
  آذر سال 1384 كه هواپيماى حامل خبرنگاران در راه 
ــش يك مانور نظامى سقوط كرد و به  ماموريت براى پوش
شهادت همگى آن ها و عده اى در روى زمين منجر شد، اين 
روزها ازحيث تقارن زمانى در اذهان دوباره زنده شده است. 
ــته در واحد  روزهاى بعد از حادثه مانند واقعه هفته گذش
علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد ، چه پيام هايى كه منتشر و چه 
سخنانى كه ايراد نشد و چه كارشناسى هايى كه ابراز نشد، 
اما يك امر مهم تاريخى بازهم مورد غفلت واقع شد و آن، اين 
بود كه چرا اين حوادث رخ مى دهد و براى جلوگيرى از تكرار 
آن چه بايد كرد،  چه كسى مسئول است و كجاى كار ايراد 
دارد ؟ و تا كى مى خواهيم نادانى و غفلت ها را به حساب قضا 

و قدربگذاريم. 
 در پاسخ پيام هايى كه براى ابراز همدردى درشهادت 
جمعى از همكاران رسانه اى منتشر مى شد و در ميان آن ها 
امضاى باالترين مقامات كشور هم بود، در روزنامه نوشتم : 
تعارف نكن ، باورم كن ! و گفتم  : اين هايى كه االن مى گوييد 
تعارف است ! اينكه مديرعامل بهشت زهرا( س) قطعه اى 
براى خبرنگاران اختصاص مى دهد ! اينكه عالى ترين مقام 
اجرايى كشور خبرنگاران را « فرهيختگانى » مى خواند كه 
ــدند !» و عباراتى  «نبايد همگى يكجا سوار هواپيما مى ش
ــابه آن كه االن هم همان ها را براى عزيزان دانشجويم  مش
تكرار مى كنند،  اين ها شعار است  و شما بايد باور كنيد كه 
مردم ولى نعمت و ارباب شما  هستند . بايد به آن ها خدمت 
كنيد، اگر نمى توانيد و بضاعت فكرى و علمى و عملى آن 
را نداريد ، استعفا كنيد ، به خانه برويد كه شرفش بيشتر از 

نشستن پشت صندلى هاى غصب شده است .
 آن واقعه فراموش شد . متاسفانه يا خوشبختانه حافظه 
تاريخى ملت ايران اگر چه در خيلى از زمينه ها قوى است، 
ولى در حوادثى كه برايش رخ مى دهد ، به شهادت 40 سال 
فعاليت رسانه اى من و پوشش هزاران واقعه و حادثه ، بسيار 
ــتن ،  شايد به يك دليل روشن  ضعيف است .پاسخ نخواس
ــنود هاى خصوصى  ــا و گفت و ش كه اغلب در مهمانى ه
مى گوييم: اين ها توجه ندارند، مرگ ما براى شان عادى شده 
است . اين ها اين كاره نيستند ! عذرخواهى بلد نيستند و مثل 

ژاپنى ها شهامت استعفا يا خودكشى ندارند .
  همين االن فهرست بلندى از اين حوادث را در جلوى 
چشمم دارم . حوادثى كه حتى روشن بود، رخ مى دهد ، واقع 
شد، آه و ناله ها را بلند كرد و هركس، ديگرى را مقصر معرفى 
كرد و درنهايت هم فراموش شد . به قول سنگ نوشته اى در 
ــيدى طلوع كرده بود و نه  گورستان شهرم : انگار نه خورش

غروبى شده بود ! روز از نو ! 
 درچند حادثه از مجموع حوادثى كه االن جلوى چشمم 
ــتور به رسيدگى دادند  است ، باالترين مقامات كشور دس
مانند غرق شدن بيش از 10 دانش آموز در استخر يك مترى 
ــراى كاروانهاى راهيان  ــهر ، حادثه هاى متعدد ب پارك ش
نور، حوادث جاده اى براى دانش آموزان و دانشجويان عازم 

اردوهاى فرهنگى و علمى ، فروريختن ساختمان پالسكو و 
ده ها مورد ديگر كه ذكرش فهرستى طوالنى خواهد شد ، 
سرانجام آن دستورها و رسيدگى ها چه شد ؟ چرا نهادهاى 
ــازمان ها و  ــازمان ها و ارگان هاى نظارتى، س مسئول ، س
اداره هاى عهده دار مسئوليت ، به وظايف قانونى شان عمل 
نكردند و هنوز هم نمى كنند تا شاهد فاجعه اى مانند سقوط 
اتوبوس دانشجويان در محوطه دانشگاه علوم و تحقيقات 
ــوده بود ، اينكه ساختمان را  نباشيم . اينكه اتوبوس فرس
با زور در منطقه اى كه نبايد ساختند، اينكه ابتدايى ترين 
نكات ايمنى در جاده سازى مانند بسيارى از نقاط كشور در 
جاده هاى پيچ در پيچ محوطه دانشگاه در نظر گرفته نشده 
بود و ده ها حرف و سخن ديگر از افراد مسئول و غيرمسئول 
مثال صاحب نظر كه متاسفانه در كشور زياد داريم، نافى كدام 
ــئوليت هاى نهادهايى است كه در انجام  مسئوليت از مس
وظايف خود قصور كرده اند؟  و چه پاسخى خواهد بود براى 
مادران و پدران داغدار و ملتى كه سرمايه هايش را متاسفانه 
ــايه بى تدبيرى ها و بى درايتى ها همچنان  از دست  در س
ــته ايم به روضه آقايان گوش مى دهيم .  مى دهد و ما نشس
ــتيم يا دوم  و اصال رتبه چندم را در  مهم نيست كه اول هس
حوادث جاده اى درجهان داريم كه از جمله باالترين هاست، 
اما مهم اين است كه توجه كنيم مطابق آمار دولتى ساالنه 
نزديك به 18 هزار نفر در حوادث جاده اى در كشور كشته و 
ده ها هزار نفر هم مجروح مى شوند كه بسيارى از آن ها براى 
هميشه معلول مى شوند و اغلب آن ها هم نيروهاى در سن 
كار هستند كه آمار آن از شمار شهدا و زخمى هاى جنگ 
تحميلى بيشتر است . به اين آمار كشته و مجروح شدن ده ها 
هزار نفر ديگر را اضافه كنيد كه در حوادث مختلف طبيعى و 
غير طبيعى هر سال در كشور جان خود را از دست مى دهند 
كه به راحتى مى شود جلوى بسيارى از آن ها را گرفت، فقط 
به اين شرط كه هر نهاد و فرد ، مسئوليت خودش را به خوبى 
انجام دهد و نهادهاى پر تعداد و بودجه خوار نظارتى، وظايف 

خودشان را درست انجام دهند.
سطح ايمنى در كار و زندگى دركشور با نگاه به آمار بسيار 
ــود خودروهاى  پايين است . سال هاست كه گفته مى ش
غيراستاندارد نبايد توليد شود كه اگر بشود، شماره گذارى 
نمى شود ، زور كارتل ها به پشت گرمى حمايت هاى آشكار و 
پنهان دربازار انحصارى مى چربد. با آنكه يارانه احتمالى براى 
سوخت خودرويى كه با قيمت هاى آنچنانى مى فروشند، 
ــر آهن كفاف  ــا آنجايى كه عم ــرض كاركرد خودرو ت با ف
مى دهد، كار كند را يكجا مى گيرند!  بعد برسر خريدار منت 
يارانه سوخت را مى گذارند .  جاده هاى غير استاندارد بالى 
جان راننده هاست ، اورژانس جاده اى به رغم تقويت، هنوز 
خيلى ضعيف است ، آلودگى هوا ناشى از تردد خودروهاى 
غيراستاندارد فقط در تهران آن طور كه شهردار به تازگي باز 
هم گفت، جان صدها نفر را مى گيرد . اين ها ناشى از تحريم 

است يا اينكه وظايف انجام نمى شود ؟
 در گذر از خيابان هاى شهر هر لحظه بايد نگران باشى 
ــرت آور شود .  نكند زيرپايت فروبريزد يا ساختمانى برس
زندگى امروز ما همه اش شده دلهره ! اين دلهره كه جناب 
عزراييل به بركت عملكرد آقايان هر لحظه به شانه ات بزند 
و بگوييد : عزيز ! بس است ، لطفا تشريف بياوريد ! ولى جناب 

عزراييل باور كنيد: ما زندگى نكرديم .

ر رئوف پيشدار 
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آن ها به مرگ ما عادت كرده اند
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ــازمان  ــى گفت: تمام فعاليت هاى س ــاون، كار و رفاه اجتماع وزير تع
ــود و منابع بايد معلوم باشد.به  بهزيستى بايد به اتاق شيشه اى منتقل ش
ــنبه در مراسم توديع و معارفه  گزارش ايرنا، محمد شريعتمدارى عصر ش
رييس سازمان بهزيستى كشور افزود: هيچ بهانه اى براى عدم شفافيت از 
هيچ مديرى پذيرفته نيست.وى خاطرنشان كرد: بايد هر دست ناپاكى را 
بدون هيچ مسامحه اى از وزارت رفاه بُبريم تا حتى اگر شايعه اى بين مردم 
ــت: دولت تدبير و اميد كارنامه  ــت، آن را بزداييم. وزير رفاه اظهار داش اس
ــانى در ارائه خدمت به مددجويان در مقايسه با دوران پيش داشته  درخش
ــاره به انتخاب وحيد قبادى دانا، رييس سازمان  است. شريعتمدارى با اش
ــتگى افزود: با انتخاب  بهزيستى كشور از بين 15 كانديداى داراى شايس
ــور، كليد بهشت تقديم او شده  او به عنوان رييس سازمان بهزيستى كش
ــير رستگارى هدايت مى شود.وى  و او از راه خدمت در اين سازمان به مس
ــد، به آن معنا كه زن  خاطرنشان كرد: نگاه بهزيستى بايد عائله محور باش
ــد خود بپندارد. ــت خانوار را خواهر و كودك كار و خيابان را فرزن سرپرس

وى تاكيد كرد: توانخواهان نياز به نگاه ترحم آميز ندارند و نگاه ترحم آميز، 
ــت.وزير رفاه گفت: يكى از كارهاى ما، مبارزه با فقر مطلق  جفا به آنان اس
است اما تا زمانى كه ماشين توليد فقر در حوزه اقتصاد و سياست مشغول 
ــت، هر چه فقرزدايى كنيم به جايى نمى رسيم.شريعتمدارى با  به كار اس
تاكيد بر لزوم توقف ماشين توليد فقر افزود: براى توقف ماشين توليد فقر، 
آسيب هاى اجتماعى و معلول زايى، بهزيستى بايد مجهز به آسيب شناسى 
موضوعات گوناگون شود.وى تصريح كرد: بايد از تبليغات و نمايش كم كنيم 
و به دستاوردهاى اثربخش بپردازيم و براى رسيدن به اين هدف الزم است 
برنامه ريزى و ارزيابى بيرونى صورت گيرد.وى اضافه كرد: بهزيستى بايد 
مترادف با شرايط مطلوب زندگى باشد، نه مترادف درد و رنج، تا زمانى كه 
برند بهزيستى تغيير نكرده بايد به وجدان مراجعه كرد.وى يادآور شد: تعداد 
ــتى چهار ميليون و 400 هزار نفر است كه از بين آنان،  مددجويان بهزيس
يك ميليون نفر مستمرى بگير، 600 هزار نفر سالمند و 190 هزار نفر زنان 

سرپرست خانوار هستند.

نخستين گروه از نظاميان آمريكايى در پى اعالم رسمى واشنگتن براى 
خارج كردن نيروهاى خود از سوريه، خاك اين كشور را ترك كردند.به گزارش 
ايرنا به نقل از خبرگزارى «آناتولى» تركيه، اولين گروه از نيروهاى آمريكايى 
روز گذشته (جمعه) يكى از انبارهاى نظامى خود را در شهر«المالكيه» واقع در 
شمال شرق سوريه تخليه كردند.حدود 50 سرباز آمريكايى در اين انبار نظامى 
حضور داشتند.بر اساس گزارش ها، اين سربازان به همراه خودروهاى نظامى 
مدل «هامر» و  ديگر كاميون هاى موجود در اين انبار به سمت عراق نقل مكان 
ــده از مهم ترين مراكز براى تامين  كردند.بر اساس اين گزارش،انبار يادش
ــوريه (ى پ گ) و حزب كارگران  تسليحاتى يگان هاى ُكرد مدافع خلق س
كردستان (پ ك ك) به شمار مى رفت .دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكا 

28 آذر در توييتى خروج نيروهاى نظامى اين كشور از سوريه را اعالم كرد.

آمريكا حدود دو هزار نيروى نظامى در 19 پايگاه خود در سوريه دارد كه 
به برخى گروه هاى داخلى سورى از جمله كردها كمك مى  كردند.روزنامه 
ــت: مقام هاى  ــتريت ژورنال» نيز به نقل از يك منبع مطلع نوش «وال اس
آمريكايى، تصميم شان براى خروج از سوريه را با متحدان خود (نيروهاى 
كرد مستقر در شمال سوريه) در ميان گذاشته اند.رسانه ها مى گويند كه 
ترامپ پس از تماس تلفنى با رجب طيب اردوغان، رييس جمهورى تركيه 
تصميم به عقب نشينى از سوريه گرفته اما برخى منابع ديگر مى گويند كه 
اين تصميم از قبل اتخاذ شده و در آن تماس تلفنى به مقام ارشد ترك اطالع 
داده شد.پس از اين گفت وگوى تلفنى، اردوغان تهديدهاى خود  راعليه 
ــر گرفت و وعده داد كه به  ــمال شرق سوريه را از س كردهاى مستقر در ش

نيروهاى آمريكايى آسيبى نرسد.

شهردار تهران حمايت از توليد كاالها و محصوالت داخلى در شرايط 
تحريمى فعلى كشور را تبديل تهديد به فرصت دانست.به گزارش ايرنا، 
ــنبه در آيين اختتاميه دومين جشنواره ملى،  پيروز حناچى شامگاه ش
فرهنگى و هنرى «ايران ساخت» و تقدير از برگزيدگان اين جشنواره كه 
با حضور رييس جهاد دانشگاهى و معاون علمى فناورى رييس جمهور 
ــخنانى ضمن تقدير از معاونت علمى  در تاالر وحدت همراه بود، در س
ــت: مهم ترين تجربه اى كه از  براى راه اندازى اين جشنواره اظهار داش
اين دوران سخت تحريم مى توان گرفت، همان طور كه پيش از اين نيز 
در كشور تجربه شده است، تبديل تهديدات به فرصت هاست.وى با اشاره 
ــت سال دفاع مقدس  ــالمى و هش به حوادث پس از پيروزى انقالب اس
ــكل مواجه شده بود و دشمن  گفت: در آن سال ها ارتش درواقع با مش
ــتفاده كرد و بزرگ ترين تهديد دوره معاصر ما  نيز از همين فرصت اس
ــهردار تهران در ادامه افزود:البته اين  در اين هشت سال اتفاق افتاد.ش
ــل به فرصت هايى همچون  تهديدات با تدابير امام خمينى (س) تبدي
ــد كرد:اگر امروز  ــد.وى تاكي ــه نفس در يين جوانان ش ايجاد اعتماد ب

ــى از همان ايستادگى هاست. كشور روى پاى خود ايستاده است، ناش
ــده  ــه دنيا در حال حاضر با پديده ترامپ مواجه ش حناچى با بيان اينك
ــت كه با ادبياتى متفاوت با دنيا صحبت مى كند كه اساسا در كشور  اس
ــت، گفت: البته در كوتاه مدت  خود نيز مشكالتى را به وجود آورده اس
ــام داد اما مى توان اين  ــكالت كار زيادى نمى توان انج در برابر اين مش
تهديدات را در بلندمدت به فرصت تبديل كرد.حناچى بيان كرد: همه 
ــركت هاى فناور در  ــاى واحدهاى اقتصادى، ش نيروها و توانمندى ه
ــتثنايى تحريم تبديل به فرصت خواهند  طراحى و توليد در شرايط اس
شد.دومين جشنواره ملى، فرهنگى و هنر ى «ايران ساخت» در 6 بخش 
ادبيات، هنرهاى تجسمى، رسانه هاى ديجيتال، ديدارى و شنيدارى، 
دانش آموزى و ايده بازار با شعار «فناورى ايرانى در خدمت كسب و كار 
ايرانى» از چهارم تا هشتم دى جارى برگزار شد.همچنين بر اساس اعالم 
شهردار تهران در آيين دومين جشنواره ايران ساخت، از آثار برگزيده 
بخش هنرهاى تجسمى اين جشنواره در بيلبوردهاى شهرى پايتخت 

استفاده مى شود.

