 
ناپايدار شده است و گوش شنوايي براي فريادهاي اعتراض 

شما وجود ندارد.

       در سايه بى تدبيرى مسئوالن، از يك دهه پيش بنزين به منابع آب و خاك روستاهاى شهررى نفوذ كرده است   

گره پااليشگاه بر محيط زيست شهر رى

ــجويان  ــد روز، نگراني از وخامت حال دانش پس از چن
مصدوم در حادثه واژگوني اتوبوس دانشگاه آزاد همچنان 
وجود دارد. با آنكه اكثر دانشجويان مصدوم از بيمارستان 
ــده اند اما همچنان پنج دانشجو در بخش هاي  مرخص ش
مراقبت هاي ويژه بيمارستان ها بستري هستند و همگان 
اميد به بهبود حال شان هستند.  در روزهاي گذشته با وجود 
آنكه مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد در انفعالي محسوس از پاسخ 
رسمي و شفاف درباره حاشيه هاي پيرامون علوم و تحقيقات 
و حادثه پيش آمده سرباز زده اند، اما بخشي از رسانه ها و البته 
افكار عمومي در فضاي مجازي پيگير اتفاق افتاده و پاسخگو 
كردن مسئوالن در اين زمينه هستند. هشتگ هايي نيز در 
همين باره در فضاي مجازي به راه افتاد و تا تقاضاي استعفاي 
مسئوالن ارشد و هيات مديره دانشگاه آزاد نيز پيش رفت تا 
خون خواهي از دانشجويان قرباني در حادثه دانشگاه، ابتر 
نماند. در روزهاي گذشته، پنج نفر از مسئوالن مياني دانشگاه 
آزاد از مقام خود عزل شدند تا همچون هميشه پاسخ گويي 

شفاف مسئوالن مغفول ماند. 
مسئوالني كه استعفا  نمي دهند!

مسئوالن دانشگاه آزاد همچنين دو روز قبل در تصميمي 
به مثابه كه نوشداروي پس از مرگ سهراب، اعالم كردند كه 
از امروز تردد اتوبوس هاي فرسوده در مسير دانشگاه ممنوع 
و قرار است اتوبوس هاي تازه به جابه جا كردن دانشجويان 
بپردازد. مقدم فر، مشاور فرهنگى رييس هيات موسس و 
هيات امناى دانشگاه آزاد با اشاره به اينكه تردد سرويس هاى 
ــوده در اين واحد متوقف شده است، گفت: مسئوالن  فرس
قول به كارگيرى سرويس هاى جديد را داده اند و مى توانيم 

اطمينان دهيم كه اين حوادث تكرار نخواهد شد. اين اتفاق 
ــى و مسئوالن  ــى بوده كه مجتمع هاى آموزش تلخ، درس
ــجويان فرزندان اين ملت و امانت  دانشگاهى بدانند دانش
دست آن ها هستند. اما برخي از دانشجويان دانشگاه آزاد 
اسالمى در حاشيه مراسمي كه براي يادبود قربانيان حادثه 
ــده بود، ضمن اعتراض به هزينه نشدن  دانشگاه برگزار ش
شهريه دانشجويان براى آن ها تاكيد كردند كه پيشتر در 
اين نشريه در خصوص فرسودگى اتوبوس ها با مدير ترابرى 
واحد مصاحبه انجام شده و اين موضوع به آن ها تذكر داده 
شده بود. همچنين از پنج مسئول عزل شده دانشگاه، دو نفر 
پيشتر عزل شده بودند و كم ترين انتظار ما، در اين خصوص 
ــعودى، رييس واحد علوم و تحقيقات  استعفاى رضا مس
دانشگاه آزاد اسالمى است. «پروانه سلحشوري» نماينده 
ــالمي نيز در واكنش به حادثه دانشگاه  مجلس شوراي اس
ــئوالن دانشگاه در  آزاد و عدم عذرخواهي و استعفاي مس
گفت و گويي گفت: در هر كشور ديگرى بود مسئوالن آن 
بالفاصله استعفا مى دادند. در اين كشور ارزان تر از جان انسان 
چيزى وجود دارد؟ مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد و دانشگاه 
علوم و تحقيقات حداقل احترامى كه مى توانستند به افكار 
عمومى بگذارند اين بود كه استعفا دهند، در مقابل قصورى 
كه انجام شد، استعفا كم ترين اقدام بود.پس از تغييراتى كه 
در رياست دانشگاه آزاد به وقوع پيوست و پس از دوره آقاى 
هاشمى، به تدريج با افت علمى و كارآيى دانشگاه آزاد مواجه 
شديم، اكنون نيز اين حادثه يك هشدار جدى به مسئوالن 
است. ضعف نظارت بر دانشگاه آزاد مانند صداوسيما باعث به 
چشم آمدن ناكارآمدى آن شد. از آنجايى كه نمى توان براى 
بعد نظارتى دانشگاه اقدامى انجام داد و مجلس هم نمى تواند 
آنچنان كه بايد روى اين نهاد نظارت داشته باشد، پاسخگويى 

الزم هم در اين نهاد وجود ندارد. متوجه شدم پزشكى قانونى 
ــى از سكته  اعالم كرده اتفاقى كه براى راننده رخ داده ناش
نبوده است، پس از آن هم دانشجويان اعالم كردند اتوبوس 
ترمز بريده است. مقصران بروز اين حادثه بايد در قيامت به 
خداوند جواب بدهند. اين نماينده اصالح طلب اظهار كرد: 
نهادى كه پول هاى زيادى از دانشجويان دريافت مى كند 
بايد در اين موارد بى نقص باشد اما ما همواره مى دانستيم 
ايمنى و خدماتى كه به دانشجويان ارائه مى شود با پولى كه از 
آن ها دريافت مى شود همخوانى ندارد و روز به روز وضعيت 
در دانشگاه ها بدتر مى شود. مسئوالن ارشد دانشگاه آزاد و 
رييس دانشگاه علوم و تحقيقات بايد به طوركامل پاسخگو 
باشند. شايد در حال حاضر سازوكار قانونى وجود نداشته 
باشد كه اين افراد به مردم و نمايندگان پاسخگو باشند اما 
نمى توان از تمام اين اتفاقات به سادگى عبور كرد. وقوع اين 
ــئوليتى ها و نابسامانى هايى كه در  حوادث در كنار بى مس
حال حاضر در كشور وجود دارد، باعث مى شود جو يأس و 
نااميدى بيش از پيش فضاى جامعه را فرا بگيرد. مسئوالن 
دانشگاه آزاد با اين توجيه كه راننده درحال رانندگى سكته 
كرده، قصد داشتند قانون را هم دور بزنند و كار خود را موجه 

جلوه دهند و خطاى خود را بپوشانند.
تحقيقات امروز به نتيجه مي رسد

رييس پليس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ نيز كه 
گزارش دستگاه متبوعش مي تواند نقش مهمي در پيگيري 
پروند حادثه اتوبوس دانشگاه داشته باشد، گفته اين زمينه 
سه تيم تشكيل شده اند، تيم كارشناسان رسمى و پليس 
كه حوزه تصادفات را رسيدگى مى كنند، تيم كارشناسان 
فنى و مكانيك هستند كه بحث مكانيك خودرو را بررسى 
مى كنند و تيم آخر نيز كارشناسان فنى و مهندسى در حوزه 

ــرهنگ مهماندار با بيان اينكه معاينه فنى  راه هستند. س
اين اتوبوس 22 آذر منقضى شده و از سال 1391 نيز جزو 
خودروهاى فرسوده بوده، گفت: خودروهاى فرسوده برابر 
قانون روزانه 50  هزار تومان جريمه مى شوند. اكنون با اجراى 
فاز دوم طرح كاهش، تمام دوربين هاى سطح شهر تهران اين 
تخلف را رصد كرده و خودروهاى فاقد معاينه فنى جريمه 
مى شوند. افزون بر اين، اگر ميزان خالفى خودرويى بيش يك 
ميليون تومان باشد، خودرو را توقيف مى كنيم، اما با توجه به 
اينكه اين اتوبوس داخل معابر داخلى دانشگاه بوده، پليس بر 
آن نظارتى نداشته و اساسا امكان ورود به آن فضا را بر اساس 
قانون نداشتيم. آن اتوبوس فقط يك صد هزار تومان جريمه 
ــته كه مربوط به تخلف ديگرى بوده است. اين نشان  داش
مى دهد كه اين خودرو اصال از محيط دانشگاه خارج نشده 
كه دوربين هاى ما آن را رصد كنند.وى با اشاره به اينكه نصب 
عالئم و همچنين ايمنى مسير بر عهده دانشگاه است، گفت: 
علتش اين است كه آن محوطه، بخش اختصاصى مربوط به 
دانشگاه است؛ بنابراين شهردارى، وزارت راه و نهاد ديگرى 
در آنجا دخالت ندارد. هر كسى در رابطه با زمين اختصاصى 

خود مسئوليت دارد كه موضوعات ايمنى را رعايت كند. حال 
اينكه از چه مشاورى استفاده كند، بر عهده خودش است. در 
اين حوزه نقص قانون وجود دارد، نه به اين معنى كه قانونى 
نداريم، بلكه مسئوليت به صورت كلى مشخص شده است. 
هر سازمان و نهادى مسئوليت ايمن سازى معابر داخلى خود 
را بر عهده دارد. عدم اجراى اين موارد، تبعات بعدى را براى آن 
دستگاه دارد و دستگاه قضايى به آن ورود مى كند. پليس هيچ 
تكليفى براى متوقف كردن خودروى فاقد معاينه فنى ندارد 
و تنها مى تواند چنين خودرويى را جريمه كند. ابزارهايى كه 
در اختيار سازمان ها، شركت ها و به كارگيرندگان اتوبوس 
قرار دارد، بسيار قوى تر از ابزارهايى است كه در اختيار ماست.  
اختيار پليس جريمه روزانه 50 هزار تومان خودروى فاقد 
معاينه فنى است، اما اگر اتوبوسى شرايط فنى الزم را نداشته 
ــازمان ها به راحتى مى توانند از به كارگيرى آن  ــد، س باش
خودروها خوددارى كنند. به تمام سازمان ها و دانشگاه ها 
توصيه مى كنم در اين رابطه يك بازنگرى داشته باشند و از 
مشكالت بعدى كه مى تواند براى خانواده ها و خودشان ايجاد 

شود، پيشگيرى كنند.

كارگران فوالد اهواز و اعترض هاي شان به عدم پرداخت مطالبات شان 
ــز وضعيت توجه به  ــاز بودند و همچنان ني ــته خبرس در هفته هاي گذش
خواسته هاي آن ها در ابهام است. با آنكه فعاالن كاگري و البته نمايندگان 
مجلس وعده هاي زيادي براي پيگيري خواسته هاي آن ها را دادند كه آزادي 
معدود بازداشتي هاي تجمعات هفته هاي گذشته در راس آن بود؛ اما همچنان 
هم خانواده هاي زندانيان نگران هستند و هم كارگراني كه هنوز به تحقق 
مطالبات خود نرسيده اند. به تازگي، رييس كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى از جلسه نمايندگان كارگران فوالد اهواز با وزير تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى و نمايندگان كارگرى اين كارخانه خبر داده و درباره جلسات 
كميسيون اجتماعى با نمايندگان گروه ملى فوالد اهواز با اشاره به اين كه 

پيگيرى وضعيت گروه ملى فوالد جزو وظايف كميسيون اجتماعى مجلس 
شوراى اسالمى نيست اما به دليل آنكه معضالت اين گروه صنعتى مشكالت 
جامعه كارگرى است، همين امر  باعث شده در كميسيون وارد اين موضوع 
شويم، گفته ما براى پيشگيرى، رفع اشكاالت و ابهامات و مطالبات كارگران 
گروه ملى فوالد، جلساتى را با نمايندگان كارگرى اين گروه صنعتى،  مسئوالن 
و اعضاى كميسيون اجتماعى برگزار كرديم. همچنين سلمان خدادادي 
اظهار كرد:  سه جلسه با نمايندگان كارگرى فوالد ملى اهواز داشتيم كه در 
آن ها وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى و و مسئوالن مربوط حضور داشتند. يك 
جلسه هم اعضاى كميسيون اجتماعى براى سركشى به فوالد ملى اهواز رفتند 
و از نزديك پيگير ماجرا شدند. خوشبختانه با پيگيرى كميسيون اجتماعى 

ــت و روال پرداخت  ــب افتاده، پرداخ مطالبات كارگران از باب حقوق عق
دستمزدشان به روز شده و بدهكارى چندانى نمانده  است.خدادادى با اشاره 
به اينكه بايد خيال كارگران از باب آينده مطمئن باشد،  گفت: بحث بعدى كه 
مطرح شد حفظ خط توليد و يا توقف آن بود كه مقرر شد خط توليد فعلى حفظ 
شود و با برنامه ريزى هايى كه صورت مى گيرد يك خط توليد جديد در آينده 
نيز راه اندازى شود. وى با بيان اين كه مطلب ديگرى كه در اين جلسات مورد 
بررسى قرار گرفت بازداشت كارگران اين واحد صنعتى بود، اظهار داشت:  
كميسيون اجتماعى تالش بسيارى در اين زمينه انجام داد، مكاتباتى را با 
رياست قوه قضاييه،  دولت و مجلس داشتيم كه موفق شديم تعدادى از آنان 
را آزاد كنيم. تنها چند نفرى از كارگران در بازداشت هستند كه پيگيرشان

هستيم و ان شاءا...مشكالت رفع خواهد شد.در همين باره، فروغي، وكيل 
كارگران گروه ملى فوالد ايران از آزادى بيش از ده كارگر بازداشتى اين مجتمع 
خبر داد و گفت: عصر روز پنجم دى بيش از ده كارگر گروه ملى فوالد ايران با 
قرار كفالت آزاد شدند و هم اكنون فقط هفت كارگر اين مجتمع در بازداشت 
به سر مى برند. چندي قبل، مديركل حمايت از مشاغل و بيمه بيكارى وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعى وعده داده بود با پيگيرى هاى وزارت صمت قرار شد 
تا مجوز فروش توليدات گروه ملى فوالد در بازار آزاد صادر شود.ياوري با بيان 
اينكه وزارت صمت شرايط مناسبى را براى فروش محصوالت گروه ملى فوالد 
در نظر گرفته است، افزود: به اين ترتيب نقدينگى الزم براى خريد مواد اوليه و 
پرداخت مطالبات كارگران فراهم مى شود. مديركل حمايت از مشاغل و بيمه 
بيكارى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى در مورد سفر به شوش براى پيگيرى 
مشكالت كارگران مجتمع نيشكر هفت تپه، گفت: ابتدا بايد در مورد گروه 