توليدكنندگان و فعاالن در عرصه پوشاك معتقدند  كه نبود مواد اوليه همچون پنبه و نخ مورد 
نياز در توليد پارچه، مشكالت ارزى در واردات پارچه و محدوديت براى دريافت ارز و افزايش تقاضا، 
دليل اصلى كاهش نيافتن قيمت پوشاك در بازار است.به گزارش ايرنا يكى از اتفاق هاى مهم 
امسال در عرصه اقتصادى كشور، نوسانات نرخ ارز و تاثير آن بر قيمت كاال و محصوالت مختلف 
در بازار بود. رشد نرخ ها در بازار با توجيه نوسان قيمت دالر سبب گران شدن كاالها شد اما در اين 
روزها كه نرخ ارز كاهش يافته است، شاهد نزولى شدن قيمت ها در بازار نبوديم. توليدكنندگان و 
فعاالن در عرصه پوشاك كه نوسان ارزى بر بازار آن ها اثر گذاشت، پاسخگوى چرايى ارزان نشدن 

اين كاال در بازار بودند.
 نقش اصلى تقاضا در قيمت پوشاك

عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات نساجى و پوشاك در اين رابطه به ايرنا گفت: با 
افزايش نرخ ارز شاهد دو اتفاق در عرصه پوشاك بوديم؛ گران شدن مواد اوليه و كاهش واردات 
محصوالت با كيفيت.شاهرخ جعفرى افزود: با توجه به اينكه تقاضا و قيمت ارتباط مستقيم با 
يكديگر دارند؛ اكنون كه ميزان تقاضاى پوشاك در جامعه باالست، قيمت ها نيز افزايش مى يابد. 
وى تاكيد كرد: اين افزايش قيمت ها ربطى به نرخ ارز ندارد و در حوزه پوشاك تقاضا نقش اصلى 

را ايفا مى كند.
ــاك درباره راهكار كاهش قيمت آن نيز گفت: برخى واردات و قاچاق  اين فعال حوزه پوش
پوشاك را راه حل تنظيم بازار عنوان مى كنند، اما با توجه به افزايش قيمت ارز، پوشاك بى كيفيت 
وارد كشور مى شود. جعفرى گفت: پروسه زمانى توليد پوشاك 6 ماه است؛ با توجه به اينكه مبارزه 
با قاچاق پوشاك از اولويت هاى دولت است، توليد نيز سودآور شده و فعاالن در اين حوزه اقدام به 
جذب نيروى انسانى كرده اند، شاهد سرازيرى سرمايه به اين بخش هستيم.وى ابراز اميدوارى 

كرد با ادامه اين روند، انقالبى در صنايع نساجى و پوشاك كشور رخ خواهد داد.
 «تخصيص ارز به واردكنندگان»  مشكل اصلى افزايش بهاى پوشاك

ــوم پارچه مورد نياز  ــاك نيز گفت: يك س ــاجى و پوش دبير اتحاديه توليد و صادرات نس
ــاجى نيز فقط 50 هزار تن پنبه در داخل توليد مى شود كه  كشور وارداتى است؛ در بحث نس
30 هزار تن آن در توليد پارچه استفاده مى شود و بقيه پنبه مورد نياز بايد واردات شود. سعيد 
جاللى قديرى گفت: پارچه و پنبه جزو كاالهاى اساسى نيست كه ارز دولتى به آن اختصاص 
ــت. وى با  ــه ماه زمان مورد نياز اس ــفارش تا تخصيص ارز دو تا س يابد بنابراين از زمان ثبت س
ــاك جزو كاالهاى گروه  ــت، افزود: پوش بيان اينكه اكنون روند واردات مواد اوليه طوالنى اس
ــت، بنابراين واردكنندگان بايد ارز مورد نياز خود را از صادركنندگان  ــى نيس نخست و اساس
ــتند و اين مساله  ــيارى از صادركنندگان حاضر به ارائه ارز خود نيس دريافت كنند و چون بس
ــت: ارز براى واردات مواد اوليه در بازار نيست  در واردات اختالل كرده است. قديرى اظهارداش
درنتيجه توليد و عرضه كاهش يافته و در مقابل آن تقاضا رشد داشته بنابراين قيمت پوشاك 
ــان مى دهد گردش مالى ساليانه بازار پوشاك  كاهش نيافته است. به گزارش ايرنا، آمارها نش
ــود. ــى از آن با توليد داخل تامين مى ش ــه كمتر از نيم ــت ك ايران 12 تا 15 ميليارد دالر اس
تا پيش از ممنوعيت، واردات به شكل رسمى يا قاچاق به بازار ايران راه مى يافت، به گونه اى كه 95

درصد از پوشاك وارداتى از راه قاچاق و يا تجارت چمدانى وارد كشور مى شد. 
 آغاز برخورد با برندهاى پوشاك قاچاق از ابتداى دى

طبق اطالعيه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كاال و ارز، برپايه دستورالعمل ماده 7 آيين نامه 
اجرايى ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز و براى حمايت از توليد پوشاك داخلى، از آغاز دى 
امسال، برخورد با عرضه برندهاى محرز (قطعى) پوشاك قاچاق آغاز شده است.اين اقدام با هدف 
پشتيبانى همه جانبه از توسعه اشتغال و توليد كاالهاى داراى صرفه اقتصادى، به دنبال اقدام هاى 
پيشگيرانه در حوزه مبارزه با قاچاق كاال برخورد جدى با عرضه برندهاى محرز پوشاك قاچاق در 
دستور كار اين ستاد قرار گرفته است.به گفته بهرام شهريارى، نايب رييس هيات مديره اتحاديه 
توليد و صادرات نساجى و پوشاك، اين موضوع نيز بهانه اى شده تا برخى از ذى نفعان سعى كنند 
توجه مسئوالن و مصرف كنندگان را از قاچاق به سمت نبود مواد اوليه و اختالل در بازار شب عيد 
سوق دهند و به نوعى اين گونه توجيه كنند كه برخورد با برندهاى پوشاك، ممكن است به كمبود 
كاال در بازار و تغيير قيمت ها منجر شود؛ در حالى كه برخورد با قاچاق، بستر خوبى براى عرضه 
توليدات داخلى فراهم شده است تا مصرف كنندگان با توليدات داخلى آشنا شوند و به دنبال 

استقبال از پوشاك ايرانى، شاهد اشتغالزايى در اين عرصه باشيم.

چرا قيمت پوشاك با كاهش نرخ  ارز  ارزان نشد؟

ارتباط حل نشده تقاضا و قيمت
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى:

تمام فعاليت هاى بهزيستى بايد در اتاق شيشه اى باشد

نخستين گروه نظاميان آمريكايى سوريه  را ترك كردند

عمل به وعده توييترى

شهردار تهران:

حمايت از توليدات داخلي در شرايط تحريم، تبديل تهديد به فرصت است
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مظلوم ترين قشر جمهوري اسالمي ايران شهدا ، جانبازان، مفقوداالثران و خانواده هاي 
آن ها هستند زيرا در اين روزها اگر قرار است برخي خود را پشت دژي پنهان كنند به اين 
ــوند؛ در صورتي كه نياز به برانگيختن احساسات باشد از اين قشر  عزيزان متوسل مي ش
استفاده مي كنند و امروز نيز وضعيت به گونه اي است كه اگر عده اي بخواهند ناكارآمدي 
تاريخي خود را به گونه اي ديگر گزارش دهند، تاريخ و چگونگي شهادت رزمندگان را تحريف 
مي كنند. طيف هاي مختلفي در ايران هستند كه از نگاه هاي مختلفي به مسائل جاري كشور 
دارند ولي در موضوعاتي كه به دفاع مقدس و شهدا منتهي مي شود به گونه اي ديگر برخورد 
مي كنند و احترام خاصي قائل هستند و براي همين زماني كه اظهارات يا ادعاهايي مطرح 

مي شود كه به نوعي زير سوال بردن شهيد و شهادت يا لطمه وارد كردن به آن ها باشد بانيان 
اين نوع رفتار با واكنش تند جامعه روبه رو خواهند شد. در همين حال ما شاهد آن هستيم 
كه جامعه ايراني در واكنش به ادعاي محسن رضايي درباره كربالي چهار واكنش منفي 
نشان داد و سبب شد بسياري از مسائلي كه سال ها دراليه هاي پنهان خاك شده بود و كسي 
اجازه گفت وگو درباره آن را نمي داد از زمين سر    باز كند و به صورت سوال هايي تمام جامعه 
را در بر گيرد.  محسن رضايي مدعي شده بود كه كربالي چهار كه چندين هزار نفر از بهترين 
بنده هاي خدا در آن شهيد شدند و جان خود را از دست دادند يك عمليات فريب بود و اين 

درحالي است كه بسياري از شخصيت هاي برتر نظامي و غير نظامي معتقد ...

اقتصاد 5 بين الملل 4

پارلمان 3

      ادعاي محسن رضايي براي تحريف تاريخ دفاع مقدس با واكنش تند جامعه روبه روشد

پاتك  به  عمليات  فريب

    نمايندگان در گفت وگو با«قانون» ازجزييات طرح اينترنت كودك سخن گفتند

قفل  باينري   براى كودكان

         وضعيت شفافيت درباره  واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي بررسي شد

تاوان 
خصوصى  بودن

نتايج مذاكرات استكهلم با موفقيت  وارد فاز اجرايى شد

تحويل بندر حديده  
 توسط حوثى ها

سياست 2

صفحات صفحات 33   و    و 66

            شيوه مديريت بزرگ ترين دانشگاه كشور

       اعتراض دانشجويان و نمايندگان مجلس را بر انگيخت               

فغان   از   بىفغان   از   بى  كفايتىكفايتى
وزراي آموزش و پرورش و علوم اين هفته به مجلس مي روند وزراي آموزش و پرورش و علوم اين هفته به مجلس مي روند 

ظريف در گفت وگو با تلويزيون فونيكس چين:

در شرايط اضطرار  با 

آمريكا مذاكره  نمى كنيم

بين الملل 4

سرزمين 6

ورزش 8

     نمايندگان شوراى عالى استان ها در نامه اى به رهبر معظم انقالب
  خواستار دستور رسيدگى به وضعيت ورود فاضالب به خليج فارس شدند

زهر پسماند  نفتي دركام  خليج  فار س

     شركتى سهامى خاص به صورت مشكوكى در حال تالش براى خريد باشگاه پرسپوليس است

رازهاى  يك   شركت    مرموز
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مجلـس بزرگداشـت مرحـوم آيـت ا... «سـيد محمـود 
هاشمى شاهرودى» روز گذشته از سوى مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، مجلس خبرگان رهبرى، قوه قضاييه و شوراى نگهبان برگزار 
شـد. اين مراسـم در مسـجد ارگ تهران - واقع در ميـدان پانزده 

خرداد - با حضور جمعى از مسئوالن مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
مجلس خبرگان رهبرى، قوه قضاييه و شوراى نگهبان و امت حزب ا... 

برگزار شد.
 آيت ا...«سيد محمود هاشمى شاهرودى» پس از تحمل يك دوره 

بيمارى، ساعت 22 دوشـنبه 3 دى 1397 در سن 70 سالگى دعوت 
حق را لبيك گفت. او سمت هاي مختلفي در نظام جمهوري اسالمي 
داشت و در آخرين عنواني كه بيشتر با آن شناخته مي شد به عنوان 

رييس مجمع تشخيص مصلحت فعاليت مي كرد.

چهارنهاد عزادار يك فقيه

عكس نوشت

مظلوم ترين قشر جمهوري اسالمي ايران شهدا ، جانبازان، مفقوداالثران  و 
خانواده هاي آن ها هستند زيرا در اين روزها اگر قرار است برخي خود را پشت دژي 
پنهان كنند به اين عزيزان متوسل مي شوند؛ در صورتي كه نياز به برانگيختن 
ــتفاده مي كنند و امروز نيز وضعيت به گونه اي  احساسات باشد از اين قشر اس
است كه اگر عده اي بخواهند ناكارآمدي تاريخي خود را به گونه اي ديگر گزارش 
ــهادت رزمندگان را تحريف مي كنند. طيف هاي  دهند، تاريخ و چگونگي ش
مختلفي در ايران هستند كه از نگاه هاي مختلفي به مسائل جاري كشور دارند 
ولي در موضوعاتي كه به دفاع مقدس و شهدا منتهي مي شود به گونه اي ديگر 
برخورد مي كنند و احترام خاصي قائل هستند و براي همين زماني كه اظهارات يا 
ادعاهايي مطرح مي شود كه به نوعي زير سوال بردن شهيد و شهادت يا لطمه وارد 
كردن به آن ها باشد بانيان اين نوع رفتار با واكنش تند جامعه روبه رو خواهندشد. 
در همين حال ما شاهد آن هستيم كه جامعه ايراني در واكنش به ادعاي محسن 
رضايي درباره كربالي چهار واكنش منفي نشان داد و سبب شد تا بسياري از 
مسائلي كه سال ها دراليه هاي پنهان خاك شده بود و كسي اجازه گفت وگو 
درباره آن را نمي داد، از زمين سر باز كند و به صورت سوال هايي تمام جامعه را 
دربرگيرد.  محسن رضايي مدعي شده بود كه كربالي چهار كه چندين هزار 
نفر از بهترين بنده هاي خدا در آن شهيد شدند و جان خود را از دست دادند يك 
عمليات فريب بود و اين درحالي است كه بسياري از شخصيت هاي برتر نظامي 
و غير نظامي معتقد هستند كه آن عمليات افشا شده بود و تصميمات نا مناسب 
مسئوالن وقت سبب شد تا بسياري از جوانان كشور جان خود را از دست بدهند. 
بعد از اظهار نظر تامل برانگيز محسن رضايي و واكنش هاي فراواني كه به اين 
اقدام نشان داده شد، عده اي نيز سعي كردند تا فضا را به سمت مقصر نشان دادن 
اكبرهاشمي رفسنجاني ببرند و به گونه اي نشان دهند كه گويي او مقصر است. 
بي شك هر شخص يا نهادي كه در آن زمان مسئوليت داشته است بايد پاسخگوي 
اين ابهامات باشد و تفاوتي نمي كند كه مرحوم هاشمي بوده يا محسن رضايي 
و ساير افراد، نكته اي كه بايد به آن اشاره كرد از دست دادن عده اي از هم وطنان 
است كه مي شد امروز بودند و زندگي كارآمدي براي كشور داشته باشند و اينكه 
فردي بخواهد براي فرار از مسئولت آن واقعه با فريب افكارعمومي تاريخ جنگ 
را تحريف كند، اقدامي نا شايست و نابخشودني است كه مردم ايران در برابر آن 
خواهند ايستاد. همان گونه كه گفته شد مسئوالن و شخصيت هاي مختلف 
دربرابر اين ادعا موضع گيري كردند كه در ادامه به بخشي از آن ها اشاره مي كنيم.

         ادعاي محسن رضايي براي تحريف تاريخ دفاع مقدس با واكنش تند جامعه روبه روشد  

دل   دريايي يك   شهيدپاتك به عمليات فريب

پايگاه هاي   دردسرساز

«پدرم و مادر عزيزم، هرگاه خواستيد گريه كنيد به ياد آن ساالرى گريه كنيد كه با خون خود كربال را رنگين كرد و 
با سخن خود مسلمين را به تحرك درآورد؛ اما نه براى گلى را كه با دست خود پرورش داده ايد و به دست خود پرپر شود 
ناراحت شويد. چرا كه خدا مى گويد از آنچه دوست داريد در راه من انفاق كنيد». نوشته باال فراز هايى از وصيت نامه 
شهيد «حسين انصافى»  است. جوان 20 ساله اى كه در اوج جوانى از تمام تعلقات دنيوى چشم مى بندد و به فرمان 
امام خود راهى دانشگاه جبهه مى شود. او فرزند ارشد خانواده و عزيز كرده پدر و مادر است.  از 16 سالگى به جبهه هاى 
جنگ عليه باطل مى شتابد و طى چهار سال حضور در جبهه كارنامه درخشانى از خود به جاى مى گذارد. حسين نهايتا 
در بيست و هفتمين روز از دى  سال 1365 در شلمچه به آرزوى خود مى رسد و دوم بهمن 1365 در قطعه 53 بهشت 
زهراي تهران آرام مى گيرد. «معصومه صالحى» مادر شهيد «حسين انصافى» ، درخصوص بارزترين خصوصيات 
فرزند خود اظهار داشت: مهربانى و زيبايى هاى ظاهرى و باطنى حسين زبانزد عام و خاص بود. مادر شهيد با اشاره به 
خاطرات كودكى فرزند خود تصريح كرد: شش، هفت سال بيش تر نداشت. به نانوايى رفته بود تا براى منزل نان تهيه 
كند. در مسير برگشت، فردى دوچرخه وى را گرفته و فرار كرده بود. حسين درحالى كه دوان دوان به منزل مى آمد، 
فرياد مى زد، «مامان نان را دزديدند، آن نان حرام است، مى خواهند نان حرام بخورند؟»  هرچند سنش كم بود، اما 
غصه دوچرخه دزديده شده را نمى خورد، بلكه فقط از نان حرام سخن مى گفت. وى ادامه داد: پدرم دوست داشت 
عبا داشته باشد. حسين كه آن روز ها نوجوانى 14 ساله بود، دست او را گرفت و با اتوبوس به شهر قم برد تا براى وى 
هم عبا تهيه كند و هم كتاب.  حاال پدر بزرگ بچه ها كه طالقان به خاك سپرده شده، به واسطه شهادت چهار نوه خود 
به «پدر شهيد» معروف شده است. وى پدر بزرگ شهيدان «محمد زينعلى»، «رضا زينعلى»، «جعفر صالحى» و 

«حسين انصافى» است.

در آخر هفته گذشته  گزارش سفر ناگهانى ترامپ 
و مالنيا به عراق و ديدار با نظاميان آمريكايى مستقر در 
اين كشور به خبرى جنجالى بدل شد. رييس جمهور 
آمريكا مثل بازديد از يك مستعمره،  بدون تشريفات 
ديپلماتيك و بى آنكه با نخست وزير عراق ديدار كند،  
صرفا به سربازان ارتش آمريكا در ايام سال نو ميالدى 
سر زد، براى آن ها سخنرانى كرد و كاله هاى تبليغاتى 
ترامپ  2020 را امضا كرد،  سپس عراق را ترك گفت.  
چنين رفتاري هر چند از ترامپ دور از انتظار نيست،  
ــده همواره از  ــته از كاراكتر وى،  اياالت متح اما گذش
ــاط مختلف جهان به  ــاى نظامى خود در نق پايگاه ه
عنوان محملى براى قدرت نمايى و زهر چشم گرفتن از 
مردم آن كشور ها بهره برده است ودرباره اين موضوع 
ــده  ــز واكنش هاي فراواني ايجاد ش اخير در ايران ني
ــانه هاي داخلي واكنش هايي به اقدامات  است و رس
اياالت متحده نشان داده اند؛ برخي مي گويند كه اين 
ــپاري به نيروهاي  سياست ها كارايي دارد و اگر واس
آمريكايي صورت بگيرد مشكالت كمتر مي شود و البته 
برخي نيز بر خالف آن تصور مي كنند.سياست هايي كه 
تا كنون نقدهاي زيادي را در پي داشته است. در همين 
راستا و در ادامه به نمونه هايى از اين سياست كه عاقبت 

خوشي نداشته، اشاره شده است.
اوكيناوا، بندر شرم و شكيبايى 

ــار و توام  ــيار خفت ب خروج ژاپن از جنگ دوم بس
ــهر اين كشور،   ــته اى دو ش با ذلت بود. بمباران هس
دويست هزارنفر از بيشتر غير نظاميان ژاپنى را كشت 
و خرابى هاى زيادى به بار آورد.  با اين حال ژاپنى ها به 
احترام ژنرال مك آرتور،  حاكم نظامى ژاپن، در خيابان 
كاله از سر بر مى داشتند!  اين تسليم و رضاى دردناك 
ژاپنى ها در برابر آمريكا،  هر چند در شرايط پس از جنگ 
قابل توجيه به نظر مى رسيد،  اما سال بعد و به انحا ديگر 
جاى شگفتى است.  بندر اوكيناوا هفتاد سال است كه 
مقر پايگاه نظاميان آمريكاست.  در اين مدت جنايات 
نظاميان آمريكايى عليه مردم محلى به امرى عادى 
ــت.آن ها تا به حال به يك كودك شش  بدل شده اس
ــمى و يك پسر سيزده ساله  ساله،  دختر كالس شش
تجاوز كرده اند، در حالت مستى مردم را زير گرفته اند و 
معترضان را به خاك و خون كشيده اند.  اين ها در زمره 
بدترين اقدامات سربازان آمريكايى در اوكيناواست و 
اين در حالي است كه  ليست كامل شرارت هاى آن ها 

سر به فلك مى زند.
ــرف در حضور  ــن توان دخل و تص با اين حال ژاپ
ــدارد.  آن ها بايد «از  ــكا در خاك خود را ن نظامى آمري
هيروشيما تا اوكيناوا»،  در برابر ظلم ارتش آمريكا شكيبا 
باشند و دم بر نياورند،  آمريكا نيز به اين وسيله يادآور 
مى شود كه در طول همه اين سال ها، رييس كه بوده 

و    زير دست كه است. 
افغانستان، خسته از جفا 

ــتان،  جبر زمانه سرنوشت تلخى را  براى افغانس
ــت. از شوروى تا طالبان  در دوران معاصر رقم زده اس
ــدام آمده اند و خمى بر پيكر  و القاعده تا آمريكا، هر ك
ــرزمين زده اند.  بعد از حمله ظالمانه  ــته اين س خس
آمريكا به افغانستان در 2001،  نظاميان اين كشور در 
پايگاه هاى آمريكا در افغانستان مستقر شدند. در اين 
مدت،  برخورد نژادپرستانه سربازان آمريكايى با افغان ها 

به حقيقتى آشكار در افغانستان بدل شده، به نحوى كه 
برقرارى قانون كاپيتوالسيون،  دست نظاميان آمريكا 
ــكنجه،   را اعمال جنايت عليه مردم باز مى گذارد.  ش
بازداشت و قتل مظنونان به امرى عادى در پادگان هاى 
آمريكا در افغانستان تبديل شده است و آمريكايى ها هر 
چند وقت يك بار،  با بمباران اشتباه اهداف خود،  مردم 
ــتن مى دهند.  در سال 2017 سيصد  عادى را به كش
نظامى آمريكايى در هلمند مستقر شدند كه سه برابر 
ــال 12 پليس افغان  تعداد پيشين بود و در همان س
ــتباهى آمريكا از ميان رفتند. به گزارش  در حمله اش
يوناما( دفتر ملل متحد در افغانستان)  در سال 2016 
بيش از 11 هزار نفر از مردم افغانستان در درگيرى ها 
ــدند كه ازين تعداد بيش از شش  كشته  و زخمى ش
ــكيل مى داده اند.  همچنين  هزار نفر را كودكان تش
نظاميان آمريكايى مرتكب قتل هاي پنهانى فراوانى 
ــتر غير الزم و تعمدى  در افغانستان شده اند كه بيش
بوده است.آمريكايى ها در پايگاه هاى نظامى خود در 
افغانستان هر كارى كه مى خواهند مى كنند و نه دولت 

و نه مردم، ياراى مقابله يا  بيداد آن ها  نيستند.  
كره جنوبى 

كره جنوبى بعد از تجزيه شبه جزيره كره در ابتداى 
ــيمات آن زمان به بلوك غرب  ــرد و در تقس جنگ س
رسيد.  آمريكا سال هاست در اين نقطه استراتژيك در 
شرق آسيا پايگاه نظامى دارد. در اين سال ها،  پايگاه هاى 
نظامى، مركزى براى انواع جنايات و جرايم آمريكايى ها 
در كره تبديل شده اند؛ از دفن زباله هاى اتمى و آلوده 
كردن آب هاى اين كشور،  تا تجاوز به دختران و زنان،  
بر پايى شهرك هاى روسپى نشين در كنار پادگان ها،  
اعمال خشونت عليه مردم و حتى قاچاق مواد مخدر،  
همگى توسط نظاميان آمريكايى مستقر در كره جنوبى 
ــاس يك  گزارش، 63 پرونده   صورت مى پذيرد.  بر اس
ــى  مربوط به جرايم نظاميان آمريكايى در كره بررس
ــايد هيچ گاه هم نخواهد شد. در حقيقت  نشده و ش
كره را مى توان ملك طلق آمريكا  و پايگاه هاى نظامى 
را محل اعمال حاكميت امريكايى ها در اين كشور به 

حساب آورد.
نقض هاي حقوقي

ــض حاكميت ملى  ــى از نق اين ها نمونه كوچك
آمريكا در پايگاه هاى نظامى خود در خارج از خاكش 
هستند.  آمريكا همچنين در اروپا،  آمريكاى جنوبى 
و خليج فارس هم پايگاه نظامى دارد و وضع آن ها هم 
بهتر از موارد مذكور نيست.  جمعه گذشته گروه هاى 
شيعه عراق در حالى سر كشى ترامپ و همسرش به 
نظاميان آمريكايى عراق را تقبيح و سرزنش مى كردند 
ــض حاكميت ملى و موجب  كه اين امر را مصداق نق
سرافكندگى ملت مسلمان عراق مى دانند.  عراق بعد از 
زجر هاى زيادى كه از قبل سياست هاى آمريكا متحمل 
شده است،  حاال بايد درد بى شرمى آمريكايى ها را هم 

تحمل كند.
 به راستى آيا پس از  اعطاى پايگاه نظامى به آمريكا،  
ــورهاى ميزبان مى توانند ادعايى براى استقالل  كش
و تماميت ارضى خود داشته باشند؟  آيا ما كه نه تنها 
پايگاه ها كه سفارت اياالت متحده را از كشور برچيديم،  
شايسته باليدن به خود نيستيم؟  اگر چه آمريكا با تحريم 
ــرد، اما ايران،   و جنگ اقتصادى از ايران انتقام مى گي
خسته و فرسوده از فشار ها،  همچنان از حاكميت ملى 
خود در حال صيانت است و به ابرقدرت پر تكبر زمانه باج 
نمى دهد و شايد اين مسير بتواند در آينده سبب قدرت 

گرفتن بيشتر كشورمان شود.

راه روشن

نقد سياست

بشيراسماعيلي
مدرس دانشگاه

ــيد،  ــان و راحتي اعصاب بازماندگان جنگ تحميلي ديگر ننويس آقاي رضايي براي عاقبت خودت
عذرخواهي بلد نيستيد دست كم سكوت را تمرين كنيد.

ــن رضايى دو برادر من هم در عمليات كربالى چهار و بعد پنج شهيد و مجروح شدند.  آقاى محس
توضيح! منظور از توضيح همان استراتژى جنگى شما در اين دو عمليات است ، دوازده هزار شهيد!

«كربالى چهار» عمليات اصلى بود نه فريب.

فرمانده كل. سالم برشما. ده ها هزار رزمنده و خانواده هزاران شهيد هيچ گاه از شما نپرسيدند چرا از چند 
شب قبل از عمليات كربالى چهار آسمان از منور هاى چلچراغى دشمن مانند روز روشن شده بود. بچه هاى 
توپخانه لشكر 27 هيچ گاه از شما نپرسيدند چرا تنها 45 دقيقه پس از آغاز عمليات، تقريبا تمام قبضه ها مورد 

اصابت توپ هاى دشمن قرار گرفت.
 هيچ يك از هزاران مجروح عمليات نپرسيدند چرا وقتى اولين موج مجروحان به بيمارستان صحرايى 
ــتاران از وقوع عمليات آگاهى درستى نداشتند، ولى راديوى  على بن ابى طالب رسيد هنوز پزشكان و پرس
منافقين و راديو بغداد هر لحظه وضعيت عمليات را اعالم مى كرد. برادر محسن، بين عمليات فريب و عمليات لو 
رفته تفاوت از زمين تا آسمان است. تحليل هاى پسينى مشكلى را حل نمى كند. ما شايدخطاكاران را ببخشيم، 

اما خودشيفتگان را هرگز. فرمانده عمليات فريبنده.
 سالم بر شما. وقت آن رسيده كه در سى امين سالگرد پايان جنگ و چهلمين سالگرد انقالب اسالمى تن به 
شفافيت داده و به سواالت كهنه بسيجيان و خانواده هاى شهدا و ايثارگران در باره راز هاى سربه مهر دفاع مقدس 
پاسخ دهيد. شما تا به حال در قامت يك قهرمان ملى جلوه كرده ايد. اما اكنون با اين سخنان در باب آن عمليات 
تلخ ديگر نمى توانيد پشت نام سرداران شهيد پنهان شويد و بايد خود را براى سواالت سخت آماده كنيد. همه 

بايد مراقب خودشيفتگى باشيم.

ــان راى جمع نمى كند  ــن رضايى نه تنها براى ايش اظهارنظرهاى اخير برخالف تصور آقاى محس
ــان پيش از اين براى نامزدى انتخابات رياست جمهورى داشتند،  بلكه آن مختصر شانسى را كه ايش
هم از بين خواهد برد.آقاى رضايى هنوز خود را به عنوان يك نامزد احتمالى اردوگاه اصولگرايان براى 
ــخ به اين سوال كه چه كسى نامزد  ــت. به عبارت ديگر ايشان در پاس انتخابات آينده در نظر گرفته اس
ــاعدى مى داند. به عبارت ديگر مى گويد من از آقايان  ــود خودش را نامزد مس اردوگاه اصولگرايان ش
قاليباف، ضرغامى و حتى جليلى چيزى كم ندارم و از خيلى افراد يك سروگردن هم باالتر مى ايستم.

در همين راستا فكر مى كنم اين اقدامات و اظهارنظرهاى آقاى رضايى در جهت مطرح كردن خودش 
ــه اظهارنظرهايى از  ــت ك ــزد بالقوه اصولگرا صورت مى گيرد. البته اين در حالى اس به عنوان يك نام
ــود كه در حقيقت او را تخريب مى كند. يعنى اين اظهارنظرها نه تنها در ميان  ــوى وى انجام مى ش س
اصالح طلبان و آن بيست و چهار ميليونى كه به آقاى روحانى راى دادند با واكنش مواجه مى شود بلكه 
باعث مى شود شمارى از اصولگرايان هم كه ممكن بود در انتخابات به آقاى محسن رضايى راى دهند، 

با اين اظهارنظرها از او فاصله بگيرند و دچار ترديد شوند.
براى مثال اظهارنظر ايشان در خصوص عمليات كربالى چهار در ادامه سوالى است كه اساسا اين 
مساله را مطرح مى كند كه آيا ما واقعا در جنگ پيروز شديم و اگر پيروز شديم چرا امام (س) از پذيرش 
قطعنامه 598 با عنوان نوشيدن جام زهر ياد كردند؛ اين ها سواالتى است كه آقاى رضايى بايد به آن ها 
پاسخ دهد. همچنين در خصوص همين عمليات كربالى چهار يا عمليات هاى ديگرى كه تلفات و شهدا 
در آن ها خيلى زياد بوده آقاى رضايى به عنوان فرمانده پاسخ دهند چرا اين عمليات بايد انجام مى شد.

تا امروز آقاى رضايى و دوستان شان سعى كردند در خصوص جنگ فقط آن شكوه، افتخار و بزرگى كه 
ــود اما قطع به يقين روزى در وراى اين افتخارات وجه ديگرى به تدريج به وجود  وجود دارد، مطرح ش
خواهد آمد و آقاى رضايى بايد در خصوص آمار باالى شهداى عمليات ها توضيح دهد. بسيار سواالت 

ديگرى وجود دارد كه بى پاسخ مانده است.

كربالى چهار و پنج هردو در منطق نظامى يك عمليات محسوب مى شوند. ما پس از عمليات كربالى چهار، 
وانمود كرديم كه عمليات اصلى ما همين بوده است و اين نوعى عمليات فريب به حساب مى آيد.

ما عمليات لو رفته كربالى چهار را به يك عمليات فريب براى ارتش عراق تبديل كرديم و 10 روز بعد در 
همان نقطه در حالى كه نيروهاى رژيم بعثى به مرخصى رفته بودند، عمليات كربالى پنج را با موفقيت انجام 
داديم. در واكنش به اين سوال كه سرلشكر محسن رضايى گفته كه اين عمليات از آغاز يك عمليات فريب 
بوده است به نظر من  حتما ايشان چنين نظرى ندارند و معتقدند كه عمليات لو رفته كربالى چهار به عمليات 

فريب تبديل شده است، از جمله ايشان سوء برداشت شده است.

آسيه باكري
فرزند شهيد باكري

رسول صدرعاملى
 كارگردان سينما 

سردار محسن رشيد
 از راويان جنگ تحميلى 

حسام الدين آشنا
 مشاور رييس جمهور 

صادق زيباكالم 
استاددانشگاه

سرداراحمد  غالمپور
 فرمانده قرارگاه كربال در دوران دفاع مقدس

سردار كارگر
رييس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس



بحران هاي فرهنگي و همچنين راهبردي كه بايد 
براي رفع آن ها در نظر گرفت، بسيار پيچيده تر از 
مسائل نظامي و حتي اقتصادي است و نمي توان بدون 
برنامه و تنها از روي تصميمات ناگهاني و بي برنامه به 
مبارزه با آن ها پرداخت. در همين حال مدتي است كه 
عده اي جهت آنكه توانايي ايستادن در برابر سرعت و 
دقت فضاي مجازي را ندارند به دنبال راهكارهايي براي 
كندكردن حركت آن هستند و در همين راستا اولين 
نكته اي كه به ذهن آن ها مي رسد، فيلترينگ است. 
در همين راستا هفته گذشته نصرا... پژمان فر، رييس 
كميته فضاى مجازى كميسيون فرهنگى مجلس از 
بررسى موضوع اينترنت كودك در كميته خود در 

قالب يك طرح خبر داد. 
وي با اشاره به بررسى موضوع حمايت و صيانت از 
حريم كودكان در فضاى مجازى گفت: كميته فضاى 
مجازى كميسيون فرهنگى مجلس بحثى را در ارتباط 
با موضوع ساماندهى فضاى مجازى براى كودكان و 
نگرانى هاى والدين در خصوص ورود بچه ها به فضاى 
مجازى در دستور كار دارد. نماينده مردم مشهد و 
كالت در مجلس شوراى اسالمى افزود: با توجه به 
اتفاقاتى كه در كشور افتاده و نظر به تجربياتى كه 
در دنيا وجود دارد، بايد حوزه اينترنت براى كودكان 
ساماندهى شود.عضو كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى ادامه داد: اگر گاهي والدين به اين 
سمت مى روند كه براى بچه هاى خود ممنوعيت و 
محروميت ايجاد مى كنند به دليل نگرانى هاى به حق 
آن ها نسبت به استفاده فرزندان شان از فضاى اينترنت 
است. از سوى ديگر كوتاهى مسئوالن اعم از مجلس 
و دولت باعث اين موضوع شده است.وى تاكيد كرد: 
امروزه نمى توان بچه ها را از فضاى مجازى محروم 
كرد ولى بايد با ارائه اينترنت پاك، فضايى سالم براى 
آن ها مهيا كرد كه تاكنون اين كار انجام نشده است.

عضو فراكسيون واليى مجلس شوراى اسالمى با 
انتقاد از اينكه اينترنت كودك در كشور وجود ندارد، 
تصريح كرد: بچه ها بر اساس شرايط جسمانى و سن 
و سال خود از اينترنت و بسته هاى مورد نياز استفاده 
مى كنند؛ ضمن آنكه هم بايد خدمات متنوع به آن ها 
ارائه داد و هم بتوان از آن ها مراقبت كرد تا در اين فضا 
آسيب نبينند.وى با بيان اينكه اين كار بخشى از شبكه 
ملى اطالعات است، افزود: در حال بررسى موضوع 
هستيم كه اين مساله در قالب يك طرح مجزا ارائه 
يا به طرح ساماندهى پيام رسان هاى اجتماعى ملحق 
شود. رييس كميته فضاى مجازى كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى درباره زيرساخت هاى مورد 
نياز براى اجراى اين ايده گفت: اگرچه اجراى اينترنت 
كودك به زيرساخت خاصى احتياج دارد اما بخشى 
از آن زيرساختى و بخشى ديگر نرم افزارى است كه 
راه اندازى شبكه ملى اطالعات مى تواند اين موضوع 

را پوشش دهد. 
پژمانفر كه از شخصيت هاي اصولگراي مجلس 
و جز اقليت محسوب مي شود، در اقداماتي كه در 
افكارعمومي تندروي به حساب مي آيد، فعاليت هاي 
گسترده اي داشته است و براي همين منظور در 
راستاي اطالع از حقيقت طرح به سراغ اعضاي 
كميسيون فرهنگي مجلس رفتيم تا نظر آن ها را در 
اين باره جويا شويم كه بيشتر آن ها از طرح مذكور 

اطالع نداشتند.
بي اطالعي از يك طرح

براي مثال طيبه سياوشي شاه عنايتي از اعضاي 
اصالح طلب عضو كميسيون فرهنگي گفته است كه 
من به هيچ وجه اين خبر را نشنيده ام و اطالعي نيز از 
اين طرح ندارم. از طرفي غالمرضا كاتب، عضو شوراي 
نظارت بر صدا وسيما نيز در گفت وگو با«قانون» گفته 
است كه من از موضوع راه اندازي اينترنت كودك 
هيچ اطالعي ندارم و اين طرح در دستور كار قرار 

نگرفته است.
قدم هاي ابتدايي يك طرح

اما از طرف ديگر احمد سالك كاشاني كه از 
هم طيف هاي پژمانفر به حساب مي آيد در گفت وگو 
با «قانون» گفته است كه موضوع راه اندازي اينترنت 
كودكان در حال بررسي است و ضوابط قانوني آن در 
حال تهيه است. طي جلساتي كه با مسئوالن ذي ربط 
داشته ايم، ضوابط اين طرح در حال رايزني و تهيه 

است. براي اين منظور در حال حاضر تنها يك جلسه 
با مسئوالن وزارت ارتباطات، اطالعات، ارشاد و ناجا 
برگزار كرده ايم تا همه مسئوالن نظر خود را درباره 
چگونگي اجراي ضوابط اين كار بيان كنند. مطابق با 
ارقام و آماري كه از كل كشور تهيه شده است و طبق 
نظراتي كه مراجع ذي ربط اعالم كرده اند، اين طرح 
در دستور كار قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله 
مقدماتي است و نمي توان درباره راهبردي كه دارد، 
اظهارنظر كرد زيرا ضوابط قانون اين طرح كامل نشده 

و مسئوالن در حال ارائه نظر هستند. 
يكي از بخش هاي مهم اين طرح توجه به محدوده 
سني كودكان و تهيه مطالبي متناسب با سن كودك 
در فضاي مجازي است، اما آنچه كه مسلم است، 
اينترنت كودكان بيشتر در زمينه مسائل جنسي 
كودكان و نوجوانان راه اندازي مي شود و در اين زمينه 
قرار شده تا مسائل مربوط به كودكان و نوجوانان با رنج 

سني 6 تا 13 سال مورد بررسي قرار بگيرد.
طرح 21 ماده اي

در همين راستا محمد اسماعيل سعيدى، عضو 
كميسيون فرهنگى نيز به «قانون» گفت:«طرح 
راه اندازى اينترنت كودكان، در قالب طرح صيانت 
از حقوق كاربران، ساماندهى فضاى مجازى و 

شبكه هاى اجتماعى مطرح شده است».
وي تشريح كرد:« اين طرح شامل 21 ماده است 

كه در گذشته پيش نويس آن توسط دولت تهيه 
شده است. قبل از اينكه اين طرح به مجلس راه يابد، 
كارگروهى در كميسيون فرهنگى، پيش نويس اين 