ملى فوالد به جمع بندى مى رسيديم لذا سفر به شوش به فردا موكول شد.
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گروه جامعه

گروه جامعه

فرخنده قربانى مقدم

ــارز نقض حقوق  ــتاگرام، مصداق ب فيلتركردن اينس
شهروندى وجلوگيرى از دسترسى آزاد به اطالعات است. 
ــعور جمعى وجامعه اعتقادى ندارد،  اگر كسى به خرد وش
ــعور اجتماعى همين  ــاس  انتخاب و ش پس چطور براس
ــند قدرت نشسته ونه  مردم ، در جريان انقالب 57 برمس
تنها ، حاكميت خودرا مشروع دانسته بلكه هر روز بر حوزه 
ــن افراد به  ــود مى افزايد؟ اي اختيارات فردى وجمعى خ
خوبى مى دانند كه همين مردم براساس شعور ودرك خود 
يك نظام پادشاهى را ساقط كرده و بناى يك جمهورى را 
نهادند كه آزادى واستقالل را به موازات داشته باشد، پس 
ــته  اگر اين ملت درحال حاضر خير و صالح خودرا ندانس
وگروهى ديگر بدون درنظرگرفتن عاليق ايشان، به جاى 
وى بايد تصميم بگيرند، همان زمان هم كه به جاى حكومت 
ــاهى، اين بزرگواران راجايگزين كردند، تصميم  شاهنش
درستى نگرفته وانتخابى اشتباه داشته اند؟اين اشخاصى 
كه مبناى تئوريك افكارخودرا انديشه امام خمينى(س) 
معرفى مى كنند، آيا به اين سخن ايشان هم فكركرده اند 
كه ميزان راى ملت است ونه سليقه هاى شخصى گروه ها 
وافراد؟ بر اين اساس وبراساس قانون صريح در قانون اساسى 
كشور ، چرا اين موضوع يعنى وجود يا عدم وجود ايستاگرام 
در دسترس مردم ومواردى از اين دست طى يك انتخابات 
استاندارد به راى مردم گذاشته نمى شود كه خود تصميم 
بگيرند كه آيا موافق  حذف يا ادامه حضورهستند يا خير؟ 
يك زمانى رضاشاه با اين بهانه كه راديو آلمان با وى دشمنى 
دارد ، استفاده از راديو را ممنوع كرد ، ولى مى دانيم كه هيچ 
سدى نمى تواند جلوى ترقى بشريت را گرفته و تكنولوژى 
نيزكه ميراث تالش بشريت درطول تاريخ است مستثنى 
ــرفت خود ادامه خواهد داد، به همين دليل  نبوده وبه پيش
رضاشاه رفت ولى راديو به تكامل و پيشرفت خود ادامه داد.

درقرآن وقتى فرعون ، حضرت موسى رابه چالش كشيده 
و مى گويد تو انديشه نادرست دارى ويك ساحرهستى، و 
پيشنهاد يك رويارويى جهت تثبيت اين ادعا را مى دهد، 
حضرت موسى با ابزار حذف به ميدان نمى آيد بلكه به نوعى با 
حركت دمكراتيك مى گويد شما هرچيزى داريد به صحنه 
ــم آورد وعمال ببينيم كدام ماندگار  بياوريد ومن هم خواه
خواهد شد، اين كارانجام شد وساحران فرعون همه توانايى 
و امكانات خودرا به صحنه آوردند و با يك ابزار موسى ، يعنى 
اژدها هرچه رو كردند ، محو مى شود ، به طورى كه تعدادى 
ــى آنچنان ايمان قلبى مى آورند  ــاحران به موس ازخود س
ــتادگى كرده و روش  كه در برابر شكنجه هاى فرعون ايس
موسى را مى پذيرند. اين تعابيرسمبليك در قرآن، به خوبى 
نشان مى دهد كه ظرفيت يك فرد يا گروه بايد قوى باشد تا 
بتواند درعمل رقيب راحذف كند، نه با اهرم زور كه مطمئنا با 
اقبال عمومى همراه نخواهد شد و شكل موقت و مشكل زير 
خاكستر باقى خواهد ماند، وديگر اينكه افراد خود بايد ايمان 
قلبى به يك موضوع داشته باشند تا  آن را بپذيرند ،و سركوب 

و حذف آمرانه،  جامعه را وادار به پذيرش نخواهد كرد.

نگاه 

فيلترينگ اينستاگرام
 مساله اين است؟

كارگرى

 اعتراض هاي دنباله دار كارگران فوالد اهواز

مديران مياني متخلف دانشگاه آزاد بركنار و اتوبوس هاي كهنه متوقف شدند

نوشداروهاي پس از مرگ
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سيزدهمين «فهرست سياه» ساالنه از فيلمنامه هايى كه در هاليوود توليد نشده اند، 
ــنجى از بيش از 300 مدير و سرمايه گذار،  ــال هاى اخير و اين بار با نظرس طبق روال س
ــال بخش اعظمى از  ــد. نكته عجيب و جالب اين است كه امس هفته گذشته منتشر ش
فيلمنامه هاى توقيفى يا نويسنده هاى زن دارند يا درباره زنان هستند! و تاسف آورتر اين كه 
تعداد اين فيلمنامه ها از هر دوره ديگرى در اين سيزده سال بيش تر است! فيلمنامه اليسا 
كاراسيك با عنوان Frat Boy Genius با 36 راى در صدر فهرست قرار گرفته است و 
درباره يك كارمند زن ناراضى «اسنپ چت» است كه داستان هم كالسى سابق خود در 
دانشگاه استن فورد را روايت مى كند كه يك عوضى واقعى بوده و حاال رييس يك شركت 
است. فيلم نامه زك بيلين با نام «شاه ريچارد» با يك راى كم تر در رتبه دوم است؛ و راوى 
داستان حقيقى ريچارد ويليامز، پدر كله شق و ناسازگار دو سوپراستار ورزش تنيس به 
نام هاى وينس و سريناست. اما رتبه هاى سوم و چهارم هم باالى سى راى دارند: «سالم به 
خانه برس» (كريستى هال، با 34 راى؛ درباره زن جوانى كه بايد به تنهايى در شب هالووين

به خانه برسد با تلفنى خاموش شده و گروهى كه در شكار او هستند) و «دراج» (كودى 
براتر، 30 راى، درباره يك گزارشگر اينترنتى عجيب وغريب به نام مت دراج كه رسوايى 
لويينسكى را افشا مى كند و تقريبا يك رياست جمهورى را برمى اندازد، آن هم فقط با يك 

رايانه خانگى در آپارتمان تك اتاقى اش در هاليوود). با بررسى و مرور همين چند نمونه برتر 
هم، وضعيت كلى فهرست سياه امسال خودش را نشان مى دهد. ناگفته نماند كه معموال 
بعد از انتشار اين فهرست ها، برخى از اين فيلم نامه ها به توليد مى رسند و معموال جزو آثار 

مهم و تحسين شده سال هاى بعد قرار مى گيرند.

نخستين انسان اثر تحسين شده جديد ديميئن شزل آن طور كه انتظار مى رفت تا اين جا 
در فصل جوايز مورد توجه قرار نگرفته است اما دست خالى هم نمانده! اين فيلم درباره قدم 
گذاشتن نيل آرمسترانگ به ماه، به تازگى جايزه سينمايى اسلون ساينس را كسب كرده 
است كه بنياد آلفرد پى. اسلون يكى از بانيان آن است و به آثار سينمايى اهدا مى شود كه به 
شيوه هاى جالب توجهى علم و دانشمندان را به تصوير مى كشند. در اين مراسم، جاش سينگر 
فيلمنامه نويس در كنار يك فضانورد بازنشسته ناسا به نام استيو سوانسن و دكتر ليان الكاالى 
دانشمند ناسا قرار گرفت و درباره نخستين انسان و اين ايده كه «تراژدى بشرى چه گونه 
مى تواند غيرممكن ها را رقم بزند». گفت وگويى صورت گرفت. سينگر درباره شخصيت اصلى 
فيلم چنين توضيح داد: «فصل هاى بسيار زيادى از زندگى آرمسترانگ را مى توان در كانون 
توجه قرار داد ولى باز هم تمام آن چه شنيده بودم درباره دخترى بود كه او از دست مى دهد و 
بعد از آن، هر روز برايش دعا مى كند و در انتظار ديدار دوباره اش به سر مى برد؛ موضوعى كه 
توأمان تكان دهنده و بسيار آشناست چون همين تراژدى هاى شخصى هستند كه دنيا از 
آن ها بى خبر است و واقعا هر كسى را معنى مى كنند... مطمئن نيستم كه اين دليل رفتن نيل 
به ماه باشد، يا اين كه چرا نيل فرد مناسبى براى انجام اين كار بود، اما فكر مى كنم در مطالعه او 
و زندگى اش، هرچه بيش تر درباره اش فهميدم و ياد گرفتم، بيشتر متوجه شدم كه او چه طور 

خودش را مجبور به سركوب احساساتش درباره چنين تراژدى كرد و روى كارش متمركز 
شد...» در ادامه سوانسن از خطرهاى مرگ و زندگى فضانوردى گفت: «ما درك مى كنيم كه 
خطر وجود دارد و مرگ دور و برمان حضور دارد. ما در پس سرمان مى دانيم كه هميشه ممكن 
است چيزى طبق برنامه پيش نرود و...»  او در ادامه توضيح مى دهد كه چه طور تا نوشتن نامه 
براى هر يك از فرزندانش پيش رفته است تا اگر اتفاقى برايش افتاد، نامه ها به دست آن ها برسد. 

نسخه كامل اين گفت وگوى ويديويى در سايت «ايندى واير» عرضه شده است.

«نخستين انسان» و تراژدى هاى بشرى سرنوشت سازفهرست سياه فيلمنامه هاى 2018 و حضور پررنگ زنان!
نقد ونظر نقد ونظر

    گفت وگوى «قانون» با هنرمندان نمايش «راز پنهان»:   

اسطوره هاى ايرانى فراموش شده اند

اسـطوره هاى كهن ايرانـى در حوزه ادبيـات، مى تواند به 
عنوان يكى از مهم ترين منابع شيرين براى پيوند نسل جديد 
با ادبيات به حسـاب آمده و اسـتفاده از آن، بـه عنوان يكى 
از مهم ترين پتانسـيل هاى موجود در حوزه هنر نيز مسـير 
طوالنى پيوند نسـل جديد با ادبيات را هموارتر مي كند. نگاه 
ويژه توليد كنندگان آثار نمايشـى به متـون كهن ايرانى، در 
عين وجود هياهوى متون نمايشى خارجى روى صحنه هاى 

تئاتر كشور، نگاهى ستودنى است كه مى تواند پيوند مخاطب 
و اين هنر ارزشمند را مستحكم تر سازد. نگاه د اود اسداللهى 
در مقام نويسـنده و كارگردان به زندگى «سياوش»، يكى از 
اسطوره هاى ايرانى و استفاده از بازيگران خانم در اثرى با نام 
«راز پنهان» كه اين روزها در اداره تئاتر تهران به روى صحنه 
رفته اسـت، نگاهى ستودنى اسـت. آن چه پيشكش حضور 
مى شـود، گفت وگوى خبرنگار تئاتر «قانون» با كارگردان و 
بازيگران اين نمايش ايرانى است كه اميد آن داريم مورد توجه 

مخاطبان ارزشمند «قانون» قرار بگيرد.

امين كردبچه چنگى

داود اسداللهى:

اجراى نمايش ايرانى،  دينى به گردن من است
ــنده، كارگردان، طراح حركات موزون و بازيگر نمايش «راز  ــداللهى، نويس داوود اس
پنهان» در گفت وگو با خبرنگار تئاتر «قانون»، با اشاره به اين امر كه اين اثر نمايشى را چند 
سال پيش به رشته تحرير در آورده است، گفت:  كار كردن در حيطه نمايش هاى ايرانى را 
يكى از بزرگ ترين دين ها به گردن من است و نمى دانم چه اتفاقى افتاده است كه متاسفانه 
ــنتى، آن گونه كه بايد  ــت نمايش هاى آيينى و س امروزه از نمايش هاى ايرانى و اين دس
استقبال نمى شود. نويسنده نمايش هاى «گل سرخ» و «پالن آخر»، در بخشى ديگر از 
اين گفت وگو، ضمن ابراز تاسف از اين كه امروز در هر سالنى كه نمايشى بى سر و ته كه به هر 
درى مى زند تا تماشاچى را براى ديدن اثر به سالن بياورد و او را بخنداند، مخاطبان زيادى 
حضور پيدا  مى كنند، ادامه داد: مردم ما امروز نمايش هاى ملى را كه برگرفته از اسطوره هاى 
ــان نمى دهند. وى كه در بيش از 50   ملى ايرانى فراموش كرده اند و اقبال زيادى به آن نش
نمايش به ايفاى نقش پرداخته است، نداشتن بودجه كافى را براى توليد يك اثر نمايشى در 
گروه هاى مختلف نمايشى و به ويژه گروه هايى كه به توليد نمايش هاى ايرانى مى پردازند، 
از جمله اهم مشكالت اين قشر از توليد كنندگان آثار نمايشى دانسته و اظهار داشت: امروز ه 
تعداد قابل توجهى هنرمندان حوزة تئاتر با مسافركشى امورات زندگى را مى گذارنند و بايد 
پذيرفت كه امروز كار كردن تئاتر يكى از سخت ترين موضوعاتى است كه مى تواند فرد را به 
خود درگير كند.  وى ضمن تقدير از عوامل اين گروه با اشاره به اين امر كه همه اين عوامل 

به صورت داوطلبانه و بدون چشم داشت مادى در اين اثر نمايشى با او همكارى مى كنند، 
تصريح كرد: همه اين عوامل عشق خاصى به تئاتر دارند و همين عشق موجب شده است كه 
آن ها بتوانند با تكيه بر آن بدون چشم داشت مادى در اين گروه به فعاليت بپردازند.اسدالهى، 
در پايان اظهار اميدوارى كرد: اميد واريم كه مسئوالن نگاه ويژه اى به هنر تئاتر داشته باشند 
و بتوانند بودجه خوبى را به آن اختصاص دهند، چرا كه تئاتر اسطوره اى، ملى و آئينى ما به 

اين توجه ويژه نيازمند است.