طرح را بررسى كرده اند». 
عضو كميسيون فرهنگى ادامه داد:« از سوى ديگر 
بررسى پيش نويس اين طرح در گذشته توسط مركز 
پژوهش هاى مجلس نيز به انجام رسيده و سپس 
كليات رسيدگى به اين طرح در كميته فضاى مجازى 
كميسيون مطرح شده و سپس كليات آن توسط 
كميسيون اعالم وصول شده است». وي گفت:« 
طرح صيانت از حقوق كودكان و نوجوانان به اين دليل 
مورد توجه قرار گرفته كه اكنون فضاى مجازى براى 
كودكان و نوجوانان داراى آسيب هاى زيادى است. 
اكنون فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى از رسالت 

و قوانين درست و شفافى برخوردار نيستند». 
محمد اسماعيل سعيدى اذعان كرد:« ما در 
زمينه استفاده از فضاى مجازى و نحوه كاربرد اين 
فضاها قانون و شيوه مناسبى را نداريم و در اين زمينه 
از شفافيت برخوردار نيستيم. از سوى ديگر فضاى 
مجازى به گونه اى طراحى شده است كه والدين به 
درستى قادر به كنترل دسترسى كودكان و نوجوانان 
به اين فضاها نيستند و در اين زمينه مشكالتى وجود 

دارد». 
وي افزود:« براى اداره صحيح يك كشور بايد به اين 
مسائل پرداخته شود. اكنون در بسيارى از كشورهاى 
پيشرفته از جمله آمريكا و اروپا، حق و حقوق كاربران 
فضاى مجازى تحت كنترل است. در كشورى مانند 
آمريكا بيش از 20 سال است كه قوانينى در زمينه حق 
و حقوق كاربران فضاى مجازى تصويب شده و ورود و 
خروج افرادى كه از فضاى مجازى استفاده مى كنند 
يا حتى افرادى كه فعاليتى در اين شبكه ها دارند، به 
خوبى كنترل مى شود و در اين زمينه ها قوانين شفاف 

و خوبى در اين كشورها مى توان ديد». 
اين نماينده مجلس ادامه داد:« طبق مطالعات 
انجام شده حاكميت يك كشور بايد از شبكه هاى 
اجتماعى  و همچنين حقوق كاربران حمايت كند و در 
اين زمينه ها قوانين روشن و خوبى را به اجرا درآورد. 
البته در گذشته نيز مصوباتى در اين زمينه مطرح 
شده بود و شوراى عالى فضاى مجازى فعاليت هايى 
را در اين باره داشته است اما به دليل بى توجهى به 
اين قوانين اكنون به اين جمع بندى رسيديم كه در 
اين زمينه قوانين شفاف ترى را تصويب كنيم». وي 
گفت:«در اين زمينه كودكان و نوجوانان اهميت 
بيشترى دارند؛چراكه بر اساس مطالعات به دليل 
اعتيادى كه به شبكه هاى مجازى پيدا مى كنند، در 
معرض خطرات بيشتري هستند. بر اساس يافته ها، 
در ژاپن حدود هفت درصد از جوانان به اينترنت معتاد 

هستند و اين آمار مى تواند بسيارخطرناك باشد».
عضو كميسيون فرهنگي تشريح كرد:«براى 
جلوگيرى از خطرات اين گونه آسيب ها بايد ميزان 
دسترسى كودكان و نوجوانان به اينترنت مشخص 
باشد و از امنيت آن ها در فضاى مجازى اطمينان 
حاصل كرد. در اين زمينه دستگاه هاى اجرايى 
موظف هستند تا درباره ارائه اينترنت و نحوه دسترسى 
كاربران به اين فضاها قوانين شفافى را تهيه كنند 
و فضاى مجازى را به گونه اى در اختيار كودك و 
نوجوان قرار دهند كه اطالعات بر اساس سن و نياز 

اين افراد تهيه شود».
 وي گفت:« اين قوانين از نظر تربيتى، روحى و 
روانى براى كودك و نوجوان بسيار اهميت دارند و بايد 
توسط مسئوالن مورد توجه قرار بگيرند تا كودكان و 
نوجوان از آسيب هاى احتمالى ناشى از اعتياد به اين 

فضاها دور بمانند».
اقدام منطقي

اصغر مسعودى، عضو ديگر كميسيون فرهنگى 
مجلس نيز در گفت وگو با«قانون» توضيحاتي درباره 
طرح فوق داد و تشريح كرد:« موضوع راه اندازى 
اينترنت كودك هنوز در كميسيون مطرح نشده و 
درحال حاضر به صحن علنى مجلس نرسيده است 
اما طى جلساتى كه با وزارت ارتباطات داشتيم، 

صحبت هايى در اين باره مطرح شده  است».
وي افزود:« طى اين جلسات راهكارهاى راه اندازى 

اينترنت كودك و اينكه چه كارى براى اين اقدام بايد 
صورت گيرد، مورد بحث قرار گرفته است. اما هنوز 
جزييات اين طرح به درستى مشخص نيست و بايد 
اين طرح به كميسيون وارد شود. اما واقعيت اين است 
كه آنچه كه موجب شد تا راه اندازى اينترنت كودك 
در دستور كار مجلس قرار بگيرد، وضعيت نا مناسب 

فضاى مجازى براى كودكان و نوجوانان است». 
اين نماينده مجلس گفت:«اكنون فضاى مجازى 
به گونه اى است كه وقتى كودكان در اين فضا قرار 
مى گيرند با مسائلى مواجه مى شوند كه مناسب سن 
آن ها نيست. شرايط فضاى مجازى به گونه اى است 
كه حتى مى تواند براى دانش آموزان نيز مضر باشد و 
نبايد در دسترس اين افراد قرار بگيرد؛چرا كه فضاى 
مجازى مملو از مسائلى است كه بسيارى از آن ها 
متناسب با روحيه و سن كودكان نيست و به نظر مى 
رسد كه دسترسى دانش آموزان به اين مسائل بايد 

محدودتر باشد». 
وي افزود:« اين در حالى است كه نمى توان 
كودكان را به طور كلى از فضاى مجازى محروم كرد. 
اما نكته قابل توجه اين است كه همه فضاى مجازى 
نيز نمى تواند در اختيار كودك باشد. اين مساله براى 
جامعه ما بسيار مهم است و بايد مورد توجه مسئوالن 
قرار بگيرد؛ بنابراين با توجه به نيازى كه كودكان به 
اينترنت دارند، تصميم گرفته ايم تا با ايجاد محدوديت 
در دسترسى به فضاى مجازى، كودكان را از اين 

خطرات دور نگه داريم».
 عضو كميسيون فرهنگي تشريح كرد:« از طرفى 
نيز با راه اندازى اينترنت كودك مى توان دسترسى 
به فضاى مجازى را تحت كنترل والدين درآورد و 
از آسيب هاى احتمالى فضاى مجازى و شبكه هاى 
پرمخاطب مانند اينستاگرام دور نگه داشت. در 
كشورهاى خارجى نيز محدوديت هايى در زمينه 
دسترسى به اينترنت وجود دارد و كودكان و نوجوانان 
در اين زمينه به صورت مديريت شده و با كنترل 
والدين به فضاى مجازى دسترسى دارند. بنابراين 
منطقى است تا در كشور، ما نيز اين امكان را ايجاد 
كنيم كه فضاى مجازى را با محدوديت در اختيار 

كودكان قرار بدهيم». 
اين نماينده مجلس ادامه داد:«راه اندازى اينترنت 
كودك يك راهكار منطقى و عقالنى براى مديريت 
فضاى مجازى و دورنگه داشتن كودكان از آسيب هاى 
احتمالى اين شبكه هاست كه اگر در دستور كار قرار 

بگيرد به نتيجه خوبى خواهد رسيد».
لزوم ريزبيني 

اين طرح مي تواند كارآيي الزم را داشته باشد؛ 
در صورتي كه بررسي ها و تحليل هاي مناسبي 
روي آن صورت بگيرد و همه جوانب آن به صورت 
جزيي واكاوي شود. اگر مانند بسياري از طرح ها و 
پيشنهادهايي كه عجوالنه و بدون نظر كارشناسي 
ارائه مي شود در كشور اجرايي شود نه تنها خاصيتي 
نخواهد داشت، بلكه فضا را به سمتي مي برد كه فضاي 
مجازي به صورت كلي از اختيار خارج شود؛ بنابراين 
مسئوالن مربوط بايد با دقت الزم اين طرح را بررسي 

كنند تا به نتيجه مفيدي منتهي شود.
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ديپلماسي
مجلس شوراي اسالمي قانوني را با عنوان منع به كار گيري 
بازنشستگان تصويب كرد كه حواشـي فراواني در كشور به 
وجود آورد. اين قانون در راستاي سامان دادن به اشتغال در 
كشـور بود و برخي نيز مي گفتند كه بايد كار به گونه اي پيش 
برود كه نيروهاي جوان براي پيگيري امـور به ميدان بيايند. 
عده اي نيز نگـران وضعيت  بازنشسـتگان بودنـد و اعتقاد 

داشتند كه در اين بين نبايد به جايگاه آن ها توهين شود و به 
گونه اي رفتار شود كه آن ها آزرده خاطر  شوند. گفتني است 
همان گونه كه نمايندگان مجلس پيش قدم تصويب قانون منع 
به كار گيري بازنشستگان بودند، از طرفي به دنبال تكريم اين 
قشر از جامعه نيز هستند. در همين راستا روز گذشته مراسم 
تجليل از كاركنان بازنشسته مجلس شوراى اسالمى با حضور 
غالمرضا نورى، معاون اجرايى مجلس شوراى اسالمى برگزار 

و به آن ها هدايايي اهدا شد.

تكريم بازنشستگان قانون گذاري
مجلس نگار

فاطمه آقايي فرد

s ias i@ghanoondai ly . i r

اين روزها خبرهاي فراواني از سوءمديريت و از دست 
رفتن جان مردم كشورمان به گوش مي رسد. در همين حال 
چندي پيش شاهد آن بوديم كه دختران خردسال زاهداني 
چگونه بدون آنكه پناهي داشته باشند در آتش بي مديريتي 
سوختند و در هفته اي كه گذشت نيز برخي از جوانان اين مرز 
و بوم به دليل توجه نكردن مسئوالن به خواسته هاي به حق 
دانشجويان، جان خود را از دست دادند. در اين بين بسياري 
از مسئوالن موضع گيري كردند و عده اي نيز بي خيال به 
راه خود ادامه دادند ولي مجلس مي كوشد تا بتواند مقصر 
اصلي اين حوادث را شناسايي كند ولي بعيد است مانند 
بسياري از مسائل ديگر آن ها را معرفي كند يا آنكه به سزاي 

عمل شان برسند. 
تحقيق و تفحص از ناكارآمدي

در همين راستا روز گذشته سيدحمايت ميرزاده، 
سخنگوى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از حضور 
وزير آموزش و پرورش و رييس دانشگاه آزاد در اين كميسيون 
براى ارائه گزارش درخصوص حادثه مدرسه زاهدان و 
واژگونى اتوبوس خبر داد. ميرزاده گفت: در اين جلسه عالوه 
بر آنكه اعضاى كميته رسيدگى به حادثه آتش سوزى در 
مدرسه اسوه حسنه زاهدان گزارش خود را ارائه خواهند 
كرد، از وزير آموزش و پرورش دعوت شده تا گزارش دهد 
بعد از اين حادثه چه تصميماتى اخذ و اقداماتى انجام شده و با 
توجه به حضور وى در زاهدان، براى اين مورد خاص در زاهدان 
چه تدابيرى پيش بينى شده است. نماينده مردم گرمى در 
مجلس شوراى اسالمى افزود: در وزارتخانه آموزش و پرورش 
مانند ساير دستگاه ها هياتى براى رسيدگى به تخلف ادارى 
كاركنان وجود دارد كه آن هيات بايد پرونده را رسيدگى كند و 
با توجه به اينكه بعد از اين حادثه، هيات مذكور به رياست وزير 
آموزش و پرورش در زاهدان تشكيل شده، بطحايى بايد به 
اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گزارش دهد 
كه در اين ماجرا چه كسى عزل يا جابه جا شده،مقصر كه بوده 
و چه تصميمى گرفته شده است. وى ادامه داد: وزارت آموزش 
و پرورش بايد درخصوص تدابير خود براى پيشگيرى از 
وقوع چنين حوادثى در كشور نيز گزارش دهد. سخنگوى 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين اضافه كرد: 
در جلسه روز سه شنبه (11دى) نيز هيات كميسيون براى 
رسيدگى به حادثه واژگونى اتوبوس دانشجويان در دانشگاه 
علوم و تحقيقات گزارش خود را ارائه خواهد كرد و از رييس 
دانشگاه آزاد هم دعوت شده تا درباره اين اتفاق، عوامل 
مسبب آن، برخورد با خاطيان و پيشگيرى هاى صورت 

گرفته توضيح دهد.
نبود نظارت و جوالن بي تدبيري

نمايندگان انتقادات فراواني به نهادهايي دارند كه به 
دليل نبود نظارت كافي بر آن ها هر اقدامي مي خواهند 
انجام مي دهند. در همين حال برخي واقعه صورت گرفته 
دانشگاه آزاد را نيز برگرفته از همين دليل مي دانند. در 
همين حال فاطمه سعيدى، عضو كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس با اشاره به موضوعاتى همچون اخراج 
اساتيد يا حادثه واژگونى اتوبوس دانشجويان در دانشگاه 
آزاد، مى گويد: نه دولت و نه مجلس نمى توانند بر دانشگاه آزاد 
نظارت داشته باشند. سعيدى با انتقاد از نظارت ناپذير بودن 
دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد از آن دستگاه هايى است كه 
نه دولت و نه مجلس نمى توانند بر آن نظارت داشته باشند يا 
مسئوالن آن را براى پاسخگويى دعوت كنند و  متاسفانه 
دستگاه نظارت ناپذيرى است. نماينده مردم تهران، رى، 
شميرانات، اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراى  اسالمى 
افزود: اين نكته بعد از چندين ماجرا در يك سال گذشته در 
دانشگاه آزاد همچون اخراج بيش از 100 نفر از اساتيد واحد 
علوم و تحقيقات يا سرگردانى شمار زيادى از دانشجويان 
رشته پزشكى در آغاز سال تحصيلى به وضوح جديد قابل 
مشاهده است. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس 
ادامه داد: در بحث پذيرش دانشجويان كه حتى كارت 
دانشجويى و خوابگاه گرفته بودند، دانشگاه آزاد ناگهان اعالم 
كرد ظرفيت ندارد و پذيرش اين افراد به اشتباه صورت گرفته 
است؛ امرى كه موجب سرگردانى عده زيادى از دانشجويان 
شد و هنوز هم وضعيت آن ها نامشخص است. وى بيان كرد: 
چگونه است كه دانشگاهى بعد از سال هاى متمادى تجربه و 
پذيرش دانشجو ناگهان خارج از ظرفيت و امكاناتش قبولى 
متقاضيان را اعالم مى كند ولى به ناگاه مى گويند كه اشتباه 
شده و تخلف صورت گرفته است. عضو فراكسيون زنان 
مجلس با اشاره به تخلف  محرز دانشگاه آزاد در اين مورد، 
افزود: آخرين حادثه هم واژگونى اتوبوس دانشجويان در 
دانشگاه علوم و تحقيقات است كه تا كنون جان 10 نفر را 
گرفته؛ همه اين اتفاقات به دليل آن است كه هيچ نظارت 
كامل و مستقيمى، نه  دولت و نه مجلس، نمى تواند بر دانشگاه 
آزاد داشته باشد. سعيدى با اعالم اين خبر كه به اين موضوع 
در جلسه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  رسيدگي 
مي شود، ادامه داد: دانشگاه آزاد به عنوان يك مجموعه كه كار 
دانشگاهى مى كند بايد زير نظر وزارت علوم باشد و يك مركز 
پاسخگويى داشته باشد. وى درباره تدوين طرحى با هدف 
نظارت بر دانشگاه آزاد، گفت: اين طرح بايد عملياتى شود 
زيرا نمى توان مجموعه اى با اين فراگيرى و وسعت در كشور 
را بدون نظارت رها كرد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس درخصوص اساسنامه دانشگاه آزاد كه آن را يك 
مجموعه غيردولتى تعريف كرده، توضيح داد: همچنان كه 
مدارس غيرانتفاعى زير نظر وزارت آموزش و پرورش قرار 
دارد، اين اتفاق بايد براى دانشگاه آزاد هم بيفتد و جزيره اى 
بودن دانشگاه آزاد از نظر ما رد شده است زيرا در حال حاضر 

هيچ گونه ابراز نظارت و پاسخگويى هم وجود ندارد.
چالش پاسخگويي

كشوري با عظمت ايران و با توجه به جمعيتي كه دارد 
بايد داراي نهادهاي نظارتي باشد كه به راحتي بتوانند از 
تمام دستگاه هايي كه وجود دارند، تحقيق و تفحص كنند و 
نگذارند به راحتي هر شخص يا نهادي اقدامات خودسرانه اي 
را در دستور كار قرار دهد كه به كشور و مردم آسيب برساند. 
بهره برداري بيشتر مي تواند برگرفته از نظارتي كارآمد باشد 
كه بر اساس قانون مجلس نيز بخشي از اين نظارت تعريف 
شده است. نمايندگان درباره بيشتر مسائل كشور بايد از 
مسئوالن پاسخ بخواهند و به جاي مسائل جناحي، منافع 
ملي را در راي امور خود قرار دهند تا ايران به جايگاهي برسد 

كه در شأن آن است.

    نمايندگان در گفت وگو با«قانون» ازجزييات طرح اينترنت كودك سخن گفتند   

قفل باينري براى كودكان
به همراه اظهارنظرهايي از غالمرضا كاتب، طيبه سياوشي شاه عنايتي، احمد سالك، محمد اسماعيل سعيدى و اصغر مسعودى

تذكر كتبي

استيضاخ محمودحجتي، روز چهارشنبه هفته گذشته قرار بود بررسي شود ولي با اعالم عزاي 
عمومي اين اقدام به تعويق افتاد تا اينكه طبق اعالم هيات رييسه مجلس شوراى اسالمى گفته شد 
جلسه استيضاح وزير جهاد كشاورزى روز يك شنبه 9 دى در صحن پارلمان برگزار مى شود اما روز 
گذشته سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس از پس گرفتن امضا هاى 35 نماينده از طرح استيضاح 
وزير كشاورزى خبر داد و با اشاره به جلسه ديروز(شنبه 8 دى) متقاضيان استيضاح با الريجانى رييس 
ــاورزى قول مساعد داد تا محور هاى  مجلس و حجتى وزير كشاورزى، گفت: در اين جلسه وزير كش
استيضاح را پيگيرى و حل كند. وى افزود: قيمت خريد تضمينى گندم، امهال وام هاى كشاورزى، 
صادرات محصوالت مازاد كشاورزى مانند گوجه فرنگى و سيب زمينى و همچنين عدم اجراى برخى 
از احكام برنامه ششم توسعه مانند احياى قنوات و...از جمله محور هاى استيضاح وزير بود.سخنگوى 

كميسيون كشاورزى مجلس تصريح كرد: با توجه به قول هايى كه  وزير كشاورزى در اين جلسه داد، 
35 نفر از متقاضيان استيضاح به صورت كتبى و شفاهى از استيضاح اعالم انصراف كردند.