فهيمه معين:

تكيه بر متون نمايشى غربى به نمايش ايرانى ضربه مى زند

فهيمه معين، بازيگر نقش «فرنگيس در نمايش «راز پنهان» در گفت گو با«قانون» با 
تاكيد بر اين كه اين اثر نمايشى، يك اثر كامال ايرانى است و با تكيه بر قصه مشهور «سياوش» 
شكل گرفته است، گفت: عالقه من به شاهنامه و قصه هاى آن از دوران نوجوانى آغاز شد 

و پذيرفتن نقش «فرنگيس در اين اثر نمايشى» ، نشأت گرفته از همين تعلق خاطر است.
وى در ادامه با تاكيد به اين امر كه تكيه بر حركت و فرم توانسته است به اين اثر نمايشى 
رنگ و لعاب امروزى ديگرى ببخشد، ضمن ابراز انتقاد از اين كه امروزه نقطه عطف توجه 
توليد كنندگان آثار نمايشى از نمايش هاى ايرانى به سمت نمايش هاى غربى معطوف شده 
است، افزود: رويكرد تكيه بر نمايش ها و متون غربى مى تواند ضربه بزرگ جبران ناپذيرى بر 

پيكر نمايش هاى ايرانى وارد كند و حتى به نابودى كامل آن منجر شود.
اين بازيگر تئاتر، با تاكيد بر اين كه ضربه به تئاتر مى تواند به مثابه ضربه محكمى به 
فرهنگ باشد و و از اين منظر، چشم انداز كلى فرهنگ نيز، به واسطه اين لكه جبران ناپذير 
مخدوش شود، ادامه داد: با اين اوضاع تماشاچيان موقت و يا افراد غير تئاترى، اقبال بيشترى 
ــان خواهند داد و ارتباط بهترى با اين دست از متون برقرار  به نمايش هاى غيرايرانى نش
خواهند كرد و از اين باب، در مسير ترجيح متون خارجى و اجراهاى متكى بر آن، نسبت به 

اجراهاى ايرانى پيش خواهند رفت.

ــى  معين در پايان، ضمن تاكيد موكد بر بر جايگاه متون ايرانى در ادبيات نمايش
ــت: كارگردانانى كه متون ايرانى را براى اجرا در نظر مى گيرند و از  امروز، اظهار داش
ظرفيت هاى بسيار خوب متون كهن قوى استفاده مى كنند، به يقين تماشاچى غير 
ــر و  ــه و با اجراهاى خاص خويش، همه مخاطبان را از هر قش تئاترى را در نظر گرفت

صنفى بر سر ذوق خواهند آورد.

سحر حق شناس:

نگاه علمى به تئاتر نيازمند آموختن و تجربه است

سحر حق شناس، بازيگر نمايش راز پنهان، در گفت وگو با «قانون»، با اشاره به اين 
كه دو اثر اخيرى كه به عنوان بازيگر در آن ها حضور داشته است، از متون كهن ايرانى 
ــاهنامه و نقالى ايرانى دارم و اين اثر را با تكيه بر  بوده است، گفت: ارادت خاصى به ش

حركاتى كه از استادم رويا سخاوت آموختم، با تركيبى از نقالى و حركت اجرا كردم.
ــاره به اين امر كه نقل نمايش «راز پنهان» از مهم ترين نقل هاى  وى در ادامه با اش
ــيرين و جذاب، با تكيه بر حركات و فرم بازيگران  شاهنامه اى است، افزود: اين نقل ش
گروه به مخاطب منتقل مى شود و تلفيق همه اين عناصر با هم، لحظاتى جذاب را براى 

مخاطب به ارمغان مى آورد.
گودرزى در بخشى ديگر از اين گفت وگو با اشاره به اين كه در نقش «پرده خوان» 
و يا نقال نمايش به روى صحنه مى رود، اظهار داشت: نقال در اين اثر كسى كه تالش 
مى كند تا آن چه را كه در ذهن و فكرش مى گذرد، از ذهن بيرون بكشد و با استفاده از 

ظرفيت بازيگران، مفاهيم را به مخاطب خويش منتقل سازد.
اين بازيگر تئاتر، شيوه نقالى در نمايش ايرانى را يكى از مهم ترين شيوه هاى انتقال 
مفاهيم دانسته و با تاكيد بر اين موضوع كه اين شيوه از نمايش مى تواند موجب شود 
تا مخاطبان اين دست از آثار نمايشى با فرهنگ كهن ايرانى ارتباط برقرار كنند، اظهار 

ــت به هنر هنرمندان تئاترهاى كوچك، به سان تئاترهاى  اميدوارى كرد: اميدوار اس
بزرگ ارزش و احترام داده شود.

وى با اشاره به اين كه نگاه علمى به تئاتر، نيازمند آموختن و تجربه است، تاكيد كرد: 
ــد كه همه مردم ايران زمين بيش از پيش پا به پاى فرهنگ  اميد آن داريم روزى برس

خويش در مسير اعتدال و ترقى گام بردارند.

سودابه گودرزى:

زندگى در عصر صنعت، دچار يك نوع يكنواختى كسل كننده است
سودابه گودرزى، بازيگر نمايش «راز پنهان» در گفت وگو باخبرنگار تئاتر روزنامه 
ــى، با اشاره به اين امر كه قرن  قانون، ضمن ابراز خرسندى از حضور در اين اثر نمايش
ــر آن مى دارد كه  ــت و اين امر اهالى فرهنگ را ب حاضر، قرن صنعت و تكنولوژى اس
بيشتر به مسائل فرهنگى توجه داشته باشند، گفت: ادبيات نمايشى يكى از مهم ترين 
زمينه هاى فرهنگ سازى در هر جامعه است و توجه اهالى فرهنگ به آن، زمينه هاى 

الزم را براى استفاده دقيق عموم مردم از اين ابزار فراهم مي كند.
ــت، زندگى در عصر صنعت را  وى كه از سال 1377 كار بازيگري را آغاز كرده اس
دچار يك نوع يك نواختى كسل كننده دانسته كه همه آحاد بشر به آن مبتال هستند 
ــل كننده زندگى، حيات معنوى بشر را به  ــاس، افزود: يكنواختى كس و بر همين اس
ــى، مى تواند تلنگرى براى  ــت و تكيه بر اين دست از آثار نمايش مخاطره انداخته اس
ــه هاى مادى خويش بيرون آمده و به جالى  مخاطب در پى داشته باشد كه از انديش

روح و جان بپردازند.
ــودابه» را يكى از  ــياوش» و «س ــراى «س ــينما و تلويزيون، ماج ــر س اين بازيگ
دلكش ترين داستان هاى شاهنامه فردوسى دانسته و با اشاره به اين امر كه «سياوش»، 
ــاهنامه، داراى ويژگى مهم خردورزى است،  به مانند ديگر آحاد قهرمانان ملى در ش
ادامه داد: داستان سياوش را مى توان از جنبه هاى مختلف داستانى، اخالقى، عاشقانه، 

روانشناسانه و حتى سياسى مورد بحث و بررسى قرار داد.
گوردزى در بخشى ديگر از اين گفت وگو، «سودابه» را با توجه به تيپ شخصيتى 
ــود و بر همين اساس، اظهار داشت:  پرشورش، زنى دانسته كه عاشق سياوش مى ش
در اين ميان اتفاقاتى مى افتد كه موجب مى شود سياوش از دربار كاووس شاه بيرون 
رود و به خاطر اين كه سياوش شخصيتى محتاط دارد، نمى تواند با كاوس شاه ارتباطى 
خوب و مناسب دوستى برقرار كند و رفتار سياسى مناسبى را از خود به نمايش بگذارد.
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مهشيد خدابنده لو:

نقش هاى حرفه اى هميشه متكى بر ديالوگ نيست

مهشيد خدابنده لو، ديگر بازيگر نمايش «راز پنهان»، در گفت وگو با «قانون»، با اشاره 
به اين كه اين اثر نمايشى، با تلفيق ادبيات و موسيقى تالش مى كند تا زندگى سياوش را به 
گونه اى به تصوير بكشد كه براى مخاطب جذاب و شيرين باشد، گفت: هنر نقالى مى كوشد 
تا با بيانى جذاب و شيرين داستان اسطوره هاى ايرانى را به خوبى با موسيقى بياميزد و آن را 

در مقابل ديدگان مخاطب به تصوير بكشد.
وى در ادامه، با اشاره به اين كه «موسيقى» و «نقالى» در اين اثر مى تواند جذابيت داستان 
ــياوش» را براى تثبيت بهتر در ذهن مخاطب خويش دو چندان كند، افزود:  زندگى «س
بازيگرى تئاتر، با آن چه كه در قاب سينما و تلويزيون در نگاه نخستين به ذهن تماشاچى 

متبادر مى شود و به او منتقل مى شود، بسيار متفاوت است.
اين بازيگر تئاتر، با اشاره به اين كه هنر تئاتر ارتباط زنده و مستقيم با تماشاچى برقرار 
مى كند، ادامه داد: تكيه بر موسيقى و فرم در اين اثر نمايشى توانسته است گام مهمى را در 

جهت برقرارى ارتباط با مخاطب بردارد.
خدابنده لو در بخشى ديگر از اين گفت  وگو، با اشاره به اين كه اين اثر نمايشى در تالش 
است تا ويژگى هاى درونى «سياوش» و «سودابه» را به مخاطب خويش منتقل گند، اظهار 
داشت: داوود اسدالهى يك بار ديگر توانست اثرى موفق را به مخاطب خويش ارائه دهد و 

خوشحالم كه در اين اثر حضور دارم.

اين بازيگر تئاتر كه نخستين تجربه هنرى خويش را بر روى صحنه تئاتر با اين اثر، در 
كارنامه هنرى خويش ثبت مي كند، تصريح كرد:  نمايش «راز پنهان» اثرى قابل دفاع است 
و من نيز به عنوان بازيگر، از روزى كه پا به دنياى هنر گذاشتم تالش كردم تا خود را در قالب 

نقش ببينم و بعد بازى در اثر را بپذيرم.
وى در پايان يادآور شد: بايد پذيرفت كه هميشه نقش هاى حرفه اى در آثار نمايشى 
متكى بر ديالوگ نيست، بلكه مى توان با تكيه بر فرم نيز يك بازيگر حرفه اى روى صحنه بود.

صدف كشورى:

روى صحنه درس گرفتم و درس پس دادم

صدف كشورى،  بازيگر نمايش «راز پنهان»، در گفت وگو با خبرنگار تئاتر «قانون»، با 
اشاره به اين امر كه در بدو ورود به حوزه تئاتر، تجربه تحصيالت اكادميك در اين حوزه را 
نداشته است، گفت: اين امر براى من تجربه بسيار خوبى را رقم زد، چرا كه مجبور بودم در 
ابتداى راه هر آن چه را كه روى صحنه مى آموزم، به عنوان امتحان، به اساتيد خود بازپس 

دهم.
وى در ادامه با اشاره به اين كه نمايش «راز پنهان»، از داستان هاى بى نظير و متن قوى 
شاهنامه فردوسى اقتباس شده است، افزود: اين نمايش را مى توان نمايشى كامال ايرانى 

دانست كه بازيگر مى تواند به حضور در اين اثر افتخار كند.
اين بازيگر تئاتر، كه در گروه فرم و در نقش هاى «دژخيم» و «پيك» در اين اثر نمايشى 
به روى صحنه مى رود، ادامه داد: به كار گرفتن فرم را در نمايش، با وجود تمام سختى هايى 
كه براى بازيگر دارد و موقعيت هاى خاصى كه بازيگر در آن قرار مي گيرد را مى توان يكى از 

مهم ترين و جذاب ترين بخش هاى نمايش ايرانى دانست.
كشورى، كار فرم در نمايش را داراى احترامى خاص دانسته و در ادامه، با اشاره به نقش هاى 
ديگرش، از جمله «دژخيم» اظهار داشت: «دژخيم» در لغت به معناى زشت و خبيث است، 
اما من احترام خاصى براى اين نقش قائل هستم، چرا كه موجب شده است تا من مهارت هاى 

بسيار خوب و جديدى را به واسطه حضور در اين نقش فرا بگيرم و تجربه كنم.

بازيگر نمايش «راز پنهان»، با تاكيد بر اين كه در نقش «پيك» نيز ويژگى هاى خاصى 
ــت داشته باشد و به آن احترام بگذارد،  جود دارد كه موجب شده است او اين نقش را دوس
ــوان يك نقطه عطف و نقطه اصلى  تصريح كرد: اين نقش در نمايش «راز پنهان» به عن

محسوب مى شود، كه در عين اين فوق العاده بودن اين نقش، كوتاه است.
وى در پايان، تئاتر را موجب رشد انسان دانسته و تاكيد كرد: تئاتر درس هايى را به من 
آموخت كه نمى توانستم در مدرسه و دانشگاه فرا بگيرم و به همين دليل به آن عشق مى ورزم.
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»پ��ول فدراس��يون از کوااامپور به نيوی��ورک رفت 
و همانجا ضبط ش��د«،  این بخش��ی از صحبت های علی 
کفاشيان، ریيس وقت فدراسيون فوتبال در سال 88 است. 
او وقتی از باک شدن پول فدراسيون توسط آمریکا، عاصی 
شد،  از اتفاقات عجيبی گفت که فدراسيون فوتبال ایران را 
تحت تاثير قرار داده بود. اتفاقاتی که البته همچنان ادامه دارد 
و در روزهای گذشته باشگاه پرسپوليس را نيز تحت تاثير 
قرار داده است. ماجرا به تحریم بانکی ایران مربوط می شود، 
موضوعی که باعث ش��ده ایران نتواند پاداش های خود را 
از فيفا و کنفدراس��يون فوتبال آسيا دریافت کند و مجبور 
است مبالغ را به صورت نقدی  یا از طریق واسطه ها بگيرد. 
همان طور که پيش از این نيز امير علی حسينی، مدیر امور 
بين الملل باشگاه پرسپوليس گفته بود: »باید منتظر باشيم 
تاAFC به باش��گاه اطاع بدهد که پاداش ها آماده است. 
البته این کار زمان می برد چرا که پنج درصد از کل پاداش ها 
را خود کنفدراسيون بابت امور خيرخواهانه کسر می کند و 
بخشی هم بابت جریمه های فردی و باشگاهی کسر خواهد 
شد.AFC همه این ماحظات را در نظر می گيرد و وقتی به 
ما اعام کند که پاداش ها آماده است، نماینده باشگاه مثل 
دفعات قبل برای دریافت پول ب��ه مالزی می رود«. پيش از 
این نيز شنيده بودیم که افرادی از سوی فدراسيون مامور 
می ش��وند تا به کوااامپور بروند و دستمزدهای داورانی 
که قضاوت بين المللی داشته اند را به صورت نقدی دریافت 
کرده و در کيف هایی به فدراسيون ایران تحویل دهند. اتفاق 
شگفت انگيزی که با توجه به پيشرفت و توسعه روش های 
بانکداری، بيشتر به قرون وسطی می خورد تا قرن بيست 
و یکم! به هر ترتيب تحریم بانکی ایران باعث شده باشگاه 
پرسپوليس نتواند پاداش نایب قهرمانی خود را دریافت کند 
و با وجود 6 بار نامه نگاری، هنوز روشی برای دریافت این پول 
پيدا نشده است. ماجرای تحریم بانکی ایران، اتفاقی است که 
سال ها ورزش را تحت تاثير قرار داده، در ادامه این اتفاقات را 

مرور می کنيم.

امان از»   فی بانك«
نخستين ضربه فوتبال ایران از تحریم های بانکی به سال 
88 باز می گردد. یک ميليون داری که در مسير کوااامپور 
به تهران، ناگهان از نيویورک سر در آورد و همانجا مسدود 

شد. این پول قرار بود بابت بازی های انتخاباتی جام جهانی 
2010 آفریقای جنوبی به دست فدراسيون علی کفاشيان 
برسد اما نه تيم ملی به جام جهانی رسيد و نه پولی به حساب 
فدراسيون واریز شد. ماجرا از آنجا کليد خورد که قرار شد این 

پول به بانکی با نام »فی بانک« در شعبه کوااامپور پرداخت 
شود تا فدراسيون معادل ریالی آن را از حسابی در بانک ملت 
تهران دریافت کند. آن روز، این تنها راه ممکن برای انتقال ارز 
به ایران بود اما بعدها مشخص شد »فی بانک« توسط بانک 

ملت و برای باز کردن گره مشکات در کوااامپور آغاز به کار 
کرده و در حقيقت مرکزی است برای دور زدن تحریم های 
بانکی عليه ایران. »فی بانک«، خيلی زود در ليست بانک های 
ممنوعه قرار گرفت و به همين دليل، در جریان انتقال دار و بنا 
به دستور خزانه داری آمریکا، مبلغ یک ميليون دار در آمریکا 
ثبت و ضبط شد. سال 89، فدراسيون فوتبال ایران یک بار 
دیگر درخواست تجدید نظر کرد تا حداقل یک ميليون دار 
ضبط شده به پرداخت کننده اصلی یا همان کنفدراسيون 

فوتبال آسيا برگردد که این بار وضع پيچيده تر شد. 
مسئوان فدراسيون فوتبال ایران متوجه شده بودند 
دو خبرنگار آمریکایی ک��ه در اوایل ده��ه 80 ميادی در 
لبنان اسير شده بودند، برای جبران خس��ارت وارده شده 
به خود، مبلغ یک ميليون دار ضبط ش��ده ایران را هدف 
گرفته اند. علی کفاش��يان همان روزه��ا در این باره گفت: 
»دو خبرنگار آمریکایی که در لبنان اسير شده بودند، برای 
جبران خسارت های وارده شده به خود، درخواست غرامت 
کرده بودند. دادگاه آمریکایی ایران را متهم کرده و حاا این 
دو خبرنگار درخواست تامين این مبلغ از یک ميليون دار 

فدراسيون ایران را دارند«.
هوشنگ؛ مردی هوشمند

ماجرا هر روز پيچيده تر می شد، شایعاتی مبنی بر نقل 
و انتقاات مشکوک پول در فدراس��يون فوتبال به گوش 
می رسيد که البته خيلی زود تکذیب شد. داستان از جایی 
شروع شد که علی کفاشيان در 14 اسفند 93 در گفت وگویی 
اعام کرد: »ما هيچ حس��اب ارزی نداریم و به همين دليل 
وقتی می خواستيم حقوق کی روش را پرداخت کنيم، به او 
گفتيم به حسابی در دبی خواهيم ریخت که آن هم حساب 
هوشنگ مقدس بود که همان پول عينا در زمان تعيين شده 
به کی روش تحویل داده شد و یک ساعت هم در حساب او 
نماند. این در حالی بود که او هيچ کارمزدی بابت این مساله 
دریافت نکرد. اگر می خواستيم به یک صرافی قابل اطمينان 
این پول را واریز کنيم، درصدی از آن را بابت کارمزد کم می 
کرد اما مقدس یک ریال هم بابت این موضوع نگرفت. حتی 
برخی اوقات از جيب خ��ودش پول داده که م��ا بعدها با او 
تسویه حساب کردیم«. هوشنگ مقدس نيز در برنامه زنده 

تلویزیونی گفت: »هيچ پولی از فيفا به حساب من نيامده است. 
اگر پولی واریز شده پول های کارلوس کی روش بودند که به 
درخواست سرمربی به حساب من آمده اند و خيلی سریع به 
حساب خودش منتقل شده اند، چون ما برای انتقال پول از 
فدراسيون به حساب او با مشکل روبه رو هستيم«. چندی بعد 
مسئول رسيدگی به پرونده فساد در فوتبال ایران پيرامون این 
موضوع عنوان کرد: »مبالغ قابل توجهی از منابع ارزی و ریالی 
فدراسيون فوتبال طی سال های گذشته به حساب شخصی 
فردی به نام هوشنگ مقدس در خارج واریز شده است و این 
مبالغ فقط مربوط به دس��تمزد کی روش نيست. مگر کی 
روش در تحریم است که نمی توانند دستمزدش را به حساب 
خودش بریزند؟ اساسا اگر فدراسيون فوتبال در تحریم است، 
چطور می توانستند مبلغ را به حساب مقدس بریزند ولی نمی 

توانستند به حساب خود کی روش واریز کنند؟«.
ظلم تاریخی به فوتبال 

به هر ترتيب فوتبال ایران در سال های گذشته همواره 
با مشکات بانکی درگير بوده و تاش می کرده از طریق 
روش های مختلف از جمل��ه دور زدن تحریم ها و البته 
کانال های رسمی، دستمزد و پاداش ها را دریافت کند. 
اتفاقی که به طور معمول اطاع رس��انی درستی درباره 
آن نمی شود و مشخص نيس��ت در نهایت با چه روشی 
این مبالغ دریافت می شوند. هرچه که باشد فدراسيون 
فوتبال و باشگاه های ایرانی این روزها چالش های مهمی 
را پش��ت س��ر می گذارند. باش��گاهی مثل پرسپوليس 
ميلياردها تومان از AFC طلبکار است اما به دليل آنکه 
نمی تواند این مبلغ را دریافت کند هرروز تحت فشار قرار 
می گيرد و نمی تواند بازیکنان مدنظرش را جذب کند. 
به هر ترتيب تحریم تبدیل به کابوس بزرگی برای فوتبال 
ایران شده که بيشتر شبيه به یک خطای ناجوانمردانه 
است. براساس برخی شنيده ها، فدراسيون فوتبال هنوز 
بخش��ی از طلب خود را از فيفا دریافت نکرده و مشخص 
نيست هزینه حضور در جام جهانی 2018 چه زمانی به 
حساب فدراسيون واریز می شود. مبلغی که می توانست 
صرف خرید تجهيزات و آماده سازی کمپ برای حضور 

قدرتمند در جام ملت های آسيا شود.   

                مشکات ارزی فوتبال ایران شرایط دشواری را پیش روی باشگاه ها قرار داده است  

تحریِم پاداش
باشگاه پرسپوليس اعام کرد تاکنون 6 بار برای دریافت پاداش نایب قهرمانی با AFC مذاکره کرده است

گروه ورزش

موضوع امنيت و لو نرفتن تاکتيک ها و برنامه ها برای هر کسی)مربی( مهم است اما 
کيست که ندانداین موضوع برای کارلوس کی روش اهميتی هزار برابری دارد و همين 
موضوع باعث شده تا او امن ترین جاهای ممکن را برای تمرینات تيم ملی انتخاب کند. 
جاهایی که چندین ورودی داشته باشد و نفرات حاضر از گيت و نگهبانانی که برای آن 
تعبيه شدند عبور کنند تا بدین صورت ورود افراد ناآشنا به محل تمرین تيم ملی نزدیک 
به صفر شود. خب! حاا این موضوع را از این جا به بعد به گونه دیگری بررسی کنيم. تيم 
ملی در آخرین تصميمی که در تهران گرفته شد قرار شد  به جای دبی در دوحه حضور 
پيدا کند تا تمرینات آخرین اردوی خود را در کمپ معروف اسپایر برگزار کند. اتفاقی 
که درک آن برای سرمربی تيم ملی خيلی سخت بود. مقاومت و عصبانيت کی روش در 
برابر حضور در قطر شاید دایل فراوانی داشته باشد اما چيزی که مشخص است قطعا 
به حساس��يت ویژه او به امنيت تمرینات برمی گردد. دیگر اتفاقی اس��ت که افتاده و با 
نخواستن ها و مصاحبه ها و هزار اتفاق دیگر نيز تغييری در آن حاصل نمی شود پس حاا 
همه نيروهای همراه تيم ملی باید به تجهيز کمپ اسپایر به دزدگير اقدام کنند. اتفاقی که 

با بيشترین حساسيت از سوی کی روش به صورت روزانه پيگيری می شود و تقریبا روزی 
نيست که نيروهای داخلی و خارجی محل تمرین مورد پرسش های فراوان او قرار نگيرند. 
حاا بد نيست با هم حلقه های حفاظتی مختلفی که برای در امان ماندن تمرین ملی به 
وجود آمدند را مورد بررسی قرار دهيم. شما وقتی به داخل کمپ اسپایر ورود می کنيد 
در صورت ناآشنایی برای نگهبانان و عدم سفارش مسئوان تيم ملی برای ورودتان، با 
سوال های متعدد اولين حلقه امنيتی – حفاظتی روبه رومي  شوید. نگهبانان سمجی که 
خيلی سخت می توان آن ها را فریب داد چرا که آن ها اصا برای فریب نخوردن آموزش 
دیده اند! به هرحال در صورتی که بتوانيد به داخل کمپ راه پيدا کنيد در محوطه ورودی 
و منتهی به زمين های تمرینی متعدد با ماشين هایی)شبيه به آنچه برای حمل برانکارد 
در برخی از ورزشگاه ها می بينيم( ماموران تنومندی را می بينيم که در حال گشت زنی 
هستند و در این ميان اگر به شخصی مشکوک بربخورند مانع فعاليت او می شوند. پس از 
پشت سر گذاشتن این حلقه، به مامورانی بر می خوریم که در قسمت ساختمان اداری 
حضور دارند و در سطح ساختمان و تراس بزرگ آن به گشت زنی مشغول هستند. آن ها 

برخاف دیگر ماموران بدشان نمی آید هر از گاهی تمرین تيم ملی را نيز دنبال کنند و 
شاید در دل آرزوی حضور بزرگانی همچون علی دایی، کریمی و ... را می کردند تا در کنار 
آن ها بتوانند عکسی به یادگار بگيرند.  وقتی مشاهدات شما از ماموران تمام شد به زمين 
تمرین تيم ملی می رسيد. جایی که پيش از ورود، پارچه های مشکی و ضخيمی نظرها 
را به خود جلب می کند. این پارچه ها دور تا دور زمين تمرین تيم ملی را پنهان می کند و 
قرار است بدون حتی چند سانت پارگی، مسير دید جاسوسان احتمالی را مسدود کند.  
درون زمين تمرین نيز با اندکی دقت می توان دیده بان هایی را دید که بر فراز بلندی های 
اطراف زمين تمرین ایستاده اند و به نظاره راه های منتهی به زمين تمرین می پردازند. 
این افراد که هر از گاهی نگاهی به تمرینات تيم ملی نيز می اندازند تعدادشان بسته به 
زمان مورد نظر تغيير خواهد کرد اما آنچه تا کنون مش��اهده شده حداقل چهار نفر در 
صدر بلندی ها برای محافطت از تمرینات تاکتيکی تيم ملی از چشم نامحرمان فعاليت 
می کنند.  اما آخرین حربه برای حفظ امنيت تيم ملی نيز به مسئوان داخلی بر می گردد. 
جایی که مسئوان همراه تيم ملی هر کدام به نوبت در جایی نامعلوم قرار می گيرند و 
با دوربين شکاری تعبيه شده به نظاره اطراف کمپ و شاید اماکنی که به ذهن ماموران 
نرسيده بود، می پردازند. همه این تدابير قطعا به دليل جلب نظر کارلوس کی روش برای 
مطمئن نشان دادن کمپ اسپایر است. جایی که او با خيال راحت به فکر تدابير تاکتيکی 

خود باشد و آن را به بازیکنانش انتقال دهد .