تربتى نژاد با بيان اينكه بنده در اين جلسه مشترك به عنوان سخنگوى كميسيون مسئول پيگيرى 
و پس گرفتن امضاهاى استيضاح شدم، اظهار داشت: به دليل اينكه نمايندگان در حوزه هاى انتخابيه 

حضور دارند، موفق نشدم با ساير متقاضيان استيضاح وزير، تماس بگيرم.
سخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس با بيان اينكه احتماال اين افراد نيز با توجه به شرايط خاص 
كشور و قول مساعد وزير براى پيگيرى خواسته هاى نمايندگان با پس گرفتن امضاهاى شان موافقت 

خواهند كرد، اضافه كرد: فردا پيش از آغاز جلسه علنى صحن اين موضوع را پيگيرى مى كنم.
نماينده مردم گرگان در مجلس تاكيد كرد: با توجه به اينكه استيضاح وزير كشاورزى اعالم وصول 
شده است؛ بنابراين طبق آيين نامه داخلى مجلس حتى اگر يك نفر هم با استيضاح وزيركشاورزى موافق 

باشد، اين استيضاح امروز (يك شنبه 9 دى) انجام مى شود.

كشمكش در استيضاح

وزراي آموزش و پرورش و علوم اين هفته به 
مجلس مي روند

بهارستان پيگير خون 
فرزندان ايران

 احمد سالك كاشاني
 رييس پيشين كميسيون فرهنگى:

مطابق با ارقام و آماري كه از كل كشور 
تهيه شده است و طبق نظراتي كه مراجع 

مربوطه اعالم كرده اند، اين طرح در 
دستور كار قرار گرفته و در حال حاضر در 
مرحله مقدماتي است و نمي توان درباره 

راهبردي كه دارد، اظهارنظر كرد

محمد اسماعيل سعيدى
 عضو كميسيون  فرهنگى:

طبق مطالعات انجام شده حاكميت 
يك كشور بايد از شبكه هاى اجتماعى  و 

همچنين حقوق كاربران حمايت كند و در 
اين زمينه ها قوانين روشن و خوبى را به 

اجرا درآورد

اصغر مسعودى 
عضو كميسيون فرهنگى:

موضوع راه اندازى اينترنت كودك هنوز 
در كميسيون مطرح نشده و درحال حاضر 

به صحن علنى مجلس نرسيده است 
اما طى جلساتى كه با وزارت ارتباطات 

داشتيم، صحبت هايى در اين باره مطرح 
شده  است



سال هفتم  |    شماره       1381|  18     صفحه                         يك شنبه 9 دي 7  139|22 ربيع الثاني     1440|  30 دسامبر   2018 jahan@ghanoondaiبين الملل ly . i r 4

در پى حصول توافق سياسى ميان 
اردوغان و ترامـپ در خصوص آينده 
سوريه، چشم انداز آتى اقتصاد تركيه 
همزمان با آغاز سير نزولى تورم و رشد 

ارزش لير  بهبود يافت.
در حالـى كـه دونالـد ترامـپ، 

رييس جمهور آمريكا طى تماس تلفنى 
دو هفته پيش خود با همتاى ترك خود 
سعى داشت تا او را نسـبت به تبعات 
حمله تركيه به كردهاى سـوريه آگاه 
كند، متقاعد شده تا با خروج از سوريه 
ادامه پاكسازى اين كشور از نيروهاى 

داعش را به تركيه واگذار كند.
توافقى كه نه تنها مقام هاى سياسى 
تركيـه را متعجب كـرد، بلكه موجب 
شگفتى بسـيارى از متحدان آمريكا 
و مقامات سياسى اين كشور از جمله 
جيمز متيس، وزير دفاع مستعفى اين 

كشور شد. برخى كارشناسان معتقدند 
با وجود ريسـك هاى بـاال،  اردوغان 
موفق شـده معامله بزرگـى با آمريكا 
انجام دهد. او همزمان با اينكه تركيه 
را به بازگير عمده منطقـه بدل كرده، 
توانسته جايگاه اين كشور را به عنوان 

متحد آمريكا بهبود بخشد؛ جايگاهى 
كه خدشه دار شـدن آن طى ماه هاى 
گذشته بحران اقتصادى بزرگى براى 

تركيه به ارمغان آورده بود.
نرخ تورم اقتصـاد تركيه طى يك 
رونـد نزولى كـه از دو ماه پيـش آغاز 

شده بود، در پايان ماه دسامبر به 20.5 
درصد رسيد.

نرخ تورم اقتصاد تركيه در ماه اكتبر 
گذشـته با ثبت ركورد 25.2 درصدى 
به باالترين حد طى 15 سـال گذشته 

رسيده بود.

تبعات توافق تلفنی ترامپ و اردوغان: رشد ارزش لیر و بهبود چشم انداز اقتصاد ترکیه

ــن درگير در  ــتهكلم بين طرفي توافق هاى اس
يمن سرانجام فاز اجرايى به خود گرفت و از ديروز 
شنبه،  بندر حديده توسط حوثى ها به گارد ساحلى 
تحويل داده شد. شايد اين نخستين گام براى ايجاد 
آرامش پايدار در يمن 2019 بود. جايى كه حوثى ها 
جوانمردانه به قول و قرارهاى شان در سوئد عمل 
ــئوليت اداره اين بندر استراتژيك را  كردند و مس

واگذار كردند.
همان طور كه مى دانيد، بيش از هشت ميليون 
ــر مى  ــنگى مطلق  به س نفر از مردم يمن درگرس
ــور به وقع  برند و يك فاجعه تمام عيار در اين كش
ــبيه يك نسل كشى بى  پيوسته است؛ چيزى ش
ــه جنگ يمن، لقب  ــر و صدا. خيلى ها در دنيا ب س
جنگ فراموش شده داده اند.   سازمان ملل متحد 
اعالم كرده كه داستان فقط هشت ميليون گرسنه 
ــتند بلكه  14 ميليون نفر  ديگر نيز در  مطلق نيس

خطر گرسنگى قرار دارند.
تجاوز عربستان به يمن از فروردين 1394 آغاز 
ــته برجاى گذاشته  و تاكنون بيش از 16 هزار كش
است، اين جنگ همچنين باعث شد تا ميليون ها 
ــنگى و قحطى روبه رو  يمنى با بحران شديد گرس
ــل متحد در  ــازمان مل ــوند؛ به گونه اى كه س ش
ــور را  بزرگ  ترين  ــى، قحطى در اين كش گزارش

فاجعه انسانى  ناميد.
توافق به دست آمده در سوئد نخستين گشايش 
ــه جنگ داخلى  ــان دادن ب ــا براى پاي در تالش ه
ــت. در ژانويه سال 2019 قرار  چهارساله يمن اس

است دور ديگرى از گفت وگوهاى صلح برپا شود.
توضيحات  سخنگوى نيروهاى مسلح يمن

ــلح  ــخنگوى نيروهاى مس ــريع، س يحيى س
يمن وابسته به انصارا...  يمن گفت: نيروهاى ما از 

جمعه شب ،  اجراى مرحله اول استقرار مجدد در 
ــتراتژيك الحديده را براساس توافقى كه  بندر اس

طى مذاكرات سوئد حاصل شد، آغاز كردند.
او گفت: ما از كميته نظارت بر آتش بس سازمان 
ــل را به اجراى تمامى  ملل مى خواهيم طرف مقاب
تعهدات خود درباره مرحله اول توافق سوئد به ويژه 

عقب نشينى از محور شرقى شهر ملزم كند.
ــاى ائتالف  ــريع ، نيروه با اين حال، يحيى س
ــرد و گفت:  ــس متهم ك ــى را به نقض آتش ب عرب
جنگنده هاى ائتالف عربى طى 24 ساعت گذشته 
دو حمله را به الحديده انجام دادند. همچنين 158 

مورد نقض آتش بس گزارش شده است.
واكنش سازمان ملل

منبعى در سازمان ملل نيز اعالم كرد كه انصارا... 
ــان را در بندر الحديده  استقرار مجدد نيروهاى ش

آغاز كرده اند.
سازمان ملل همچنين گفته است كه  نخستين 
ــترك كميته نظارت بر آتش بس در  نشست مش
الحديده منجر به اجراى مرحله نخست توافقنامه 
استكهلم شد كه مفاد آن آتش بس، اعتمادسازى 
ــتانه و  ــاى بشردوس ــك ه ــاندن كم ــراى رس ب

عقب نشينى از اين مناطق بود.
توضيحات عضو تيم مذاكره كننده

ــليم المغلس، عضو هيات  ــوى ديگر،  س از س
صنعا در مذاكرات سوئد گفت: ما با حضور پاتريك 
ــازمان ملل در يمن  كامرت، رييس تيم ناظران س
ــده را آغاز  ــتقرار مجدد نيروها در بندر الحدي اس
كرديم تا نگرانى هاى طرف مقابل درباره برداشتن 

اولين گام رفع شود.
وى تاكيد كرد كه ارتش و كميته هاى مردمى از 
بندر الحديده عقب نشينى كرده و نيروهاى گارد 
ساحلى يمن اداره بندر الحديده را در دست گرفته 

و فعاليت شان را آغاز كرده اند.
ــرف مقابل نيز اين  ــا اميدواريم ط وى گفت: م
ــتقرار  اقدام را اتخاذ كند تا بتوانيم مرحله دوم اس

نيرو را اجرا كنيم.

ــه هماهنگى  ــا رييس كميت المغلس گفت: ب
ــرح مكتوبى  ــه هر طرف ط ــد ك امنيتى توافق ش
درباره استقرار نيرو را ارائه كرده و آن را براى دفتر 
فرستاده سازمان ملل بفرستد. اين طرح مكتوب 
ــاى دو طرف از آنجا  ــد پايگاه هايى را كه نيروه باي

عقب نشينى مى كنند، مشخص كند.
درباره ماموريت پاتريك كامرت

سازمان ملل  اعالم كرده كه كميته اعزامى اين 
سازمان به حديده به سرپرستى پاتريك كامرت، 

ژنرال بازنشسته هلندى، روز چهارشنبه پنجم دى 
(26 دسامبر) نشست مشتركى را با نيروهاى دولتى 
يمن و حوثى ها  برگزار كرده است تا به طور رو در رو 
در مورد اجراى آتش بس و خروج نيروهاى حوثى از 

بندر حديده گ به توافق برسند.
يك سخنگوى سازمان ملل اين نشست را  يكى 

از اولويت هاى ماموريت كامرت خوانده است. 
ــال هاى 2000 تا  ــن س ــرت بي ــك كام پاتري
ــازمان  ــرى نيروهاى محافظ صلح س 2002 رهب

ملل در اتيوپى و اريتره را بر عهده داشت و در سال 
ــازمان ملل در  جمهورى  2005 نيز نيروهاى س

دموكراتيك كنگو  را سرپرستى مى كرد.
ــازمان ملل روز 30 آذر (21 دسامبر) اعالم  س
ــك تيم 30 تا 40  ــه كامرت همراه با ي كرده بود ك
ــه به مدت يك ماه  نفره از افراد غيرنظامى باتجرب
ــت. كامرت روز  ــور خواهند داش در حديده حض
ــته  پس از ديدار با مقامات  يك شنبه هفته گذش

دولتى در عدن، وارد حديده شد.

وقتى طرفين يكديگر را مقصر مى دانند
ــتان  يك مقام ائتالف نظامى به رهبرى عربس
سه شنبه هفته گذشته  اعالم كرده بود كه از زمان 
اجرايى شدن  آتش بس ، 10 نفر از نيروهاى حامى 
ــده اند و حوثى ها 183 بار  ــته ش دولت يمن كش
آتش بس را نقض كرده اند. در مقابل حوثى ها در 
روز سه شنبه اعالم كردند در 24 ساعت گذشته 
دستكم 31 مورد نقض آتش بس توسط نيروهاى 

حامى دولت يمن را به ثبت رسانده اند.
آمار واقعى كشته شده ها چقدر است؟

ــت جهانى جنگ  ــازمان بهداش طبق آمار س
ــاله يمن تا كنون 10 هزار كشته برجاى  چهار س
ــر آمار واقعى را  گذاشته است. فعاالن حقوق بش

بسيار بيشتر از اين تعداد خوانده اند. 
ــزرگ را در  ــانى ب ــگ يك فاجعه انس اين جن
يمن رقم زده است. طبق اطالعات سازمان ملل، 
ــور  ــون نفر را در اين كش ــان 14 ميلي قحطى ج

جنگ زده تهديد مى كند.
250 هزار يمني در معرض مرگ

سازمان كمك رسانى Care از وضعيت حاكم 
در يمن ابراز نگرانى و اعالم كرده كه خطر مرگ 
جان 250 هزار نفر را در يمن تهديد مى كند. در 
ــازمان ملل براى  ــم ويژه  س ــان رييس تي اين مي

نظارت بر اوضاع يمن وارد اين كشور شده است.
درباره بندر ُحَديده 

ــتان حديده در  حديده، يكى از شهرهاى اس
كشور يمن است. بندر حديده در 150 كيلومترى 
ــت يمن واقع  ــا، پايتخ ــهر صنع جنوب غربى ش

شده است.
ــن و بندر  ــهر بزرگ يم حديده چهارمين ش
ــور در درياى سرخ است. جمعيت  اصلى اين كش
ــهر بين 400 هزار تا 600 هزار نفر برآورد  اين ش

شده است.
ــه درياى  ــى ب ــطه دسترس ــن بندر به واس اي
ــرخ، مواد غذايى و كمك هاى انسان دوستانه  س

ميليون ها نفر را در يمن تامين مى كند.

تحويل بندر حديده   توسط حوثى ها

نتایج مذاکرات استکهلم با موفقیت  وارد فاز اجرایی شد

 وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در 
گفت و گوى اختصاصى با شبكه خبرى فونيكس 
ــد بوديم كه حضور  ــا از ابتدا معتق چين گفت : م
آمريكا در خليج فارس عالوه بر اين كه غير قانونى 

است همراه با تنش آفرينى نيز هست.
ــب از  ــن مصاحبه كه جمعه ش ــف در اي ظري
ــد ، گفت : حضور ناو آمريكا  اين شبكه پخش ش
ــته  ــارس بيش از آنكه اثر مثبت داش در خليج ف
ــد، در واقع ايجاد تنش و تشنج مى كند و هر  باش
وقت آمريكايى ها حضورشان را در خليج فارس 
افزايش داده اند، همه كشورهاى خليج فارس با 

خطراتى مواجه شده اند.
ــت و  ــور قدرتمندى اس ــزود: ايران كش او اف
مى تواند از منافع خود دفاع كند و اين منطقه است 
كه مى تواند از حضور آمريكا ضرر كند و بعيد مى 
ــرايطي را براى تهديد ايران  دانم آمريكايى ها ش

داشته باشند.
ــاى آمريكايى از  ــروج نيروه وى در مورد خ
سوريه نيز گفت: ما هنوز نمى دانيم كه آمريكايى 
ها چه برنامه اى دارند، آنچه براى ما مهم بوده ، اين 
است كه سياست آمريكا در منطقه يك سياست 
خطرناكى است كه بايد اين سياست عوض شود.

 آينده چالش هاى ايران و آمريكا
رييس دستگاه ديپلماسى جمهورى اسالمى 
ايران همچنين در مورد چالش هاى پيش رو ميان 
ــرايط و روابط به همين  ــران و آمريكا گفت: ش اي
حالت چالشى ادامه خواهد يافت و بعيد مى دانم 

ــم گيرى هاى  ــه رغم همه تصمي آمريكايى ها ب
نابخردانه اى كه داشته اند، تصميم بر تشديد اين 

حالت در روابط خود با ايران بگيرند.
ــرايطى آماده  ــراى هر ش ــت: ما ب ظريف گف
ــان داده اند با جديت از  هستيم و مردم ايران نش
كشورشان دفاع مى كنند و ما به  دنبال درگيرى 
ــس ديگرى هم  ــتيم و بعيد هم مى دانم ك نيس

دنبال درگيرى باشد.
 با آمريكا مذاكره نمى كنيم

وزير امور خارجه جمهورى اسالمى ايران در 
پاسخ به اين سوال كه تحليلگران چينى معتقدند 
ــز مذاكره با آمريكا  ايران بعد از 6 ماه چاره اى ج
ندارد، گفت: فكر مى كنم تحليلگران چينى بعد 

از 6 ماه، تحليل شان را عوض مى كنند.
ــرايط  ــرد : ما هيچ وقت در ش ظريف اضافه ك
ــره نخواهيم كرد، طرفى  اضطرار با آمريكا مذاك
كه از مذاكره خارج شد ، ايران نبود، آمريكايى ها 
ــتند و با  ــت ماه قبل در برجام حضور داش تا هش
ــرك كردند و  ــى كردند ولى آن را ت ما مذاكره م

خودشان بايد به مذاكره برگردند.
ــم تحليلگران  ــر مى كن ــت: فك او اظهار داش
ــيد كه آمريكا  ــن نتيجه خواهند رس چينى به اي
ــم خود را عوض  چاره اى ندارد جز اينكه تصمي

كند.
 آمريكا نمى تواند مانع صادرات ايران شود

ــالمى ايران  ــور خارجه جمهورى اس وزير ام
ــادرات نفت  ــكا نمى تواند جلوي ص افزود: آمري

ايران را بگيرد و اگر بخواهد جلوي صادرات ما را 
بگيرد، مجبور است وارد سياست هايى شود كه 

دنيا را به آشوب خواهد كشاند.
توضيحات درباره شرايط  برجام

وى در پاسخ به اين سوال كه اگر سه سال پيش 
ــتيد آمريكا از  كه برجام را امضا كرديد، مى دانس
آن خارج مى شود چكار مى كرديد؟ گفت: اگر به 
ــتيم، حتما سختگيرى  سه سال قبل بر مى گش

بيشترى انجام مى داديم.
ظريف ادامه داد: اما اين طور نيست كه سه سال 
پيش، پيش بينى احتمال امروز را نداشتيم ولى 
آيا اين كه مى شد به يك توافق بهتر از توافق فعلى 

رسيد، به نظر من دشوار بود.
ــم توافق را  ــر امروز بخواهي او تصريح كرد: اگ
ــيدن  ــيم، بعيد مى دانم امكان رس دوباره بنويس
ــت و اگر هم بتوانيم به توافق  به توافق وجود داش
برسيم، چيزى شبيه توافق سه سال پيش مى بود.
چين، مهم ترين طرف تجارى ايران است

ــوالى در مورد وضعيت  ظريف در پاسخ به س
ساز و كار مالى اروپا با ايران تاكيد كرد: سياست 
خارجى ما سياست واكنش به اروپا نيست؛ اروپا 
هم مهم ترين طرف تجارى ما نيست؛ مهم ترين 
ــايگان ما  ــيه و همس طرف تجارى ما چين، روس
هستند. ما با اين كشورها مكانيسم هاى خود را 

ايجاد كرده ايم.
ــتيم كه  ــه دنبال اين نيس ــت: البته ما ب او گف
ــيم؛  ــته باش ــورهاى اروپايى ارتباط نداش با كش

ــورهاى اروپايى نيز مانند چين و  معتقديم كش
ــيه بايد وظايف خود را در برابر برجام نشان  روس
ــت  ــن كار را نكنند، بيانگر اين اس دهند و اگر اي
ــل اعتمادى براى  ــى تواند طرف قاب كه اروپا نم

دنيا باشد.
ظريف تاكيد كرد: با اين حال ما نمى خواهيم 
ــط را با  ــم بزنيم و رواب ــا دنيا به ه روابط مان را ب
ــيه ادامه  ــن و روس ــايه و چي ــورهاى همس كش

خواهيم داد.
رييس دستگاه ديپلماسى جمهورى اسالمى 
ايران افزود: اروپايى ها هم به ما گفتند كه باوجود 
مخالفت هاى آمريكا مشغول كار روى سازوكار 
مالى هستند ولى ما هيچ وقت منتظر اروپا نبوديم 

و اكنون هم منتظر نيستيم.
فرزندانم در ايران هستند

ــالمى ايران  ــور خارجه جمهورى اس وزير ام
همچنين در مورد زمزمه اخراج فرزندان مقامات 
ايران كه در آمريكا ساكن هستند، گفت: فرزندان 
ــى در آمريكا  ــدودى از مقامات ايران ــداد مح تع
ــخصا و بر اساس شرايط  هستند كه آن ها هم ش

زندگى و كارشان اين تصميم را اتخاذ كرده اند.
ــحالم كه فرزندانم در ايران  او ادامه داد: خوش
هستند ؛ دورى از خانواده شرايط خوبى نيست در 
جوانى مجبور بودم قبل از انقالب دور از خانواده 
ــاس مى كنم،  ــكل را كامال احس باشم و اين مش
بنابراين احساس نمى كنم كسى از اين تصميم 

آمريكا ناراحت شود.