پرس��پوليس به دنبال هيجان انگيزترین انتقال زمس��تانی فوتبال 
ایران بود و بر این اساس مذاکره با رضا قوچان نژاد را از طریق محمودرضا 
فاضلی مدیربرنامه پيش برد. مهاجم سابق تيم ملی که بعد از جام جهانی 
خداحافظی رسمی خود را اعام کرده بود، در این فصل راهی تيم آپوئل 
قبرس شده اما نتوانسته با فضای این باشگاه هماهنگ شود و این مساله 
باعث شده تا زمزمه جدایی او و تصميم جدید در خصوص آینده اش افزایش 
یابد. با بازگشت مسعود شجاعی و اشکان دژاگه به فوتبال ایران، اکنون شایعه 
حضور هر بازیکنی نمی تواند دور از انتظار تلقی شود و در شرایطی که طی 
روزهای اخير گمانه زنی درباره مذاکره باشگاه پرسپوليس  با رضا قوچان نژاد 
افزایش یافته بود، باشگاه پرسپوليس و ایرج عرب در نهایت در این خصوص 
به اظهارنظر رسمی پرداختند. ایرج عرب درباره روند مذاکره با مهاجم سابق 
تيم ملی می گوید: همان طور که گفتم ما طبق برنامه و ليست اعامی برانکو 
برنامه نقل و انتقاات باشگاه را پيش خواهيم برد. باشگاه نمی خواهد با حضور 
در بازار شایعات باعث شود تا هواداران دچار سردرگمی شوند و مشکاتی به 
وجود بياید. بر همين اساس از همان روز اول اعام کردیم که اخبار دقيق و 
رسمی را از طریق سایت باشگاه اعام خواهيم کرد. روند مذاکرات ما جدی 

و بدون توقف پيش می رود تا زمان شروع دور جدید تمرینات پيش از حضور 
برانکو با بازیکنان مدنظر به توافق دس��ت یابيم. وی ادامه داد: با این حال 
طی روزهای اخير بحث در مورد رضا قوچان نژاد بازیکن شایسته فوتبال 
ایران افزایش یافته و ما نيز صحبت هایی کردیم. ما به طور مستقيم با ایشان 
صحبت نکردیم اما قيمت های نامتعارفی که اعام ش��ده به هيچ عنوان 
نمی تواند روند مذاکرات را جدی پيش ببرد. ما برای ایشان تا امشب منتظر 
خواهيم ماند و اگر مذاکره مثبت بود خواهان حضورش��ان هستيم. فعا 
چيزی مشخص نيست و البته باید بگویم صحبت هایی که در مورد مبلغ 
حضورش شده اگر همانند دیگر باشگاه ها باشد روند مذاکره قطع خواهد 
شد. با صحبت های سرپرست باشگاه پرسپوليس مشخص می شود آن ها 
طبق نظم مالی که برانکو پيشنهاد داده به دنبال جذب بازیکنان مدنظر خود 
خواهند بود. سرمربی سرخپوشان چندی پيش و در پی صحبت هایی که 
درباره حضور مهدی طارمی در پرسپوليس شده بود به این مساله اشاره کرده 
بود: طارمی بازیکن خوبی است. البته او اکنون در تيم الغرافه حضور دارد و 
از نظر مالی پيشرفت خوبی داشته است. با این شرایط بعيد است که باشگاه 
بتواند از نظر مالی او را تامين کند. طارمی در صورتی که به پرسپوليس بياید 

نباید نظم مالی باشگاه را برهم بزند و درخواست بيشتری نسبت به دیگر 
بازیکنان داشته باشد. این اظهارات سرمربی پرسپوليس که با به کارگيری 
این ش��رایط توانس��ته بازیکنان تيمش را همواره راضی نگه دارد، جزو 
مسائل مدیریتی او در تيم بوده است که از سوی باشگاه نيز طی این مدت 
رعایت شده و مانع از دریافتی بيشتر از سوی آن ها شده است. مساله ای 
که اکنون با حضور احتمالی رضا قوچان نژاد نيز برانکو نمی خواهد یک 
بی نظمی مالی در بين بازیکنانش شکل گيرد و آن ها را با بحران مواجه کند. 
با تمام این اوصاف و با توجه به اینکه با حضور احسان حاج صفی، مسعود 
شجاعی و اشکان دژاگه در تراکتورسازی، زمزمه زیادی درباره حضور رضا 
قوچان نژاد نيز در تبریز و مذاکره با این باشگاه شنيده می شود، باید پرونده 
حضور گوچی در پرسپوليس را نيز منتفی تلقی کرد. با این حال ایرج عرب 
به عنوان سرپرست باشگاه پرسپوليس اميدوار است در اولين گام مدیریتی 
خود یک خرید ویژه را برای باشگاه صورت دهد و از این طریق بتواند نظر 
مثبت هواداران را به سمت خود جلب کند، به همين منظور او مذاکرات 
را با این بازیکنان همچنان باز نگه داشته و در انتظار پالس مثبت از سوی 

ستاره سابق تيم ملی است.

سيدحسين حسينی مثل جام جهانی در آخرین اردوی تيم ملی برای جام ملت ها هم 
خط خورد تا حاا او استقال را مقصر این اتفاق بداند چراکه در این فصل مهدی رحمتی گلر 
اول این تيم بوده است و حسينی تنها در چهار بازی در نيم فصل اول در درون دروازه استقال 
قرار گرفته است. در این بين گفته می شود حسينی قصد دارد از استقال جدا شود تا بيشتر 
از این فرصت های خود را از دست ندهد و به تيمی برود که بتواند بيشتر فرصت بازی کردن 
پيدا کند. علی خطير در واکنش به جدایی حسينی  گفت: حسينی از خط خوردنش از 
ليست تيم ملی دلخور است و این دلخوری به حق است. به هرحال بازیکنی در حد حسينی 
برایش سخت است از دو اردوی تيم ملی برای جام ملت ها و جام جهانی خط بخورد و او 
حق دارد ناراحت باشد. او ادامه داد: من نمی خواهم منفی حرف بزنم ولی کاش کی روش 
که نمی خواست حسينی را به جام ملت ها ببرد در همان اردوی اول نامش را خط می زد. به 
هرحال طبيعی است وقتی یک گلر زحمت می کشد و در آخرین لحظه خط می خورد از نظر 
روحی با مشکل روبه رو می شود. بهتر بود او از همان اول از اردوی تيم ملی خط می خورد تا با 
مشکل روبه رو نمی شد. معاون ورزشی باشگاه استقال در پایان گفت: حسينی باید ظرفيت 
فکری اش را باا ببرد و قوی باشد و با قدرت تر از گذشته برگردد. او باید آنقدر تاش کند که 
کسی نتواند نام او را خط بزند. حسينی سال های زیادی وقت دارد تا به ستاره فوتبال ایران 

تبدیل شود و  باشگاه هم از او حمایت می کند و ما پشت دروازه بان جوان تيم مان خواهيم 
بود. هرچند گفته می شود حسيني قصد جدایی از استقال را دارد اما به نظر می رسد این هم 
یک تصميم احساسی است چرا که او با باشگاه تا پایان فصل قرارداد دارد و بعيد است وینفرد 

شفر و مدیران باشگاه راضی به جدایی اوشوند.

فدراسيون فوتبال ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کنفدراسيون فوتبال 
آس��يا )AFC ( همواره با این نهاد بين المللی در ارتباط و تعامل بوده اس��ت.  این 
ارتباطات و همکاری ها اما از زمان آغ��از دوره مدیریت مهدی تاج در فوتبال ایران 
خيلی پررنگ تر و نزدیک تر ش��د، طوری که طی دو سال گذشته در چند مرحله 
شاهد ماقات مدیران فدراس��يون فوتبال ایران و AFC در تهران یا مالزی محل 
مقر کنفدراسيون آسيا بودیم. حتی شيخ سلمان ریيس کنفدراسيون فوتبال آسيا 
دو ماه پيش به بهانه برگزاری فينال ليگ قهرمانان آسيا ميان تيم های پرسپوليس و 
نماینده ژاپن به ایران سفر کرد. وی حتی در جریان مطرح شدن بحث بازنشستگی 
مهدی تاج، تمام قد پشت وی ایس��تاد طوری که AFC در پيامی رسمی ضمن 
تاکيد بر اینکه فدراسيون فوتبال ایران یک نهاد غيردولتی است و دولت و مجلس 
ایران نباید هيچ گونه دخالتی در امور داخلی این فدراسيون داشته باشند، تاکيد 
کرد که در آس��تانه جام ملت ها باید با حفظ اس��تقال از هر گونه تعليق و تحریم 
فوتبال ایران خودداری ش��ود. مجموع این ارتباطات و تعامات ميان فدراسيون 
فوتبال ایران و کنفدراسيون فوتبال آسيا بهانه ای شده برای اینکه مدیران فوتبال 

ایران تصميم به تقدیر ویژه از شخص شيخ سلمان بگيرند. قرار است این تقدیر در 
جریان جام ملت های آسيا و با اهدای یک تخته فرش دستباف به وی انجام شود! 
فرش مورد نظر در تبریز بافته شده و قرار است در مراسمی ویژه رونمایی شود. عاوه 
بر این فرشی هم ویژه تقدیر از کارلوس کی روش سرمربی تيم ملی بافته شده که از 

آن نيز همزمان در مراسم امروز رونمایی می شود.
غامحسين زمان آبادی، مشاور ریيس فدراسيون فوتبال در امور فرهنگی ضمن 
اعام این خبر گفت: از این دو فرش در مراس��می هم که قرار است در تهران و ویژه 
معرفی سرود جام ملت ها و هواداران فوتبال برگزار می شود، نيز رونمایی خواهد شد. 
وی تصریح کرد: فرشی که با عنوان جام ملت ها توسط دوستان مان در تبریز بافته 
شده است به شيخ سلمان اهدا خواهد شد. این اهدا در جریان رقابت های جام ملت 
 ای آسيا انجام می شود اما در رابطه با فرشی که ویژه کارلوس کی روش تهيه شده و 
زمان اهدای آن، هنوز به جمع بندی نهایی نرسيده ایم. به گفته زمان آبادی، این فرش 
ویژه کارلوس کی روش یا در امارات و در پای��ان رقابت های تيم ملی فوتبال در جام 

ملت ها به وی اهدا می شود، یا پس از بازگشت به تهران در اختيار وی قرار می گيرد.

نیمنگاه

حاشیه

فدراسیونفوتبالزمینسبز

چرا گوچی از پرسپولیس دور شد؟

فدراسیون فوتبال ایران از شیخ   سلمان تقدیر می کندحسینی از استقال جدا می شود؟
تقدیر از رییس به چه بهانه ای؟

سرمربی تیم ملی، کمپ را با حلقه های محافظتی غیرقابل دسترس کرده است
دیوارهای امنیتی کی روش



ايسنا: خبر زنده شدن ُمرده در 
زواره اصفهان تكذيب شد

 

ُمرده: مگه ديوونه ام

ايسنا: آخرين وضعيت حمايت ارز نفتى 
از صادرات غير نفتى

 

ارز نفتى: اين داداش غير نفتى مون 
فالو شه عشقا

وزير بهداشت:سرعت خدمت رسانى به 
زلزله زدگان كرمانشاه در دنيا بى نظير بود

مسئوالن ژاپن: مژه هاموووون

خبرگزارى صدا و سيما: دالر به
 كانال 10 هزار تومان بازگشت

 
ولى اجناس هنوز از

 كانال 17 هزار تومان لفت ندادن

ميرزايى، عضو هيات علمى جمعيت شناسى دانشگاه تهران:
جمعيت ايران در طول يك قرن 8 برابر شده است 

مسئوالن: نگران نباشيد داريم كمش مى كنيم

صادق زيباكالم در گفت وگو با برنا: پنج سال گذشته را به هيچ وجه نمى توانيد با 84 تا 92 مقايسه كنيد

اون كه تپه هاش جداست
تسنيم: يك نماينده پارلمان كره جنوبى پس از آنكه از نشان دادن كارت شناسايى خود به كارمند فرودگاه امتناع كرد

 به دليل اين رفتار خود رسما عذرخواهى كرد

يك نماينده مجلس ايران: اين [خودشيرينى]ها چيه؟!
 يه ذره [جرات] داشته باش، دهن كارمند رو [سرويس كن]!

روحاني: بايد تالش كنيم از رنج مردم كاسته شود

از كتاب صد و يك بايد
 جلد سه

جوان: «لنزور» و «جيك و پيك» 
به  جاى اينستاگرام

مردم: و «بربرى» و «نوشابه» 
به جاى مرغ و گوشت

ايسنا:جمعيت ايران در طول يك قرن 8 برابر شده است 

پرايد:اونم تازه با وجود من و مسئوالن
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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 
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ــود...  ــه اش بيدار مى  ش ــداى گريه  بچ ــم با ص ــيرين باز ه  ش
ــچ جايى را  ــد. تقريبا هي ــاز مى  كن ــه ناچار ب ــم هايش را ب چش
ــتش را باال مى  آورد تا  ــت. دست راس نمى بيند. هوا تاريك اس
ــاعت مچى اش را ببيند. صداى گريه بيشتر مى شود. صفحه   س
ــاعت تار است. چشم هايش را چند بار باز و بسته مى كند. هر  س
ــاعت كمتر مى شود. بالخره ساعت را نگاه  بار از درجه  تارى س
ــه و چهل و پنج دقيقه؟ اى كاش  ــد. نه و ربع؟ يا نه... س مى كن
ــاعت را  اشتباه به دستش بسته باشد... ولى هوا تاريك است.  س
ــقف  ــت؟ نگاهش به س المصب. االن چه وقت گريه كردن اس
ــت. آرزو مى كند كاش سقف همين االن روى سرشان  اتاق اس
ــود... اما اين اتفاق نمى  افتد... احتماال سقف انقدر صبر  خراب ش
مى  كند تا گريه  بچه دو ساعت ادامه پيدا كند و بعد كه اعصاب 
ــن ختام روى سر  ــيرين به فنا رفت، آن وقت به عنوان حس ش

شيرين فرو بريزد...
ــود... فقط به سمت چپش غلت  ــيرين از جايش بلند نمى ش  ش
ــد... بچه گريه مى كند و پاهايش را  ــورد تا بچه اش را ببين مى خ
ــت و پا مى زند... شيرين بالفاصله  روى هوا تكان مى دهد و دس
ــوهرش بى حركت  ــورد... ش ــت مى خ ــتش غل ــمت راس به س
ــده... هيچ صدايى از جانب او نمى  آيد... نه حتى يك خر و  خوابي
پف ساده... نكند مرده باشد؟ بهتر... وقتى توى اين شرايط عين 
ــت بهتر كه مرده باشد... اصال به نفعش است مرده  خيالش نيس
باشد... آخر پدر انقدر بى خيال... اگر زنده هم باشد شيرين دلش 
ــدش... بالش را روى سرش بگذارد... و  مى خواهد خودش بكش
ــيند و بعد هم تمام... بالخره  بعد خودش برود و روى بالش بنش
ــدن اضافه كرده بود  ــى كه به خاطر بچه دار ش ــى كيلوي اين س
ــيند  به يك كارش مى  آمد... بعد هم اصال برود روى بچه بنش
ــه دوران تنهايى... به  ــرود ب ــت ب ــود... وقتش اس و خالص ش