 همكارى ما با چين بيشتر از گذشته خواهد بود 
ظريف ادامه داد: توقعى كه از دوستان چينى 
ــت وقتى آمريكايى ها از سياست  داريم، اين اس
ــتان چينى ما  ــتفاده مى كنند، دوس قلدرى اس
ــا ايران توجه  ــبت به روابط ديرينه تاريخى ب نس
داشته باشند.او ادامه داد: به تصميم هاى دولت 
چين احترام مى گذاريم و همكارى بسيار خوبى 
ــتر  هم با پكن داريم و معتقدم اين همكارى بيش
ــه گفته ظريف،  ــته ادامه خواهد يافت.ب از گذش
ــار دولت هاى  ــن در كن ــاى ايران و چي دولت ه
ديگر بايد به آمريكا نشان دهند كه دنياى امروز 
دنياى آمريكا يا غرب نيست واقعيت اين است كه 
ديگر نه غرب مركز عالم است و نه همه تصميمات 
ــتگاه  ــود.رييس دس عالم در غرب گرفته مى ش
ــالمى ايران با اشاره به  ديپلماسى جمهورى اس
ــن بزرگ ترين بازيگر اقتصادى  اينكه اكنون چي

ــت، تاكيد كرد: تبديل چين به دومين  جهان اس
ــازمان ملل نشان دهنده  تامين كننده بودجه س
ــت چين در آينده  نقش محورى منطقه و اهمي
دنياست.وى گفت: به نظر من نقش چين خيلى 
ــت ، به خصوص براى ايران؛  مثبت و سازنده اس
ــت هاى اصولى  آن هم با توجه به نزديكى سياس

ايران و چين.
 ايران شريك قابل اعتماد چين است

ــالمى ايران افزود:  وزير خارجه جمهورى اس
ــريك  دولت و مردم چين مى دانند ايران يك ش
ــت ، ايرانى ها هيچ وقت تامين  قابل اعتمادى اس
انرژى براى چين را با مالحظات سياسى آميخته 
نمى كنند.به گفته وى چين براى ما يك دوست 
ــى ها هم  ــت و مى خواهم چين ــل اعتماد اس قاب
ــند كه عالقه ايران به چين  اطمينان داشته باش
يك عالقه راهبردى است نه تاكتيكى و مقطعى.

ظریف در گفت وگو با تلویزیون فونیکس چین

در شرايط اضطرار  با آمريكا مذاكره  نمى كنيم

آرشيو ملى انگليس مجموعه جديدى 
از اسـناد را منتشـر كرد كه برخى از اسناد 
آزاد شده امسال درباره اين موضوعات است:

عقب نماندن  ازكلينتون ها
در سال 1994، يادداشـت هاى داخلى 
پيشـنهاد كردند كه دفتر نخست وزيرى 
(دانينگ اسـتريت) اينترنت را پذيرا شود 
تا نخست وزير از كاخ سفيد بيل كلينتون 

عقب نماند. كاخ سفيد در آن زمان بيانيه ها 
را آنالين منتشر مى كرد. 

همه پرسى درباره اتحاديه اروپا
چندين فايل در اسناد آزاد شده امسال به 
مشكالت در روابط انگليس با اتحاديه اروپا و 
اهميت صداهاى شكاك در انگليس درباره 
خط مشـى اتحاديه اروپا مربوط مى شود.
در دسامبر 1994، دولت جان ميجر درباره 

يك همه پرسى درباره مسائل اتحاديه اروپا 
از جمله پذيرش واحد پول يورو بحث كرد. 
يادداشت هاى كابينه دراين زمينه كه روزنامه 
گاردين آن ها را مرور كرده است، حاكى از آن 
است كه «همه پرسى نبايد منتفى باشد» 
اما وزيران نتوانستند در خصوص موضوع 
پرسش مطرح در همه پرسى به نتيجه برسند 
و نسبت به پيچيدگى مسائل اتحاديه اروپا 

ابراز نااميدى كردند. مكاتبات نشان مى دهد 
كه مارگارت تاچركه آن زمان عضو مجلس 
اعيان بود ، تالش كرد كه لحن ضد اروپايى 

را ماليم كند.
احساسات تاچر در باره ماندال

يك يادداشـت دبيرخصوصى تاچر در 
سال 1990 احساسات او را پس از اولين تماس 
تلفنى با نلسـون ماندال توصيف مى كند. 

ياداشت هاى منتشر شده از زمان نخست 
وزيرى تاچر، بر ديپلماسى انگليس در زمان 
فروپاشى آپارتايد درآفريقاى جنوبى نور مى 
تاباند. يادداشت دبير خصوصى تاچر حاكى 
از آن است كه تاچر پس از اولين گفت وگو با 
ماندال-كه بعدا رييس جمهور شد - نااميد 
شـده و او را فردى با ذهنى بسـته توصيف 

كرده است.

اسناد تازه ای از 
آرشیو ملی انگلیس 

منترش  شد

دونالد ترامپ تهديـد كرد در صورتى كه 
دموكرات هاى كنگره بر سر راه تامين مالى 
پروژه سـاخت ديوار مرزى با مكزيك مانع 
ايجاد كنند، مرز كشـورش با مكزيك را به 
طور كامل خواهد بست.اختالف كاخ سفيد 
با دموكرات هاى كنگره آمريكا بر سر بودجه 
سـال آينده ميالدى كه پـروژه تامين مالى 
سـاخت ديوار مكزيك نيز در آن گنجانده 

شده، از بيست و دوم دسامبر سبب تعطيلى 
بخش هايى بزرگ از ادارات و نهادهاى دولتى 
در آمريكا شده اسـت.تازه ترين گزارش ها 
در اين خصوص حكايت از آن دارد كه دونالد 
ترامپ اعالم كرده كه براى سـامان دادن به 
مساله تعطيلى موقت دولت فدرال سفر سال 
نو خود به نيويورك را لغو كرده است.رييس 
جمهورى آمريكا كه همچنـان نگران عدم 

تصويب اين بودجه در مجلس سناسـت با 
انتشار توييتى ضمن هشدار به دموكرات ها 
در باره عدم همكارى و مخالفت با تامين مالى 
ساخت و تكميل ديوار مكزيك تاكيد كرده 
است كه در صورت لزوم كل مرز جنوبى اين 
كشور را مسدود خواهد كرد.ترامپ همچنين 
در اين توييـت از دموكرات ها خواسـت در 
زمينه تغيير «قوانين مضحك مهاجرتى» 

اين كشور همكارى و مساعدت كنند.ساخت 
ديوار مكزيك يكى از مهم ترين وعده هاى 
انتخاباتى دونالد ترامپ است كه به رغم چالش 
هاى جديد اين كشور در جهت كنترل موج 
مهاجرت از سوى ساكنان كشورهاى فقير 
آمريكاى جنوبى و نيز مخالفت نمايندگان 
دموكرات در كنگـره همچنان معطل مانده 
اسـت.دونالد ترامپ در ادامـه بازهم طبق 

روال براى انعكاس ديدگاه هاى خود دست به 
توييت شد و بستن مرز با مكزيك را به عنوان 
يك «عمليات سودآور» قلمداد كرد. او براى 
توجيه اين ايده تاكيد كرد كه اياالت متحده 
آمريكا در تجارت با مكزيك برمبناى قرارداد 
تجارت آزاد آمريكاى شمالى بدون احتساب 
پول مواد مخدر ساالنه حدود 75 ميليارد دالر 

ضرر مى كند.

ترامپ: اگر دموکرات ها 
پول ندهند، مرز 

مکزیک به طور کامل 
بسته خواهد شد

سسعيد    قربانى قره باشى



در حالى براى وكالت هاى معاضدتى و تسخيرى 
در اليحه بودجه 98 رديف جداگانه ايجادشد كه 

هزينه هاى دادرسى براى خواهان افزايش يافت

اما و اگر هاى بودجه سال 98 
در حوزه حقوقى 

دولت در اليحه بودجه سال آينده  هشت ميليارد تومان 
ــخيرى و معاضدتى اختصاص داده  براى وكالت هاى تس
است. به گزارش تسنيم، پيش از اين مرتضى شهبازى نيا 
ــخص براى  از رايزنى ها براى گنجاندن رديف بودجه مش
ــخيرى در بودجه سال آينده  وكالت هاى معاضدتى و تس
خبر داده بود و اينك با انتشار متن اليحه بودجه سال 98 
مشخص شد كه مبلغ  هشت ميليارد تومان در رديف 36 
جدول شماره 9  بودجه كه مربوط به اعتبارات رديف هاى 
متفرقه است، پيش بينى شده است. عيسى امينى رييس 
ــر خود كه با  ــت خبرى اخي كانون وكالى مركز در نشس
ــكودا، مشتركا برگزار شد،  مرتضى شهبازى نيا رييس اس
گفت: با وجود اينكه 12 سال است بودجه اى براى اين كار 
در نظرگرفته و پرداخت نشده، اما وكالت هاى معاضدتى و 
تسخيرى كانون ها يك روز هم تعطيل نشده است.در اين 
نشست همچنين اعالم شد كه مبلغ پيشنهادى كانون ها 
براى حق الوكاله اين پرونده ها 600 هزار تومان به ازاى هر 
پرونده است. در اين صورت بودجه  هشت ميلياردى سال 
ــود  بعد در صورتى كه به طور كامل تخصيص و تامين ش
13 هزار و 333 پرونده را پوشش مى دهد.از طرفى چون 
بودجه مذكور متعلق به پرونده هاى سال 98 خواهد بود، 
تكليف مطالبات 12 ساله كانون ها در آن مشخص نشده 
ــت و چنانچه از اين بودجه براى پرداخت آن مطالبات  اس
ــود، غير قانونى خواهد بود.از سوى ديگر اما  ــتفاده ش اس
سهيل طاهرى ، حقوق دان در گفت و گو با تسنيم با شرح 
ــى گفت مبناى محاسبه  جزييات افزايش هزينه دادرس
هزينه دادرسى و درصد آن موجد هزينه هاى گزاف براى 
خواهان دعاوى حقوقى و همچنين مفاسد متوالى در روند 
دادرسى است. سهيل طاهرى، درباره تغيير معيار «بهاى 
خواسته» به «ارزش خواسته» در محاسبه ميزان هزينه 
ــال 98 گفت: در حال حاضر  دادرسى در اليحه بودجه س
وفق ماده 62 قانون آيين دادرسى مدنى هزينه دادرسى 
در دعاوى مالى منقول غير وجه نقد، بر حسب تقويم بهاى 
ــرط عدم اعتراض خوانده تا  خواسته توسط خواهان به ش
نخستين جلسه دادرسى محاسبه و پرداخت مى شود كه 
مى تواند كمتر از ارزش خواسته باشد. اما در صورت عدم 
تغيير اين كلمه در بودجه، بايد ارزش واقعى خواسته تعيين 
و هزينه دادرسى بر اساس آن محاسبه و پرداخت شود كه 
عالوه بر تحميل هزينه هاى گزاف بر خواهان، موجد توالى 
ــد عديده از جمله اطاله دادرسى و عدم امكان تعيين  فاس
ــنيم، اليحه  ــته است.به گزارش تس دقيق ارزش خواس
بودجه 1398 هزينه دادرسى در مرحله بدوى را تا سقف 
ارزش 200 ميليون ريال خواسته، 2,5 درصد و براى ارزش 
ــت. اين هزينه در  بيش از آن 3,5 درصد تعيين كرده اس
مرحله تجديد نظر 4,5 درصد ارزش خواسته و در مرحله 

فرجام خواهى 5,5 درصد تعيين شده است.

ارسال دستورالعمل قيمت گذارى 
خودرو به رييس جمهور 

پس از جارو جنجال فراوان بر سر تعيين قيمت خودرو 
ــال نامه اى به  ــوراى رقابت با ارس سرانجام روز گذشته ش
ــتورالعمل تنظيم قيمت خودروهاى  رييس جمهور، دس
ــورد آن  ــا رييس جمهور در م ــال كرد ت انحصارى را ارس
ــماره 359 مورخ  تصميم گيرى كند. بر اساس مصوبه ش
ــوراى رقابت، دستورالعمل تنظيم قيمت   97/09/27ش
ــارى دارند، بايد جهت تاييد به  خودروهايى كه بازار انحص
رييس جمهور و رييس شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 
ارسال شود. در متن اين نامه آمده است:  در خصوص نحوه 
ــوراى عالى  ــوراى رقابت در چارچوب ابالغيه ش عمل ش
هماهنگى اقتصادى و وفق اختيارات بند 5 ماده 58 قانون 
اجراى سياست هاى كلى اصل 44 قانون اساسى مبنى بر 
«تعيين مصاديق و تصويب دستورالعمل تنظيم قيمت، مقدار 
و شرايط دسترسى به بازار كاالها و خدمات انحصارى در هر 
ــوم ابالغيه  مورد با رعايت مقررات مربوط» و رعايت بند س
شماره 70118 مورخ  97/05/29جنابعالى كه حكم مى كند 
«هرگونه تصميم گيرى در مورد نرخ و ضوابط قيمت گذارى 
و تعيين سهميه مقدارى كاال و خدمات كه به موجب قوانين 
و مقررات مختلف در اختيار دستگاه ها و شوارهاى مختلف 
ــت»، به  ــتاد تنظيم بازار اس قرار گرفته، منوط به تاييد س
پيوست دستورالعمل تعيين قيمت خودرو جهت آن دسته 
ــوراى رقابت از مصاديق  از خودروهايى كه به تشخيص ش
كاالهاى انحصارى هستند جهت دستور ابالغ و اقدام مقتضى 
تقديم مى شود. مطابق اين دستورالعمل قانونى و با توجه به 
تالطمات اقتصاد كشور بعد از آخرين ابالغيه شوراى رقابت 
در ابتداى تير سال جارى، از جمله بروز تحريم هاى جديد و 
نوسانات شديد نرخ ارز، ضرورى است ميزان افزايش مجاز در 
قيمت خودروهاى مشمول به عنوان سقف قيمت، با لحاظ 
تورم بخشى (نهاده اى) خودروهاى مشمول در 9 ماهه سال 
97 كه از سوى بانك مركزى ارائه خواهد شد و ارزيابى كيفيت 
و اعمال بهره ورى در 9 ماهه سال جارى محاسبه و اعمال  
شود. (روشى كه در اين دستورالعمل مورد استفاده قرار گرفته 
سقف قيمتى (Price-cap)  است؛بنابراين قيمت هايى 
كه از فرمول به دست مى آيد، حداكثر بوده و خودروساز مى 
تواند به كمتر از آن قيمت نيز عرضه كند. شايان ذكر است، 
ــورا در راستاى تنظيم بازار اين  از آنجا كه دستورالعمل ش
محصوالت عالوه بر تعيين قيمت براى ممانعت از شرايط 
مسلط انحصارگر، بر جلوگيرى از شكل گيرى حاشيه بازار 
نيز نظر دارد؛ بنابراين رعايت شروط پنجگانه ابالغى شورا 
براى تنظيم بازار خودرو بيش از تعيين قيمت اهميت داشته 
و مورد تاكيد است.در خاتمه فهرست خودروهاى مشمول 
دستورالعمل به تفكيك سه شركت عمده خودروساز، تقديم 
مى شود. با اين توضيح كه با عنايت به شرايط جديد بازار، از 
جمله ممنوعيت واردات هر نوع خودرو، احتمال تغيير در 
فهرست خودروهاى انحصارى مشمول ماده قانونى مذكور 
وجود دارد كه متعاقباجهت دستورات الزم تقديم خواهد 
شد. در ضمن كارشناسان مركز ملى رقابت آمادگى همكارى 
با ستاد تنظيم بازار جهت هماهنگى در اجراى دستورالعمل 

تقديمى را دارند.