داستان فيلم درباره چند رفيق است كه در نوجوانى با هم قرار مى گذارند 
ــال بعد دوباره يكديگر را مالقات كنند. اين چند جوان كه با هم  چند س
بزرگ شده اند، روزهاى سختى را پشت سر مى گذارند. چه آن زمانى كه 
ــرايط  ــر كچل توى كوچه گل كوچك بازى مى كنند و به دليل ش با س
سخت آن زمان دروازه هاى شان آجرى است و مجبورند سر زانوهاى شان 
را وصله بزنند، چه بعدتر كه بزرگ تر مى شوند و سر كالس مجبورند به 
سختى سه نفرى روى يك نيمكت بنشينند و وسط شان كيف بگذارند، 
آن هم كيف هاى سفت آن زمان كه هيچ عكسى رويش نبود و معموال 
قفلش هم خراب مى شد. همان زمان بود كه دانش آموزان مجبور بودند 
درس بخوانند و حتى در خانه مشق شب بنويسند و براى خارج شدن از 
كالس اجازه بگيرند، آن هم براى رفتن به دستشويى هايى كه نشستن 
ــال طرف را پير مى كرد از ترس و دلهره. به هرحال اين  رويش چند س
چند نوجوان كنكورى مى شوند، درست در زمانى كه نه كتا ب هاى كمك 
آموزشى وجود دارد و نه موسسات كنكور و قلم هاى مخصوص تست زنى.
سرانجام تاريخ قرار مالقات مى رسد و آن چند رفيق در ميعادگاه حاضر 
ــاهكارهاى سينما  ــوند. در صحنه اى كه منتقدان آن را يكى از ش مى ش
ــته اند  ــن گذاش مى دانند، مى بينيم چند نفر از آن جوانان كه حاال پا به س
يكى يكى وارد كافى شاپى مى شوند كه قبال كافه بوده است. بعد از خوش 
و بش از سرگذشت شان مى گويند. يك نفر كارمند دولت شده كه وسط 
صحبت هايش چند مامور مى آيند و مى برندش و معلوم مى شود حساب 
صندوق تعاونى اداره اش باال و پايين شده. دوست ديگر معلم شده كه او 

يكى بود يكى نبود؛غير از خدا هيچ كس نبود.
ــا مى رفت به  ــود در واليت غربت كه روزه ــك مورچه اى ب ي
ــتان. يك روز كه  ــرا و گندم و جو جمع مى كرد؛براى زمس صح
ــك دانه گندم پيدا كرد و به  ــه بود براى جمع كردن غلّه، ي رفت
نيش كشيد و حركت كرد به طرف النه اش. ناگهان باد وزيد و 

دانه گندم را از دست و دهان 
مورچه گرفت و با خودش برد.

مورچه به باد گفت:« اى باد؛ تو چقدر زور دارى!»
باد گفت :« پدر آمرزيده؛من اگر زور داشتم كه برج هاى باالى 

شهر، راهم را سد نمى كردند».
ــما ها چقدر زور  ــهر ؛ ش مورچه گفت :«اى برج هاى باالى ش

داريد!»
ــتيم كه نيازى به  ــهر گفتند:«ما اگر زور داش برج هاى باالى ش

مجوز شهردار نداشتيم».
مورچه گفت:«اى شهردار!تو چقدر زور دارى!»

ــهردار گفت:«من اگر زور داشتم كه قوه قضاييه مرا دستگير  ش
نمى كرد».

مورچه گفت:«اى قوه قضاييه تو چقدر زور دارى!».
ــى جرايد از من  ــتم ،بعض ــوه قضاييه گفت:«من اگر زور داش ق

انتقاد نمى كردند».
مورچه گفت:«اى جرايد، شما چقدر زور داريد؟»

ــتيم كه كاغذمان گير وزارت ارشاد  جرايد گفت:«اگر ما زور داش
نبود!».

مورچه گفت:«اى وزارت ارشاد، تو چقدر زور دارى!».
ــتم كه محتاج راى اعتماد  ــاد گفت:«اگر من زور داش وزير ارش

نمايندگان مجلس نبودم!».
مورچه گفت:«اى نمايندگان مجلس، شماها چقدر زور داريد!».
ــتيم كه نيازمند راى  ــدگان مجلس گفتند:«ما اگر زور داش نماين

مردم نبوديم».
مورچه گفت:«اى مردم شماها چقدر زور داريد!»

مردم گفتند:«ما اگر زور داشتيم بقال به ما جنس نسيه مى داد».
مورچه گفت :«اى بقال، تو چقدر زور دارى!».

ــت هاى مرا  ــاب ماس ــتم، آفت ــن زور داش ــر م ــال گفت:«اگ بق
نمى ترشاند».

مورچه گفت:«اى آفتاب، تو چقدر زور دارى!»
ــتم، دختر كد خدا نمى گفت كه  آفتاب گفت:«من اگر زور داش

:تو در نيا كه من درآمدم!».
مورچه گفت:«اى دختر كدخدا تو چقدر زور دارى!»

ــاورز  ــتم كه زن كش ــر من زور داش ــدا گفت:«اگ ــر كد خ دخت
نمى شدم».

مورچه گفت:«اى كشاورز، تو چقدر زور دارى!»
ــاورز گفت:«من اگر زور داشتم كه از ترس تو گندم هايم را  كش

توى انبار قايم نمى كردم».
ــت تو فكر. بعد نگاهى به بازوهايش كرد.  مورچه يك كمى رف

سينه اش را داد جلو و رفت به مزرعه. 
ــت كوه قاف! بعد هم دانه  گوش باد را گرفت و پرتش كرد پش

گندمش را بر داشت و برد به النه اش!
قصه ما به سر رسيد، كالغه به خونش نرسيد.
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مشق امشب را نوشتم بعد شوهر مى كنم

تور و تاجى را به جاى مقنعه سر مى كنم 

درس امشب بوده از خانوم كوكب، مثل او 

وقت خود را صرف پخت شام بهتر مى كنم 

جاى لى لى كردن و تاب و  طناب و سرسره 

فكر گلدوزى براى روى بستر مى كنم 

بهره ى من از سوادم آن قدر باشد كه شكر 

اولين امضاى خود را توى محضر مى كنم 

بعد از اين جاى عروسك را بگيرد كودكم 

صورتم را رنگ آميزى چو مادر مى كنم 

جاى امال مى نويسم شير كم بود و پنير 

گوش بر فرمان و دستورات همسر مى كنم 

از رياضى بهره اى بردم كه در هنگام خواب

اشك را با ترس هاى خود برابر مى كنم

مى رسد شايد به جايى دختر همسايه ام 

من ولى در ابتداى راه پنچر مى كنم

آمده وقت وداع و با نگاهى بى رمق 

دست خود را خارج از دست برادر مى كنم

ــك كار مفيدى از خودش  ــكده... كه حداقل ي روزهاى دانش
نشان دهد... به خودش بفهماند كه استعداد دارد... نشان دهد 
ــت درست و حسابى است... شيرين كمى  آرام  كه يك آرتيس
مى شود... واقعا دلش نمى  آيد بچه را بكشد... ولى عصبانيتش 

از شوهرش ذره اى كم نشده... او را حتما مى كشد...
ــيرين بالخره از جايش بلند  ــود... ش صداى بچه قطع نمى ش
ــود... بچه را بغل مى كند... بچه جايش را خراب كرده...  مى ش
ــيرين مى نشيند... حالش را  بوى خرابكارى بچه توى دماغ ش
ــن بو كنار بيايد... بچه را  ــته با اي به هم مى زند... هنوز نتوانس
ــكش را عوض مى كند... بچه مثل  روى ميز مى گذارد... پوش
ــه بعد از تعويض پوشك مى خندد... و مثل هميشه بعد  هميش
ــوهرش مى گويد: «الهى قربون پسرم برم...»  از خنده  بچه، ش
ــر وقت بچه گريه مى كند مثل مرده ها واكنش  اين عوضى ه
نشان نمى دهد... ولى بالفاصله بعد از خنده  بچه سنسورهايش 
ــغال... كثافت... اين كثافت را  ــود... بيشرف... آش فعال مى ش
شيرين بلند مى گويد... ولى شوهرش بالفاصله به خواب رفته 
ــنود... صداى خنده  بچه همچنان ادامه دارد...  و چيزى نمى ش
ــيرين كمى  به خودش مسلط مى شود... به اين فكر مى كند  ش
كه با همه  سختى هايش چقدر اين صداى خنده جذاب است... 
به اينكه چقدر بچه اش را دوست دارد... صداى خنده  بچه كمى  
بعد قطع مى شود و معصومانه خوابش مى برد... شيرين به اين 
ــدر مى تواند در لحظه  ــدن چق فكر مى كند كه اين بچه دار ش
همه چيز را متفاوت كند... تا چند دقيقه پيش، از بچه دار شدن 
ــيمان شده بود... ولى االن حتى حاضر نيست يك خراش  پش
به پايش بيايد... شيرين از اين وضعيت خنده اش مى گيرد... و 
ــود.. شوهرش بالفاصله مى گويد:  صداى خنده اش بلند مى ش
ــرم؟ اين عوضى هر  ــرم برم...» قربون پس «الهى قربون پس
صداى خنده اى مى شنود همين را مى گويد؟ شيرين لپ تاپش 
ــريال فرندز را پخش مى كند. با هر صداى  را باز مى كند و س
خنده اى كه شنيده مى شود، شوهرش مى گويد: «الهى قربون 
ــيرين از جايش بلند مى شود... بالش را روى  پسرم برم...» ش
ــوهرش مى گذارد و بالفاصله روى آن مى نشيند...  صورت ش
ــى مى گويد كه  ــت و پا مى زند و چيزهاي ــوهرش كمى  دس ش
ــنود... فقط بعد از يك لحظه خنديدِن شيرين  ــيرين نمى ش ش
مى گويد: «الهى قربون پسرم برم...» كه كامل شنيده مى  شود.

هم به خاطر اعتراض به نفت كم درون بخارى هاى كالسش بازداشت 
ــت. ديگرى كارگر شده كه ماه هاست حقوق نگرفته و معلوم  شده اس
ــت كه زمين  ــان اس ــود رييس كارخانه يكى ديگر از دوستان ش مى ش

كارخانه و دم و دستگاهش را فروخته و رفته است خارج.
ديگرى وارد كارهاى عام المنفعه و محيط زيستى شده كه بعد از آخرين 
ــوه اى زنده ايران را در  ــل خوردن آخرين خرس قه بارى كه فيلم عس
ــى از او خبرى ندارد. دوست ديگر  ــتاگرامش گذاشته، ديگر كس اينس
فوتبال را ادامه داده و به صورت حرفه اى وارد ورزش شده كه نسبت به 
بقيه وضعش بهتر است و ميز را حساب مى كند. هرچند حرف و حديث 
پشت سرش زياد است و مى گويند بعد از آخرين سونامى خبرى از پولى 
ــت. نفر بعدى  ــطل گرفته، نيس كه از مردم براى خريد تى و پارو و س
تعريف مى كند به كار هنر زده و اين روزها يك تئاتر روى صحنه دارد. 
ــى مى خواهد به هركدام از بچه ها بليت تئاترش را بدهد، يادآورى  وقت
مى كند هرچه زودتر بيايند ببينند چون زمزمه هايى از توقيف آن به خاطر 

حضور همزمان هنرپيشه مرد و زن روى سن شنيده است.
بچه هاى باقيمانده در حالى كه اشك گوشه چشم شان را پاك مى كنند 
ــان را سر  ــكالت داغ ش ــيك و دمنوش و ش ــو و ميلك ش و ته اسپرس
ــند از حال آخرين نفر گروه مى پرسند كه چند سال پيش خبر  مى كش
ــتند استاد دانشگاه شده است. همزمان تلويزيون نام مصدومان و  داش
فوت شدگان حادثه چپه شدن سرويس دانشگاه بر اثر عطسه راننده را 
ــت هم اعالم مى شود. ولى چون در اين  مى خواند كه نام آخرين دوس
ستون فيلم هاى هپى اندينگ را معرفى مى كنيم، ناگهان همه آن هايى 
كه در اين صحنه نبودند، جلوى دوربين ظاهر مى شوند و يك صدا فرياد 
ــورپرايز» و معلوم مى شود همه اين داستان هاى غم انگيز  مى زنند «س
ــتى را كه كارگر است، خوشحال  ــته اند آن دوس الكى بوده و مى خواس

كنند تا بلكه دردش را چند ساعتى فراموش كند.
ــتان در حالى كه دارند الكى به زور مى خندند و  فيلم روى چهره دوس
ــن و كتاب هاى كمك آموزشى قارچ  از مزاياى دمنوش الغرى بلوش

صحبت مى كنند پايان مى يابد.