خبر ترويجي

نيم نگاه

طبق اصل 25 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران، بازرسى نامه ها و 
محصوالت ارسال شده، ضبط و افشاى مكالمات تلفنى اشخاص، مخفيانه 
ــس در مكالمات، جز  گوش كردن به صحبت هاى ديگران و هرگونه تجس
به حكم قانون، جرم دانسته شده است. به گزارش خبرگزارى تسنيم ، طبق 
قانون آيين دادرسى كيفرى، در مواردى كه به نظر بازپرس، تفتيش و بازرسى 
و همچنين مالحظه مرسوالت و تلفن ها، براى كشف جرم الزم و نيز موضوع 
با حفظ امنيت ملى و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضايى، مرتبط باشد، 
امكان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد.حال اگر شخصى كه متصدى 
شنود مجاز است در دستگاه امنيتى و قضايى از اين اختيار سوءاستفاده كند، 
مرتكب شنود غيرمجاز نشده زيرا اين عمل براى اينكه جرم تلقى شود، نياز به 
ماده قانونى ديگرى دارد.شنود غيرمجاز، فقط در جايى مصداق دارد كه شخص 
شنودكننده كه مورد تعقيب جرم شنود غيرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه 
شنود نداشته و مخفيانه گوش كرده باشد.موضوع جرم شنود غيرمجاز، بايد 
در مورد ارتباطات غيرعمومى داده ها باشد. ماده 2 قانون جرايم رايانه اى ايران 

«شنود غيرمجاز سايبرى» را از مصاديق جرايم رايانه اى و شنود محتواى در 
حال انتقال ارتباطات غير عمومى را در زمره جرم شنود غيرمجاز دانسته است.

داده هاى صوتى كه توسط شخص شنيده مى شود همان استراق سمع سنتى 
است اما مالحظه ايميل ها يا نامه هاى الكترونيكى و ساير داده هاى مجازى، در 
حكم شنود غيرمجاز است. موضوع جرم شنود غيرمجاز سايبرى، محتواى در 
حال انتقال است. مخفيانه گوش كردن به مطالبى كه ذخيره شده اند به عنوان 

جرم دسترسى غيرمجاز محسوب شده و جرم شنود غيرمجاز نيست.
تفاوت ديگر دسترسى غيرمجاز با شنود غيرمجاز رايانه اى، امكان ارتكاب 
جرم دسترسى غيرمجاز نسبت به داده ها و سامانه هاست.در رابطه با جرم 
شنود غيرمجاز بايد گفت كه موضوع آن استفاده از وسايلى است كه بتواند 
محتواى داده هاى در حال انتقال را آشكار كند؛ يعنى بايد گفت شرط تحقق 
اين جرم دسترسى و انتقال اطالعات در فضاى مجازى است. عالوه بر اين، 

غيرمجاز بودن شنود نيز شرط بعدى تحقق اين جرم است اما قانون گذار حد و 
مرز محتواى ارتباطات عمومى و غير عمومى را مشخص نكرده است.
مجازات ضبط صداى اشخاص و تصويربردارى غيرمجاز

حريم خصوصى اشخاص، مانند مكالمات و تماس هاى تلفنى، حريم 
منزل و محل كار، نامه نگارى هاى سنتى و ارسال نامه الكترونيك و محتواى 
ــور حقوق  ــى و منش ــاى خصوصى، به حكم قانون اساس قرار و مالقات ه
ــت.ضبط صداى اشخاص يا تصويربردارى  شهروندى، غير قابل تعرض اس
غير مجاز و بدون اطالع، تجاوز به حريم خصوصى اشخاص محسوب شده 
و قابل تعقيب كيفرى است.استفاده از صداى ضبط شده اشخاص به عنوان 
مدرك در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نيست. اما ارائه كننده صداى ضبط شده 
اشخاص در مراجع رسمى و دادگاه، طبق قانون اساسى و ماده 582 بخش 
تعزيرات قانون مجازات اسالمى مصوب سال 75، قابل تعقيب كيفرى است.

شخص شنود كننده غيرمجاز رايانه اى چه مجازاتى دارد؟
ــنود غير مجاز رايانه اى، براى افراد عادى تحمل 6 ماه تا  مجازات جرم ش
ــال حبس يا پرداخت جزاى نقدى از 10 ميليون تا 40ميليون ريال يا  دو س
هر دو مجازات است.مرتكب جرم شنود غيرمجاز رايانه اى كه كارمند دولت 
ــلح و متصدى يا  يا نهادهاى حكومتى و عمومى يا از اعضاى نيروهاى مس
متصرف قانونى شبكه هاى رايانه اى يا مخابراتى باشد يا اينكه جرم به صورت 
سازمان يافته ارتكاب يافته باشد، به 16 ماه و يك روز حبس تا دو سال يا جزاى 
نقدى تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.تكرار جرم 
شنود غيرمجاز رايانه اى براى بار سوم، محروميت از خدمات الكترونيك عمومى 
از يك ماه تا يك سال را در پى دارد.به گزارش سازمان قضايى نيروهاى مسلح، 
همچنين مجازات اشخاص حقوقى در بحث مجازات جرم شنود غير مجاز 
رايانه اى، براى بار اول پرداخت جزاى نقدى از 120 ميليون ريال تا 240 ميليون 
ريال و تعطيلى از يك تا 9 ماه است.در صورت تكرار جرم توسط شخصيت 

حقوقى، تعطيلى موقت از يك تا پنج سال در انتظار مرتكب خواهد بود.
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آنچه بايد بدانيم اين است كه بيشتر  
واگذارى هايى كه از سوى سازمان 

خصوصى سازى انجام گرفته است 
نه ازروش فروش سهام (بورس) 

بلكه  فرابورسى (مزايده) بوده، 
روشى كه با درآوردن نام فرد برنده از 
پاكت،  تمام دنياى شركت مذكور را 

زيرو رو كرده است.  يكى از علت هاى 
مخالفت با اين روش واگذارى، 

افزايش داللى و رابطه بازى است

  اقتصاد وابسته و دولتى كشورمان، سال هاى زيادى 
نيست كه تجربه هايى در زمينه خصوصى سازى دارد. 
ايران، اقتصادى پر فراز و نشيب دارد كه هر روز دستخوش 
ــكن بوده  ــت. تغييرات پياپى، آن قدر كمرش تحول اس
ــيارى را درآورده  است. كارگران  كه  صداى كارگران بس
ــازى جهشى بزرگ  زحمتكش كه بنا بود خصوصى س
ــان باشد به يك باره در  در بهبود كسب و كار و زندگى ش
ــتند كمر راست كنند.  باتالق ندانم كارى ها نمى توانس
آمال و آرزوهاى  آن ها مانند تعداد برگه هاى  اقساط عقب 
افتاده شان، در حال افزايش بود. آن ها رفاه مى خواستند 
ــرايط امن  ــان را گرفته و نه ش ولى حاال نه رفاه دست ش
ــتند. آن ها به يكديگر مى  گفتند دولت  گذشته را داش
بهتر مى توانست كارخانه ها را اداره كند. مى گفتند اگر 
قرار است برادر و برادرزاده و فك و فاميل شان را به بهانه 
خصوصى سازى به جاى ما بگذارند، معلوم است كه كارها 
ــت.  ــان آن چنان بى ربط  نيس مى خوابد؛ حرف هاى ش
ــازى در ايران آن چنان  عمر نه چندان دراز خصوصى س
ــت همراه بود كه حتى  با تجربه هاى ناگوار و رو به شكس
رهبرى معظم كشور نيز بارها به دولتمردان هشدار داد كه 
عقب افتادگى ها را جبران كنيد. خصوصى سازى تجربه اى 
ــد طفلى نياز به همراهى  جديد بود كه قدم به قدم مانن
داشت و بايد تحمل زمين خوردن هايش را مى داشتيم 
ولى اين زمين خوردن ها آن قدر زياد شد كه صداى همه 
را درآورد. وزير و وكيل نگران و هراسان مديريت غلط و 
واگذارى هاى فاميلى و خويشاوندى بودند. خويشاوندانى 
ــتوانه اى قدرتمند  راه را اشتباه  كه به خاطر داشتن پش
مى رفتند. خصوصى سازى تجربه اى جديد در جهت گام 
برداشتن به دنياى جديد بود كه غول هاى اقتصادى كشور 
را گاهى دچار لرزه ها و پس لرزه هاى شديدى  مى كرد. اما 
چيزى كه در اين ميان معترضان را دلخور ساخت، بحث 
پنهان كارى ها و عدم شفاف بودن خصوصى سازى است، 
هر چند  سازمان خصوصى سازى و رييس اين سازمان، 
اين انتقادها را درست نمى دانند. مير على اشرف پورى 
حسينى  مديرعامل سازمان خصوصى سازى ايراناست 
كه اين روزها بيش از پيش اسم و صحبت هايش را  در هر 
كجا مى بينيد و مى خوانيد. او ادعا دارد در زمان مديريتش 

بر سازمان، هيچ پنهان كارى در كار نبوده است.
بودن يا نبودن

ــت. «على  كارآقاى رييس، اين روزها باال گرفته اس
اشرف پورى حسينى»، رييس سازمان خصوصى سازى 
كشور در چند روز گذشته بارها برقانونمند، سالم و شفاف 
بودن واگذارى هايش تاكيد داشته و حتى گفته  كه از 
واگذارى هايى كه به بخش خصوصى واقعى انجام داده 
به هيچ وجه پشيمان نيست. حاال  با 55 امضايى روبه رو 
ــوى نمايندگان خانه ملت جمع شده و  است كه از س

روى ميز رييس قوه قضاييه قرار گرفته و  آن ها بررسى  
ــينى انجام داده ،  نحوه واگذارى هايى را كه پورى حس
ــده اند. آن ها معتقدند اين واگذارى ها آن  خواستار  ش
ــالم نبوده اند  قدر هم كه پورى حسينى مى گويد،  س
ــيار است. آنچه  و در شفافيت شان حرف و حديث بس
ــتر  واگذارى هايى كه از  بايد بدانيم اين است كه بيش
ــازى انجام گرفته است نه  سوى سازمان خصوصى س
ازروش فروش سهام (بورس) بلكه  فرابورسى (مزايده) 
بوده، روشى كه با درآوردن نام فرد برنده از پاكت،  تمام 
ــت.  يكى از  ــركت مذكور را زيرو رو كرده اس دنياى ش
ــذارى، افزايش  ــن روش واگ ــاى مخالفت با اي علت ه
ــه دير يا زود  ــت. رابطه هايى ك داللى و رابطه بازى اس
معلوم مي شود  و اين على اشرف پورى حسينى است 
كه بايد پاسخگو باشد. او كه بارها در پاسخ به رسانه ها،  

ــا را رد كرده و بر  ــف درواگذارى ه وجود هرگونه تخل
شفاف سازى تاكيد داشت، نظرش را تا حدى تغيير داد. 
به تازگى آقاى مديرعامل، وجود رگه هايى از تخلف را 
قبول  كرده  و اين روزها در سراشيبى تند انتقادها قرار 
گرفته است.  رسانه ها و نمايندگان در سال هاى  گذشته 
نيز با طرح سوال هايى از آقاى رييس سازمان، به دنبال 
جواب روشنى براى خصوصى سازى هاى ناموفق بودند.  
واگذارى هايى كه بار سنگينى را بر دوش دولت گذاشت 
و به جاى سبك كردن تعهدات دولتمردان، براى شان 
ــاخت و دولت را روبه روى  هزينه هاى سرسام آورى س
مردم  تنها گذاشت. وضع نابسامان هزاران كارگر صنايع 
ــعاع اين واگذارى ها راهى  ــور كه تحت الش مهم كش
ــتاندارى ها شده و اين خصوصى سازى  خيابان ها و اس

ثمره اى جز ندارى و بيكارى براى شان نداشته است .

واگذارى پشت واگذارى
ــروصداى قرارداد آلومينيوم المهدى   فسخ بى س
وطرح هرمزال و مزايده با عجله اين سازمان براى فروش 
مجدد اين دو شركت با جواب هايى كه به هيچ وجه قانع 
كننده نيست آن قدر بدون مطالعه و برنامه بوده كه تمام 
متخصصان و كارشناسان صاحب نظر كشور را متعجب 
كرد؛ البته واگذارى هايى از اين دست كم نيستند مانند 
ــركت ايران ايرتور به يكى از خويشاوندان  واگذارى ش
ــازى كه آن  هم يكى از  ــازمان خصوصى س رييس س
ــت. اين واگذارى ها  ــوال هاى بى جواب اس همان س
ــد  يا بهتر بگوييم  ــپرده مى ش به ناگهان به افرادى س
نام شان از پاكت اسامى شركت كنندگان مزايده بيرون 
مى آمد كه جاى هيچ اعتراضى را براى هيچ كس باقي 
نمى گذاشت. شركت ايرتور از بدنه شركت ملى ايران 

ــركت از طريق  ــر واگذارى اين ش اير جدا و تصميم ب
مزايده گرفته شد . در ابتدا به شركت هسايار كه آن هم 
شركتى خصوصى-دولتى به حساب مى آمد، واگذار 
ــال از عهده تعهدات  ــت چند س شد كه پس از گذش
مالى خود بر نيامد. القصه، قرار بر واگذارى و مزايده اى 
ــنيده ها حاكى از آن است كه در  مجدد گرفته شد. ش
زمان مزايده مورد نظر اسم مجيد شكارى همشهرى 
ــينى به يك باره   ــاوند على اشرف پورى حس و خويش
ــد؛ به هر حال شكارى ايرتور را به  براى همه نمايان ش
دست آورد ولى تصميمات آتى اين مديرعامل جوان 
تبريزى در صنعت هوانوردى كشور بى سروصدا نبود 
ــى كه بايد بر  ــت؛ تصميمات و همچنان هم نمانده اس
ــد. يكى از  ــافران گرفته  مى ش پايه ايمنى و جان مس
ــه فروند  اين تصميمات غيرحرفه اى ايرتور، خريد س
ــركت«اترك» بوده كه  مدت هاست بر  هواپيما از ش
سر  نحوه معامله و انجام تعهدات مالى ايرتور در مقابل 
اترك مورد مناقشه و سبب  نامه نگارى هاى متعدد در 
صنعت هوانوردى كشور شده است. مديرعامل هايى 
با پشتوانه و قدرت سياسى- مالى برجسته كه ديگران 
ــان را بايد  ــت و صداى ش را ياراى مقابله با آن ها نيس
ــور  ــد كه در اين وضع اقتصادى كش آن قدر بلند كنن
ــد. آيا بهتر نبود اين واگذارى به يكى از  مثمر ثمر باش
افراد اهل فن اين صنعت انجام مى شد كه تبعات بعدى 
اقدامات غيرحرفه اى دامن كشور و صنعت موردنظر 
مان را نگيرد؟ آيا بهتر نبود كه به جاى مزايده با فروش 
سهام، اين واگذارى ها  بر طبق مطالعات متمركز انجام 
مى شد؟ بحث  در مورد سرمايه هاى كشور و ملت است 
ــيله اى براى  ــيله اى براى توسعه، وس كه به جاى وس
تحت فشار گذاشتن كشور در شرايط اقتصادى فعلى 

شده است.
اعتماد مردم 

ــئولى در ايران،  يك  معلوم شده  است  كه هر مقام مس
زمان و آن مشخص دارد كه اگر نتواند از خود به خوبى دفاع 
كند، اعتماد مردم ديارش را از دست مى دهد و اكنون نيز 
همان لحظه پورى حسينى است. حاال كه نمايندگان امضا 
جمع كرده نيز به خيل معترضان  واگذارى ها افزوده شده اند، 

مردم حساس تر به خصوصى  سازى ها نگاه مى كنند.

به گزارش خبرگزارى ميزان، لبخند، حوصله و خالقيت 
ــت كه در اولين برخورد با قاضى  نخستين نشانه هايى اس
ــود. صادركننده  ــن متبادر مى ش محمد اطمينان به ذه
ــترين آراى جايگزين حبس در كرمان، متهمان را با  بيش
نواى «نه به زندان» به خدمات عام المنفعه مكلف مى كند.

ــال 1350 در رفسنجان  قاضى محمد اطمينان متولد س
است كه كار خود را از سال 82 در دستگاه قضايى به عنوان 
ــترى اصفهان آغاز كرد و سابقه  قاضى تحقيق در دادگس
ــال بازپرس  ــار دادگاه كرمان، 6 س فعاليت به عنوان دادي
ــال رييس شعبه 108 كيفرى را  دادسراى كرمان و سه س
در كارنامه كارى خود دارد.وى از سال 95 تا كنون 32 حكم 
جايگزين حبس صادر كرده كه بيشترين حكم صادره در اين 

زمينه محسوب مى شود.
ــه بايد  ــد مى كند ك ــداى كالمش تاكي ــان ابت از هم
فرهنگ سازى و اطالع رسانى الزم صورت گيرد تا جامعه، 
مجازات را خالصه شده در زندان نبيند و به سمتى حركت 
كنيم كه در زمينه حبس زدايى در زمره كشور هايى باشيم 
ــات فرهنگى و  ــاعدى براى اقدام كه زندان ها فضاى مس
ــند.قاضى اطمينان در گفت وگو با خبرنگار  آموزشى باش
خبرگزارى ميزان گفت: گرچه سياست تقنينى در رابطه با 
مجازات هاى جايگزين حبس از سال ها قبل وجود داشته، 
اما از سال 92 دستگاه قضايى به سمتى رفت كه در برخى 
جرايم امكان اعمال مجازات هاى جايگزين حبس فراهم 
شد.وى با اشاره به اينكه قاضى براى جرايمى كه تا سه ماه 
حبس دارد بايد از مجازات هاى جايگزين حبس استفاده 
ــه تا شش ماه حبس  كند، ادامه داد: در جرايمى كه بين س
دارند و متهم فاقد سابقه كيفرى است و در جرايم غيرعمد 
نيز قاضى مخير است كه از مجازات هاى جايگزين حبس 

استفاده كند.

يك دندانپزشك به ارائه خدمات در زندان مكلف 
شد 

ــدن يك  ــاره به محكوم ش ــان با اش قاضى اطمين
ــك به مجازات هاى جايگزين حبس، گفت:  دندانپزش
اگر اين فرد را به زندان فرستاده بودم ضمن ضربه زدن به 
بنيه كارى و حيثيتى وى، او از مسير علمى خارج مى شد؛ 
ــدور حكم وى به اين موضوع توجه  از اين رو در زمان ص
كردم كه وى ضمن آنكه مجازات مى شود، بتوانيم از علم 
و تخصص او براى جامعه استفاده كنيم.  وى تصريح كرد: 
پس از بررسى هاى الزم متوجه شديم سيستم بهداشت 
ــك دارد و از اين رو او را  و درمان زندان نياز به دندانپزش
ــكى در زندان مكلف كردم. به ارائه خدمات دندانپزش

ــك ديگرى  ــرى گفت: پزش ــعبه 108 كيف رييس ش
ــت نظامات  ــگارى و عدم رعاي ــهل ان را كه به دليل س
ــده بود  ــر در كار موجب فوت فردى ش دولتى و تقصي
ــاعت ويزيت  ــال حبس به 500 س ــه س نيز به جاى س
ــروم مكلف كردم تا  بيماران بى بضاعت در مناطق مح
ــاع بازگردانيم. ــرد را به اجتم ضمن مجازات او، اين ف

ــاره  اين قاضى خوش ذوق و خوش خلق كرمانى با اش
ــذار در مجازات هاى  ــورت كلى قانون گ به اينكه به ص
جايگزين حبس دست قاضى را باز گذاشته است، ادامه 
داد: سازمان هايى مانند آموزش و پرورش، بهزيستى، 
ــكى قانونى، محيط زيست و...  ــاورزى، پزش جهاد كش
به عنوان نهاد هاى پذيرنده در مجازات هاى جايگزين 
حبس معرفى شده اند و اگر متهم بپذيرد به جاى زندان، 
مى تواند خدمات و فعاليت هاى عام المنفعه ارائه كند.