على رضازادهعشاق نامدار قرن بيست و يكم

niels bo bojesenطرح

 عليرضا پاكدلطرح

ــغله زياد،  ــه خاطر مش ــفانه اين هفته ب متاس
ــتن مطلب نداشتم ولى چون بايد  فرصت نوش
ــردم، تصميم  ــورى پر مى ك ــتون را يك ج س
ــدى «ِمتِئور  ــتندآپ كم ــه اس ــم ترجم گرفت
ــر كنم.  كلين واچ» كمدين اهل گابن را منتش
ــنواره «اللِس» برنده  ــتندآپ، در جش اين اس

جايزه «فيكشنال اگزى» شد.
سالم! خوبين؟ ما خيلى باحاليم! (حضار جواب 

مى دهند خيلى)
ــب يه خواب ديدم، براى من كابوس بود  ديش
ــتم  ــدم، از خنده نتونس ولى بعدش كه بيدار ش
ــوام اون رو  ــرم، مى خ ــودم رو بگي ــوى خ جل
ــدم رفتم كوه،  ــون تعريف كنم. خواب دي برات
ــرى  ــناكى بود، يه س ــب و ترس ــاى عجي ج
ــاب از جلوم رد  ــا كيف و كت ــتن ب جوون داش
ــيدم «اينجا كجاست؟  ــدن. ازشون پرس مى ش
شيطونا! دختر پسرى به اسم كتابخونه اومدين 
ــرت نگو! اينجا  ــون گفت: «چ كوه!». يكى ش
ــه مى دونين چيه؟  ــگاه ك ــگاهه!». دانش دانش
دانشگاه جاييه كه بچه ها بعد از غول كنكور و 
ــال درس خوندن ميرن متخصص بشن  12 س
ــه اونا گفتم  ــون خدمت كنن. ب تا به كشورش
«چرا دانشگاه رو تو اين برهوت ساختن، مگه 
شهر ندارين؟» يكى شون زد رو شونه ام گفت: 
ــا االن تو پايتختيم!  ــزى زدى؟ م «داداش چي
ــت!»  ــگاه خاورميانه اس اينجا بزرگ ترين دانش
ــد همين رو  ــد مى خندند) باور كني (حضار بلن
ــيدم «خب با چى مى رين باال؟  گفت! بعد پرس
ــگاه  ــما بُزين كه قله كوه براتون دانش مگه ش
ساختن؟!» يكى  گفت «با اين!» و يه اتوبوس 
ــون داد كه بازمانده جنگ جهانى دوم بود.  نش
ــيِب خطرناك.  اون وقت توى يه جاده  پر از ش
ــه ترمز نداشت، راننده پاش  باور كنيد اتوبوس
ــر پيچ  ــت بيرون كه س ــين مى ذاش رو از ماش
ــه، اگه سرعت زياد بود يه سرى دانشجو  وايس
ــى آوردن بيرون  ــون رو م ــم باهاش پاهاش ه
ــى از حضار از  ــه! (يك ــر بش ــه ترمز قوى ت ك
ــاده اش گاردريل  ــده غش مى كند)  تازه ج خن
ــت، يعنى قاطر هم  ــت، هيچى نداش هم نداش
ــى اتوبوس هاى بدون  ــد ول از اونجا رد نمى ش
ترمز مى رفتن (حضار از دهان شان كف خارج 
ــت  ــه اتوبوس كه داش ــود) اون وقت ي مى ش
ــرى دانشجو  مى رفت باال، يهو چپ كرد يه س
ــك از  مردن (حضار خيلى بلند مى خندن و اش
ــان جارى مى شود، يكى از حضار  چشم هاى ش
مى گويد: بابا انقدر چرت نگو!) گفتم كه خواب 
بود! ولى بعدش كه بيدار شدم خودم از همين 
چرنديات خنده ام گرفت. حاال اينا رو بى خيال، 
ــد، گفت: «به  ــگاه اوم ــو خوابم معاون دانش ت
ــع رانندگى  ــى راننده موق ــاهدان عين گفته ش
ــردن!». رفتم طرف رو  ــكته كرده و چپ ك س
پيدا كردم بهش گفتم «آخه برادر! وقتى همه 
ــاهد عينى كجا  ــتانن، ش يا مردن يا تو بيمارس
ــوس بى ترمز،  ــر كن اتوب ــود؟!» گفت «فك ب
ــيب زياد! تو باشى سكته  جاده بى گاردريل، ش
ــت روى  ــى؟!» (حضار از خنده با مش نمى كن
ــز مى كوبند) من تو خواب ول نكردم ديگه!  مي
ــئول دانشگاه رو ببينم، گفتن اين آقا  رفتم مس
ــت، آخه سى و هفت تا شغل  سرش شلوغه نيس
ــار از خنده مى ميرد) (يكى  داره! (يكى از حض
از حضار: اصال اسماشون رو يادش مى مونه؟!) 
نمى دونم، خواب بود ديگه، تو خواب همه چيز 
ــدش رفتم ببينم تو مجلس چى كار  ممكنه. بع
ــر اين موضوع، همه داشتن برا هم  مى كنن س
شعر مى خوندن و باهم شوخى مى كردن. يكى 
هم پيگير بود كه بايد وزير اقتصاد رو استيضاح 
ــگاه  كنيم (يكى از حضار: چرا؟ چون به دانش
پول اتوبوس نداده بود؟!) نه بابا! دانشگاه كلى 
ــاور  كنيد!  ــجوهاش مى گرفته! ب پول از دانش
ــجوها مى گرفتن و تو  كلى پول لعنتي از دانش
ــون باال! (حضار  اون جاده اينجورى مى بردنش
ــد). پيگير  ــن غلت مى زنن ــده روى زمي از خن
ــه كارمند گمرك  ــتيضاح وزير بود چون ي اس
ــون نمى تونم كارت  ــش گفته من طبق قان به
ــاكى شده كه من خودم  رو راه بندازم، اونم ش
قانون گذارم، براى من كه نبايد اينكار رو بكنى 
و تو ... مى خورى اين حرف ها! (يكى از حضار 
ــك مى ريزد،  در حالى كه از خنده گوله گوله اش
ــى نگفت؟!)  ــى هيچ كس هيچ ــد: يعن مى گوي
ــلوغ بازى مى كردن.  چرا توى توييتر خيلى ش
ــبكه اجتماعيه  توييتر كه مى دونين چيه؟ يه ش
ــور  ــئوالى كش ــا فيلتر بود، بعد مس كه اونج
همشون اونجا بودن و به مردم پيام مى دادن. 
ــود، (حضار از خنده ديوار را گاز  خيلى باحال ب
ــد؟ (يكى از  مى زنند) بعد فكر مى كنين چى ش
ــما  ــار: حتما يه دفعه يكى اومده گفته ش حض
ــى) نه بابا!  ــى قرار گرفت ــل دوربين مخف مقاب
ــراى حل همه  ــدش كال تصميم گرفتن ب بع
ــتاگرام رو فيلتر كنن. (يكى از  مشكالت اينس
ــقف مى كوبد  ــار از خنده كله اش را به س حض
ــود) ديگه ديدم  ــزى مى ش ــا ضربه مغ و درج
نمى تونم، يه داد زدم كه بگم اين چه وضعيه، 

يهو از خواب پريدم.
ــويق مى كنند،  ــده زياد او را تش ــار با خن (حض
ــد: داداش مردم اونجا  ــى از حضار مى گوي يك
رو ديدى بگو بيان بهشون پناهندگى مى ديم! 
ــدن و هارهار  ــت الكل ب فقط قبلش بايد تس

كنان از سالن خارج مى شود).

طنزآزاد

همفيلمبازى

شهاب پاك نگر

عليرضا كاردار

سحر بهجوساز مخالفنوستالژي

شيرين هنوز هم از تصميمى كه 
آن شب گرفت، راضى ا ست

ضيافت در كافه 
مش وارطان

برنده جايزه  
فيكشنال ِاگزى

اگر ما زور 
كودكان ازدواجداشتيم...

قسمت 410  - روش دانه برفى دكتر اينجرمنسون 9  

ــت  ــتان خود را آماده كنيد، نيازى نيس براى اينكه اولين پيش نويس داس
500 ساعت وقت صرف كنيد، در حاليكه مى توانيد آنرا در 150 ساعت و با 
كمترين مشكالت بنويسيد. و با محاسبه زمانى كه براى طراحى داستان به 

كار برديد باز هم جلوتر هستيد.
معموًال در ميانه نوشتن اولين پيش نويس باز مى گردم و به عنوان استراحت 

مشكالت طراحى خود را در داستان برطرف مى كنم و قسمت هايى را كه 
به نظر تكه تكه مى آيند به يكديگر متصل مى كنم. بله، طراحى هيچ كس 
ــت. اين طبيعى است پس نگران نباشيد. طراحى  بدون عيب و كامل نيس
ــت كه نتوانيد آنرا تغيير دهيد. بلكه طرح  ــتان از بتن ساخته نشده اس داس
ــتان با شما زندگى مى كند. اگر طراحى داستان خود را اصالح كنيد و  داس

اين كار را به خوبى انجام دهيد وقتى كه به نوشته هاى اوليه خود مراجعه 
مى كنيد، ممكن است از خواندن طرح اوليه خود به خنده بيفتيد! اين ممكن 
است براى هر نويسنده بزرگى رخ دهد. و از اينكه اكنون داستان شما چقدر 
عميق و مفهومى شده است به وجد بياييد.سالهاست كه من روش دانه برفى 
را به صدها نويسنده در كنفرانس هاى مختلف آموزش داده ام. و اين مطلب 
ــت قرار داده ام و اكنون در حدود دو ميليون و جهارصد هزار بار  را در اينترن
بازديد داشته است. و نويسندگان زيادى در مورد آن نظر داده اند. برخى اين 

روش را دوست دارند و برخى هم آنرا نمى پسندند. و توصيه من اين است. 
اگر اين روش به شما كمك مى كند، از آن استفاده كنيد. حتى مى توانيد فقط 
بخش هايى را كه به شما كمك مى كند استفاده كنيد. من رمان خودم را به 
روش دانه برفى نوشتم و از نتيجه كار راضى بودم. براى نوشتن به ابزارى نياز 
داريد كه اختصاصا براى داستان نويسى طراحى شده باشد. حال مى خواهد 
ــد يا هر روش ديگرى... آن را شناسايى كنيد و از آن  روش دانه برفى باش

استفاده كنيد! (بخشى از ترجمه: على يزدى مقدم)

   دوچرخه و هواى پاك
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كيوان وارثى

هفته نامه گل آقا
شهرداري مهر شهر براي تحويل 

زباله به مراكز مخصوص
 به آورنده آن نوار موزيك جايزه مي دهد.

نيشخط خـاطـرهشش
پنج شنبه 1  بهمن 1394

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

پل مويز



مرگ 
همان زندگى ست 

بى نقاب

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى

نيشخط خـاطـره
نمايشگاه نقاشي كودكان كار به مناسبت روز هواي پاك در برج ميالد افتتاح شد

جواد تكجو
پنج شنبه 1  بهمن  1394
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سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

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

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

شما    ره       499

مسعود ماهيني

جهانگيرى :اولويت دولتجهانگيرى :اولويت دولت
 بازگشت ثبات اقتصادى بازگشت ثبات اقتصادى

 به كشور است به كشور است



من بايد برم بخوابم!

2

2

خشم هفتمين پسر
نويسنده: جوزف ديلينى

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

467

«كاليو 

استيپلز لوئيس»

كوشندگان كودك:

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

@roustaeeali

ميشناسيش؟

بچه هاي عزيز!

ــاعر،  ــا آمد. وي ش ــان به دني ــر 1307 در كاش در 15 مه
ــنده و نقاش اهل ايران بود. او از مهم ترين شاعران  نويس
ــعرهايش به زبان هاى بسيارى از  معاصر ايران است و ش
ــپانيايى و ايتاليايى ترجمه  ــى، فرانسوى، اس جمله انگليس
ــتين مجموعه شعرنيمايى  ــده اند. در سال 1330 نخس ش
ــال 1332 از  ــر كرد. در س خود را به نام مرگ رنگ منتش
ــكده هنرهاى زيبا فارغ التحصيل شد و نشان درجه  دانش
اول علمى را دريافت كرد. در همين سال در چند نمايشگاه 
نقاشى در تهران شركت كرد و نيز دومين مجموعه شعر 
خود را با عنوان زندگى خواب ها منتشر كرد. اين هنرمند 
به فرهنگ مشرق زمين عالقه ويژه اي داشته و سفرهايى 
ــتان، ژاپن و چين داشته  به هندوستان، پاكستان، افغانس

است.
ــن هنرمند خوب  ــام اي ــدس بزنيد كه ن ــما بايد ح حاال ش
كشورمان چيست. كساني كه درست حدس بزنند، هم در 
ليست كساني كه پاسخ صحيح داده اند قرار مي گيرند و هم 
ــتگاه تبلت شركت داده مي شوند.  در قرعه كشي يك دس

منتظر يم.

؟؟مي شناسيش
؟؟
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

همايون شجريانهمايون شجريان

ــى،  ــا خطيب ــوراروج، رومين ــدى، پ ــد وحي حمي
احسان شهبازى ، محيا عزيزى، سپيناز رضايى، 
ــيف، على ظاهرى، سپيناز  معصومه محمدى س

رضايى و  امير حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

عباس يمينى شريف

فريدون مهربان است

عزيز كودكان است

به نرمى مى زند حرف

هميشه خوش زبان است

به هر جا كودكانند

فريدون در ميان است

فريدون نيست ترسو

خودش يك پهلوان است

نمى گويد،  مگر راست

كه حسنش در همان است

فريدونفريدون

احترام قايل شدن به كودكان و آثار مثبت آناحترام قايل شدن به كودكان و آثار مثبت آن

به من هم احترام بگذاريد!به من هم احترام بگذاريد!

دوستاني كه پاسخ صحيح داده اند:
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب:  خشم هفتمين پسر
نويسنده: جوزف ديلينى

مترجم: مريم منتصرالدوله
ناشر: نشرافق

تعداد صفحات:352صفحه
ــت دنيا را تغيير مى دهد! تام به دنبال آليس و  درباره كتاب:اين مبارزه، سرنوش
فيند به برج تاريك مى رسد. او حدس مى زند آليس اسير لوكراستاست و براى 
مبارزه با جادوگران برج و لوكراستا از بوگارت كمك مى گيرد. بوگارت در اين 
مبارزه، خون همه جادوگران را مى مكد اما فقط نامه اى از آليس پيدا مى كند كه 

براى تام نوشته كه ديگر نمى تواند همراهش باشد.

من بايد برم بخوابم!من بايد برم بخوابم!

ن كتاب  توسط بهرام نورى از تنكابن
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

ــه معلومه كه همه  من جوجه تيغي ام، البت
من رو مي شناسن. من روزها مى خوابم 

و شب ها مشغول فعاليت مى شم. رو 
ــتم چيزي حدود پنج هزار تيغ  پش
ــغ ازم مي افته  ــالى يك تي دارم كه س

ــاش درمياد. غذاى  و يكي جديد به ج
ــم تو هر باغچه اى  اصلى من علف هرز ه، پس مى تون
ــتون با شكم پر و توي  مهمون بشم.من تو فصل زمس

لونه اى گرم و نرم به خواب زمستونى ميرم.
ــه  ــزار عضل ــج ه ــن پن م
ــر عضله يك  ــه ه دارم ك
ــده تا  ــغ رو حركت مي تي
ــودم در مقابل  بتونم از خ
ــت  ــكارچى  ها محافظ ش

كنم.

سوال
يارو زنگ ميزنه فرودگاه و مي گه:

ببخشيد از اينجا تا تهران چقدر راهه؟

كارمنده مي گه: يه لحظه...

مي گه: خب خيلي ممنون! و قطع مي كنه!!

آسانسور
يك نفر سوار آسانسور مى شود، مى بيند نوشته اند: 

ظرفيت :12 نفر.با خودش مى گويد :عجب! 

ــر را از كجا  حاال 11 نفر ديگ

بياورم؟
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رمان «جادوى هزار پرنده» نوشته على اكبر كرمانى نژاد اخيرا وارد بازار 
نشر شده است. اين رمان نوجوان، داستانى فانتزى است كه ماجراهاى 

آن در دل كوير اتفاق مى افتد.
ــده و در نگارش آن،  ــته ش «جادوى هزار پرنده» در گونه فانتزى نوش
ــت. فرزانه آقاپور،  ــطوره هاى ايرانى استفاده شده اس از افسانه ها و اس
نويسنده و استاديار زبان و ادبيات فارسى دانشگاه گيالن، در يادداشتى 
كه آن را براى انتشار در اختيار ايبنا قرار داده است، به اين كتاب پرداخته 

است. اين يادداشت در زير از نظر مخاطبان مى گذرد:
جادويى كه بر هزار پرنده كارگر شد!

ــا و بى پناه، وقتى دنبال بز  كريم، كهره چران (بزغاله چران) آبادى تنه
گريزپاى گله اش مى گشت، با هجوم پرنده هايى غول پيكر و سياه مواجه 
ــود كه آرامش اهالى را به هم مى ريزند و خسارت و ويرانى به بار  مى ش
مى آورند. او به زحمت و با راهنمايى و يارى بزى عجيب جان به در مى برد. 
شخصيت نوجوان رمان، به دنبال آن بز وارد دنيايى ماورايى مى شود و 
ــناخت خويش پيش مى رود. او به بهشتى خشكيده پا  در وادى هاى ش
مى گذارد كه اسير جادو از آب و آبادانى جا مانده است و دير يا زودى است 

كه در آن، جنگى بر سر آب درگيرد...
اين رمان نوجوان در كشاكش حادثه هاى پياپى و تعليقى نفس گير، بسيار 
خوش خوان است و لذت و آموزش را در پيوندى گفت و گويى، توامان به 

خواننده عرضه مى كند.

درهم آميختگى فانتزى و جادو 
در «جادوى هزار پرنده»در «جادوى هزار پرنده»

مسائل مهم را با كودكان تان در ميان بگذاريد!

ــباب بازى با  ــط در خصوص اس ــور مى كنند كه بايد فق برخى والدين تص

كودك شان صحبت كنند، در حالى كه نياز است درباره مسائل مهم نيز با 

كودكان صحبت كنيم . والدين بايد به تدريج با كودك درباره مسائل مهم ترى 

نظير اينكه چرا كار مى كنند يا اينكه چرا مراقبت از اعضاى خانواده براى شان 

اهميت دارد يا چرا در برخى موارد به داليل اخالقى و انسانى برخى تصميمات 

را مى گيرند، با كودك صحبت كنند.

مطمئن باشيد كودك كم كم آن ها را مى فهمد و درباره آن ها فكر مى كند. 

شما مى توانيد در مورد چنين مسائلى با زبان ساده براى فرزندتان صحبت 

كنيد و به سواالت او پاسخ دهيد. در رابطه با كودك رفتارهاى اشتباه در برخى 

شرايط امرى عادى است اما با قرار دادن برخى محدوديت ها ياد مى گيرند 

كه رفتار خود را كنترل كنند. البته نياز به تنبيه شديد نيست اما بايد قوانين 

روشنى وضع كرد كه عمل نكردن به آن عواقبى را درپى داشته باشد. براى 

مثال محروميت از تماشاى تلويزيون يا نرفتن به پارك و زمين بازى مى تواند 

عواقب اين قانون شكنى محسوب شود. مى دانيد كه هر موردى با تشويق 

و تحسين تقويت مى شود. پس وقتى كودك ناراحت يا عصبانى است، با او 

همدردى كنيد و به او بگوييد كه احساسش را درك مى كنيد. بگذاريد حس 

كند كه احساساتش براى تان اهميت دارد و از ناراحتى او ناراحت و از شادى او 

خوشحال مى شويد. در اين صورت او احساس بهترى پيدا كرده و مى آموزد 

كه خودش هم مى تواند با همدردى با ديگران احساس بهترى به آن ها بدهد 

و اگر اين كار را كرد، او را تشويق كنيد تا تاثير رفتارش را ببيند.

«كاليو استيپلز لوئيس »«كاليو استيپلز لوئيس »
ــنده، منتقد، پژوهشگر  ــتيپلز لوئيس (سى. اس. لوئيس)، نويس كاليو اس

ــهر بلفاست واقع در  ــگاه، 29 نوامبر 1898 در ش ــتاد دانش ادبيات و اس

ايرلند شمالى به دنيا آمد و در 22 نوامبر 1963 در شهر آكسفورد از دنيا 

رفت. او از كودكى به مطالعه عالقه داشت و خيلى زود نوشتن را آغاز كرد. 

لوئيس يكى از بزرگ ترين روشنفكران قرن بيستم و به طور مسلم، يكى 

از تاثيرگذارترين نويسندگان عصر خود بود.لوئيس بيش از30 كتاب در 

طول عمر خود نوشت كه مخاطبان گسترده اى را براى او به ارمغان آورد. 

با گذشت زمان، كتاب هاى لوئيس نه تنها جذابيت خود را از دست نداده 

است بلكه قلم او هرساله هزاران خواننده جديد را به سوى كتاب هايش 

جذب مى كند. از برجسته ترين و مشهورترين آثار لوئيس كه كمال هنر او 

را در نويسندگى آشكار مى كند، مى توان به كتاب هاى «مسيحيت محض»، 

«بيرون از سياره خاموش» ، «طالق بزرگ» ، he Screwtape Letters و 

مشهورترين رمان او به نام «وقايع نگارى نارنيا» كه در سال 1950 نخستين 

ــال 1956 هفتمين و آخرين  جلد آن به نام «خواهرزاده جادوگر» و در س

ــون مجموعه  ــاره كرد. تا كن ــت، اش جلد آن را به نام «آخرين نبرد» نوش

ــته  و سه فيلم  ــخه فروش داش كتاب هاى نارنيا، بيش از 100 ميليون نس

سينمايى بزرگ از آن ها ساخته شده است.

 انسان ها ذاتا عالقه مندند كه ديگران به آن ها احترام بگذارند 

ــامل همه طبقات، از بزرگسال تا خردسال  و اين مساله ش

ــم و ارزنده  ــرمايه هاى عظي ــود. كودكان هم كه س مى ش

جامعه اند، از اين قاعده مستثنا نيستند. به خصوص اگر اين 

اكرام و اظهار محبت به آن ها در مقابل ديگران باشد. احترام 

به ديگران، يكى از عوامل مهم در جذب و اطاعت آن هاست 

ــتر صادق است. اگر پدر و  و اين مساله درباره كودكان بيش

مادرى به فرزند خود احترام بگذارند، در تربيت او موفق ترند. 

چون كودكان دراين صورت بهتر به سخنان و نصايح والدين 

خود گوش مى دهند؛ اگر به شخصيت آن ها بى احترامى يا 

ــمنى و كينه آن ها را به همراه  ــود، اين رفتار دش توهين ش

خواهد داشت. 

ــى همه رفتارهاى انسان يك معنى و توجيه  در روان شناس

ــن اكرام كردن و  ــت. بنابراي دارد و آن هم فرار از حقارت اس

بزرگ دانستن، همه تربيت خواهد بود. اكرام كردن همان 

رفتارى است كه به موجب آن احساس بزرگ و محترم بودن 

در فرد پديد مى آيد و در او باور خوبى نسبت به خودش ايجاد 

مى شود و محصوالت شيرينى چون عزت و اعتماد به نفس 

به بار مى آورد.

حال اگر مى خواهيد فرزند خود را بسيار متشخص و با اعتماد 

ــان بزرگ و  به نفس بار بياوريد كامال جدى و مثل يك انس

محترم با او رفتار كنيد. به طور مثال وقتى وارد خانه مى شويد 

ــالم و احوالپرسى مى كنيد با  همان گونه كه با همسرتان س

كودك تان هم احوالپرسى كنيد. وقتى نام او را صدا مى زنيد 

اسمش را كامل و محترمانه صدا بزنيد. حتى وقتى كه قصد 

تنبيه يا دعوا كردن او را داريد از هر گونه اقدامى كه موجب 

ــود، خوددارى كنيد. تنبيه  تحقير و خجالت كشيدن او  ش

بدنى به شدت موجب تحقير انسان مى شود .در اغلب موارد 

آنچه موجب گريه كودك مى شود درد حاصل از تنبيه نيست 

ــت. بنابراين هرگز رفتاري از  خود بروز ندهيد كه موجب تحقير او شود.بلكه درد حاصل از حقارت اس

ــود بى احترامى نمى كنند،  ــه به كودك خ فرزندان والدينى ك

ــترى دارند. بنابراين هرگز كودك خود را  اعتماد به نفس بيش

ــعي كنيد فرزندان خود را  با ديگران مقايسه نكنيد. هميشه س

ــتند، يعني با نقاط قوت و ضعفي كه دارند،  همان گونه كه هس

ــوت و اصالح نقاط  ــان را در ارتقاى نقاط ق بپذيريد. همواره آن

ــيوه هاي احترام  منفى اش حمايت كنيد. اين يكي از بهترين ش

گذاشتن به آن هاست. 

ــن احتياجات رواني  ــاي معنوي و تامي دين ما، توجه به نيازه

ــت. از اين روست  كودك را به طرز ظريفي پيش بيني كرده اس

ــه عنوان يك حق  كه تكريم و رعايت احترام كودك ب

مسلم بر عهده والدين و ديگران، مورد تاكيد قرار گرفته 

ــن دوره زندگي  ــت. زيرا كه دوره كودكي مهم تري اس

انسان و دوره شكل پذيري و اثر پذيري اوست. هر چه 

ــان ريخته مي شود شخصيت  در كودكي در قالب انس

فرداي او را مي سازد.

پيام ها و نتايج اكرام كودكان

احترام به كودك يكى از عوامل مهم در رشد  شخصيت 

كودك است كه او را فردى باشخصيت، مسئوليت پذير، 

ــّالق مى گرداند، تصور  داراى اعتماد به نفس قوى و خ

ــرافت و  ــد، روح ش ــتن پيدا مى كن ــى از خويش مثبت

بزرگوارى را در كودك پرورش مى دهد.

 يكى از علل اساسى اختالالت رفتارى كودكان، فقدان 

محبت و احترام كافى از ناحيه والدين است.

ــرام زيادى براى كودكان   پيامبر اكرم (ص) عمال احت

ــيوه هاى  و نوجوانان قايل بودند، رفتارها، عملكرد و ش

ــان با كودكان و نوجوانان بهترين الگوى  برخورد ايش

ــيوه  ــت. اگر مردم به ش ــراى خانواده هاس ــارى ب رفت

ايشان در برخورد با كودكان و نوجوانان عمل كنند، از 

بسيارى اختالالت و مشكالت روحى و روانى كودكان 

ــد. شيوه هاى عملى  و نوجوانان پيشگيرى خواهد ش

تكريم كودكان و نوجوانان مانند سالم كردن، همبازى 

ــدن و … راهنماى خوبى براى  شدن، هم صحبت ش

همه والدين است.

گذذ اان دكانتانند ااك ا گذائل ان دكانتاند اك ا ئل

احترام به كودك يكى از عوامل مهم در رشد  

شخصيت كودك است كه او را فردى باشخصيت، 

مسئوليت پذير، داراى اعتماد به نفس قوى و 

خّالق مى گرداند، تصور مثبتى از خويشتن پيدا 

مى كند، روح شرافت و بزرگوارى را در كودك 

پرورش مى دهد

على روستايىيى
احترام قايل شدن به كودكان و آثار مثبت آناحترام قايل شدن به كودكان و آثار مثبت آن

به من هم احترام بگذاريد!به من هم احترام بگذاريد!
دين ما، توجه به نيازهاي معنوي و تامين 

احتياجات رواني كودك را به طرز ظريفي 

پيش بيني كرده است. از اين روست كه 

تكريم و رعايت احترام كودك به عنوان يك 

حق مسلم بر عهده والدين و ديگران، مورد 

تاكيد قرار گرفته است
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  تصويرگران:تصويرگران:  شيما زارعي، فاطمه خداشناس  شيما زارعي، فاطمه خداشناس

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

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

باقري، ميترا سياوشيانباقري، ميترا سياوشيان

زندان اسكندر يا مدرسه ضياييه زندان اسكندر يا مدرسه ضياييه 

ــه اى است با حدود 8 قرن   ــه اى است با حدود 8 قرنزندان اسكندر يا همان مدرسه ضياييه در حقيقت مدرس زندان اسكندر يا همان مدرسه ضياييه در حقيقت مدرس

ــهر يزد در مجاورت بقعه دوازده امام واقع شده است.  ــهر يزد در مجاورت بقعه دوازده امام واقع شده است. قدمت كه در محله فهادان ش قدمت كه در محله فهادان ش

زندان اسكندر در يزد در سال 136 هجرى قمرى توسط عارف معروف ضياءالدين زندان اسكندر در يزد در سال 136 هجرى قمرى توسط عارف معروف ضياءالدين 

ــرانش مجدالدين حسن و  ــط پس ــال 507 ه.ق توس ــد و در س ــين رضى بنا ش ــرانش مجدالدين حسن و حس ــط پس ــال 507 ه.ق توس ــد و در س ــين رضى بنا ش حس

شرف الدين على تكميل شد.شرف الدين على تكميل شد.

از بخش هاى زندان اسكندر  مى توان به وجود چاهى با قطرى حدود 2 متر در وسط از بخش هاى زندان اسكندر  مى توان به وجود چاهى با قطرى حدود 2 متر در وسط 

حياط اين مدرسه ضياييه اشاره كردكه به سردابى به عمق حدود 5 متر منتهى مى شودحياط اين مدرسه ضياييه اشاره كردكه به سردابى به عمق حدود 5 متر منتهى مى شود

ا الل ل
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