وى خاطرنشان كرد: البته هنوز مجازات هاى جايگزين 
حبس به صورت صد در صد در جامعه جا نيفتاده است 
ــدان مى بينند، اما از يك  و عامه مردم مجازات را در زن

مرحله اى بايد سنت شكنى شود و براى برگشت پذيرى 
ــم دهيم. ــت ه ــت به دس افراد محكوم همه بايد دس

ــال  ــه در اعم ــه اينك ــاره ب ــا اش ــان ب ــى اطمين قاض
ــظ وجاهت  ــس بر حف ــن حب ــاى جايگزي مجازات ه
ــت: قاضى در  ــد است، اظهارداش دستگاه ها تاكيد ش
ــس جوانب الزم را  ــاى جايگزين حب صدور مجازات ه
ــائل طبقه بندى  ــا متهمان وارد مس رعايت مى كند ت
ــوند. ــده نش ــتگاه هاى پذيرن ــازمانى دس و درون س

ــتگاه قضايى با  ــر تعامل دس ــان كرد: اگ وى خاطرنش
دستگاه هاى پذيرنده زياد باشد و آن ها را توجيه كنيم، 
ــتگاه هاى پذيرنده ايجاد مى شود  اين آمادگى در دس
ــگاه نكنند. ــم متهم و زندانى به اين افراد ن كه به چش

ــاره به اينكه يك فرد داراى تحصيالت  اطمينان با اش
ــگاهى نيز به جاى رفتن به زندان، تدريس  عالى دانش
ــوزه فنى و حرفه اى را قبول كرد،  به دانش آموزان در ح
گفت: يكى از ورزشكاران حرفه اى نيز به جاى مجازات 
ــتى و دانش  ــراد در مراكز بهداش حبس به آموزش اف

آموزان محكوم شد.
ــان كرمانى كه به  ــان كرد: آتش نش وى خاطرنش
دليل يك غفلت كوچك محكوم شده بود نيز به جاى 
مجازات حبس به تدريس براى دانش آموزان محكوم 
شد كه مسئوالن آموزش و پرورش به دليل آگاه سازى 
ــيار از اين موضوع استقبال كردند. دانش آموزان بس

اطمينان با اشاره به اينكه شاكيان و متهمان با رويكرد 
ــس برخورد  ــاى جايگزين حب ــا مجازات ه ــى ب خوب
ــتور  ــذار درباره اجراى دس ــد، گفت: قانون گ مى كنن
مقام قضايى به طور كلى گفته اگر عوامل اجرا كننده، 
احكام صادره دستگاه قضايى را انجام ندهند، مشمول 

مجازات مى شوند.

مجازات هاى جايگزين حبس،  سوء سابقه كيفرى 
براى افراد ايجاد نمى كند

ــاى جايگزين حبس  ــان كرد: مجازات ه وى خاطرنش
ــابقه كيفرى براى افراد ايجاد نمى كند و از برچسب  سوء س
ــن موضوع يكى  ــرى مى كند و اي ــه افراد جلوگي خوردن ب
ــت. ــن حبس اس ــاى جايگزي ــفه هاى مجازات ه از فلس

وى درباره ضمانت اجرا يا عدم اجراى مجازات هاى جايگزين 
ــده كه در صورت  ــت: در قانون پيش بينى ش حبس نيز گف
ــوم و تا  عدم اجراى مجازات هاى جايگزين حبس تا يك س
يك دوم به مدت اين مجازات ها اضافه مى شود و تبديل اين 
نوع مجازات به حبس هم امكان پذير است.قاضى اطمينان 
ــت: فردى را كه مرتكب قتل غيرعمد چهار نفر  اظهارداش
ــده بود نيز به انجام 1200 ساعت  در يك حادثه تصادف ش
خدمات عمومى براى كمك به بيمارانى كه همراه ندارند در 
سه بيمارستان مكلف كردم و اين فرد كار خود را به خوبى انجام 
داده بود كه پس از طى مدت مذكور، در يكى از بيمارستان ها 
به عنوان نيروى رسمى مشغول به كار شده است و خانواده 
وى بسيار از اين موضوع ابراز رضايت كرده اند.قاضى كرمانى 
ــاير مجازات هاى صادر شده جايگزين حبس نيز  درباره س

ــكار غيرمجاز  ــه فردى كه به دليل ش گفت: به عنوان نمون
ــخور براى محيط زيست  ــده بود به ساخت آبش محكوم ش
ــت از اين حكم بسيار استقبال  ــد كه محيط زيس مكلف ش
كرد.وى ادامه داد: در حكم ديگرى نيز فردى كه مديرعامل 
ــررات دولتى  ــدم رعايت مق ــركت بود و به دليل ع يك ش
محكوم شده بود به خريدن كتاب براى دانشگاه باهنر كرمان 
ــد: يك دانشجوى پزشكى  مكلف شد.اين قاضى يادآور ش
زاهدانى كه به دليل تصادف مرتكب قتل غير عمد شده بود 
ــاعت تدريس رياضى و فيزيك به دانش آموزان  به 500 س
ــد و آموزش و پرورش  بى بضاعت در شهر زاهدان مكلف ش
ــت. ــراز رضايت داش ــم اب ــن حك ــيار از اي ــهر بس اين ش

ــكونى كه در اثر  وى ادامه داد: هيات مديره يك مجتمع مس
مسامحه و كوتاهى در سرويس آسانسور و فوت يك نفر در آن، 
محكوم شده بودند نيز به تدريس در آموزشگاه ها، مدارس، 
كاشت درخت و اصالح نباتات مكلف شدند كه بازتاب بسيار 
ــت: وقتى كه با  ــت.قاضى اطمينان در پايان گف خوبى داش
مجازات هاى جايگزين حبس مى توانيم متهمى را به جامعه 
بازگردانيم، ضمن رضايتمندى متهمان و خانواده هاى آن ها، 

با وجدان آسوده ترى به فعاليت خود ادامه مى دهيم.

         وضعيت شفافيت درباره  واگذاري هاي سازمان خصوصي سازي بررسي شد 

تاوان خصوصى  بودن
عمر نه چندان دراز خصوصى سازى در ايران  با تجربه هاى ناگوار و رو به شكستي همراه بود 

رييس سازمان خصوصي سازي بارها برقانونمند، سالم و شفاف بودن واگذارى هايش تاكيد كرده است

نمايندگان مجلس معتقدند كه اين واگذارى ها آن قدر هم كه پورى حسينى مى گويد سالم نبوده اند 

         روايتى از حكم هاى متفاوت قاضى كرمانى در صدور احكام جايگزين حبس 

مجازات هاى جايگزين حبس بدون اثرسوءسابقه هستند

نگاه نو
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قانون درباره شنود و تصويربردارى غيرمجاز چه مى گويد؟ 
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گروه جامعه

سارا قاسمى

«خشم، ناراحتى و اعتراض» ،  سه حالت  مشترك ديروز 
ــگاه آزاد در ميدان علوم و تحقيقات بود.  دانشجويان دانش
دانشجويانى كه پس از چند روز از حادثه تلخ واژگونى اتوبوس 
حامل همكالسى ها و رفقاى شان، پيگير حقوق پايمال شده 
توسط مسئوالن دانشگاه آزاد هستند. دانشجويان يك صدا 
ــگاه را فرياد مى زدند و با اشاره اى  ــتعفاى رييس دانش اس
ــغله هيات مديره دانشگاه، او را  مستقيم به رييس چند ش
ــفته بازار مديريت اين روزهاى بزرگ ترين دانشگاه  در آش
خاورميانه مقصر مى دانستند. دانشجويان ديروز در حالى 
ــك و يك مشت شان خشم از دست  كه يك چشم شان اش
دادن رفقاى شان بود، تاكيد مى كردند كه اين نه يك تجمع 
سياسي كه تالشي براي پيگيري حقوق صنفي دانشجويان 
است. حقوقى كه به زعم بسيارى از دانشجويان، كامال بديهى 
و عادى است اما دانشگاه منفعت طلب آزاد در برابر تحقق 
ــر باز مى زند. از ايمنى ترددهاى دانشگاهى گرفته تا   آن س
وضعيت اساتيد اخراجى و شيوه نامه هاى عجيب و غريب 
پوششى در دانشگاه، ديروز در صداهاى اعتراض دانشجويان 

به گوش مى رسيد.
از خون همكالسى هاى مان نمى گذريم

محوطه دانشگاه علوم و تحقيقات از ساعت 10 صبح 
ديروز، حضور و صداى اعتراضى جمع زيادى از دانشجويان 
ــوم و تحقيقات به  ــجويان واحد عل ــود ديد. دانش را به خ
ــل پاركينگ اتوبوس  هاى اين  صورت خودجوش در مح
دانشگاه مستقر شده و با سر دادن شعار و با در دست داشتن 
ــامان حمل و نقل و برخى  بنرها، نسبت به وضعيت نابس
مسائل ديگر در اين دانشگاه اعتراض كردند. عبور و مرور 
دانشجويان از در ورودى واحد علوم و تحقيقات دانشگاه 
آزاد در حالى با سختگيرى پرسنل انتظامات انجام مى  شد 
كه در ابتداى ورود به محوطه دانشگاه، چند حجله كوچك 
به ياد دانشجويان حادثه ديده واحد علوم و تحقيقات برپا 
شده و صداى تالوت قرآن به گوش مى رسيد. گفته مى شود 
ــده اما تقريبا تمام آن ها  اتوبوس هاى دانشگاه تعويض ش
خالى از مسافر، مسير بين دانشكده هاى دانشگاه را طى 
مى كنند. يكى از موضوعات مهمى كه در اعتراض ديروز 
دانشجويان از سوى آن ها مطرح شد اين بود كه هزينه هاى 
دريافتى هنگفت بابت شهريه، كجا مى رود و چرا تاكنون 
به فكر حمل و نقل ايمن براى دانشجويان نبوده اند؟ يكى 
ــجويان كه مدام گريه مادر خود را يادآور مى شد،  از دانش
به گروهى از دانشجويان مى  گفت: حرف سياسى نداريم! 
ــگاه گاردريل ندارد.  ــت و مسير دانش حرف جان  مان اس
ايسنا به نقل از مادر «نيلوفر رادمهر» يكى از دانشجويان 
فوت شده بر اثر سانحه واژگونى اتوبوس حامل دانشجويان 
علوم و تحقيقات، نوشت: «من مادر نيلوفر رادمهر هستم 
كه در اين حادثه دخترم از دستم رفت. مسئوالن دانشگاه 
بايد به من پاسخگو باشند و من تا پاسخ نگيرم از اينجا نمى 
روم و تا حق دخترم را نگيرم آرام نمى شوم. دانشجويان ما 
كه وارد دانشگاه مى شوند بيمه مى شوند، ما هزينه بيمه 
فرزندان مان را مى دهيم، پس چرا بايد اتوبوسى در دانشگاه 
باشد كه هفت سال است بيمه نشده است؟ بنابراين اين ها 

«شهداى علم» هستند و مسئوالن دانشگاه بايد پاسخگوى 
ما مادران داغ ديده باشند.

 استعفا،        استعفا

مهدى طهرانچي،  سرپرست واحد علوم و تحقيقات و 
على اكبر واليتى، رييس دانشگاه آزاد، ديروز در نوك پيكان 
تجمع اعتراضى دانشجويان قرار داشتند كه با حضور برخى 
ــتعفا و عذرخواهى  والدين درگذشتگان برگزار شد. «اس
ــت واحد علوم و تحقيقات و رييس دانشگاه آزاد،   سرپرس
ــمى در تريبون رسمى توسط سرپرست  عذرخواهى رس
واحد و رييس دانشگاه»، «ساخت يادبود براى عزيزان از دست 
ــگى اورژانس در محل دانشگاه»،  رفته»، «استقرار هميش
«نوسازى ناوگان اتوبوس رانى و تعيين سرعت مجاز و نصب 
برگه معاينه فنى در اتوبوس و بررسى آن در بازه هاى زمانى 
كوتاه و استخدام راننده هاى با صالحيت»،  «ساخت حفاظ 
ــب گاردريل در طول  ــرى از ريزش كوه و نص براى جلوگي
مسير»، «رايگان شدن يا حداقل كم شدن هزينه آژانس ها»، 
ــر  ــتى مداوم بر بوفه ها و راه اندازى بوفه س «نظارت بهداش
پوشيده ابن سينا» و «تعويق امتحانات به دليل مناسب نبودن 
اوضاع روحى دانشجويان» ، خواسته هايى بود كه دانشجويان 
در تجمع ديروز به طور رسمى بيان كردند. طومارى نيز در 
تاييد و مطالبه اين خواسته ها از سوى دانشجويان امضا شد. 
اين حركت جزو معدود حركت هاي اعتراضي در دانشگاه 
ــته هايي تماما صنفي از سوي   طي سال هاي اخير، خواس

دانشجويان از مسئوالن اين دانشگاه مطالبه مي شود.
 اعتراض جامعه اسالمى دانشجويان

همزمان با برگزاري تجمع اعتراضي دانشجويان علوم و 
تحقيقات، جامعه اسالمى دانشجويان سراسر كشور نيز ديروز 
در بيانيه اى با قاطعيت از مسئولين دانشگاه آزاد خواست كه 

ابتدا مسئوالن احتمالى حادثه مشخص و مورد محاكمه 
ــود دانشگاه آزاد  قرار گيرند؛ چرا كه در صورتى كه اثبات ش
هر آنچه را كه براى امنيت دانشجويان و دانشگاهيان براى 
مصونيت از خطر الزم بوده، انجام داده  است، اين  اتهام ها رفع 
خواهد شد. در اين بيانيه آمده است: با توجه به موقعيت واحد 
ــمال غربى شهر تهران  علوم و تحقيقات كه بر ارتفاعات ش
واقع شده است مى بايست تداركات و نكات ايمنى خاصى 
رعايت مى گرديده كه به نظر مي رسد چنين نبوده است. 
ــود كه نكات ايمنى در اين واحد دانشگاهى  چگونه مى ش
مورد غفلت قرار گرفته كه منجر به چنين حادثه ناگوارى 
شده است؟ آن ها در ادامه بيانيه خود آورده اند: مسائل صنفى 
دانشگاهيان از جمله مهم ترين مسائل است كه زندگى يك 
فرد دانشگاهى را مستقيما تحت تاثير قرار مى  دهد و تدارك 
و تامين نيازهاى روزمره براى زندگى در دانشگاه جزو امور 
جدا ناشدنى اوليه مسئوالن دانشگاهى است. حال كه اين 
ــخن گفتن به ما داده، مى  گوييم كه مطالبه  حادثه توان س
ــائل مربوط به  ــجويان اين است كه آيا مس ما و همه دانش
تامين آرامش و آسايش دانشجويان دانشگاه آزاد در واحد 
علوم تحقيقات و بلكه در تمامى دانشگاه هاى كشور در حد 
مطلوب تامين شده است؟ آشكار است وضعيت صنفى نه 
تنها دانشگاه آزاد بلكه ساير دانشگاه هاى كشور نيز آن طور 
كه بايد به درستى تامين نشده است.دانشگاه آزاد جدا بايد 
در پى برطرف كردن نواقص و مشكالت عديده خود باشد كه 
نه تنها با سالمت و زندگى روزمره دانشگاهيان بلكه با مسائل 
مالى و باالتر از اين ها با امنيت جانى دانشجويان و دانشگاهيان 
مرتبط است». اين انجمن در ادامه بيانيه خود آورده: دانشگاه 
ــگاه كشور در  آزاد كه هم اكنون به عنوان بزرگ ترين دانش
حال فعاليت است بايد تمام تالش خود را در اين قرار دهد 

كه مشكالت صنفى، رفاهى و آموزشى خود را حل كرده و 
حداقل تا سطح استانداردهاى قابل قبول ارتقا دهد. جامعه 
اسالمى دانشجويان همچنين اعالم كرده كه هم توان و هم 
اراده  كمك به دانشگاه آزاد را دارد. اگر مسئولين دانشگاه آزاد 
ــتار كمك براى يافتن مشكالت، نواقص مديريتى،  خواس
ــجويى با قدرت  ــتند، اين اتحاديه دانش فنى و غير آن هس
تمام آمادگى همكارى با دانشگاه آزاد را دارد تا بلكه بخشى 
ــگاه آزاد را در كنار يكديگر  از مشكالت و نقاط ضعف دانش
برطرف كنيم.  علت اين حادثه هر چه بوده باشد قطعا مربوط 
به سياست و جناح و حزب نبوده و شبيه چنين اتفاقاتى در 

آينده نيز متاثر از سياست و مشابه آن نخواهد بود. 
عاقبت دانشگاه بي نظارت 

اعتراض به شيوه هاي مديريتي در دانشگاه آزاد اما به صرف 
تجمع دانشجويان و بيانيه هاي صادر ختم نشد و ديروز برخي 
نمايندگان مجلس شوراي اسالمي نيز انتقادهاي جدي به 
مديريت دانشگاه آزاد مطرح كردند. ابتدا فاطمه سعيدي عضو 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بود كه در اظهاراتي 
انتقادي با اشاره به موضوعاتى همچون اخراج اساتيد يا حادثه 
واژگونى اتوبوس دانشجويان در دانشگاه آزاد، تاكيد: نه دولت 
و نه مجلس نمى توانند بر دانشگاه آزاد نظارت داشته باشند.

اين دانشگاه، دستگاه نظارت ناپذيرى است و اين موضوع بعد 
از چندين ماجرا در يك سال گذشته در دانشگاه آزاد همچون 
ــاتيد واحد علوم و تحقيقات يا  اخراج بيش از 100 نفر از اس
سرگردانى شمار زيادى از دانشجويان رشته پزشكى در آغاز 
سال تحصيلى به وضوح تمام قابل مشاهده است. در بحث 
پذيرش دانشجويان كه حتى كارت دانشجويى و خوابگاه 
گرفته بودند، دانشگاه آزاد ناگهان اعالم كرد ظرفيت ندارد و 
پذيرش اين افراد به اشتباه صورت گرفته؛ امرى كه موجب 

سرگردانى عده زيادى از دانشجويان شد و هنوز هم وضعيت 
ــت كه دانشگاهى بعد از  آن ها نامشخص است.چگونه اس
سال هاى متمادى تجربه و پذيرش دانشجو ناگهان خارج از 
ظرفيت و امكاناتش قبولى متقاضيان را اعالم مى كند ولى به 
ناگاه مى گويند كه اشتباه شده و تخلف صورت گرفته است. 
عضو فراكسيون زنان مجلس با اشاره به تخلف كامال محرز 
دانشگاه آزاد در اين مورد، افزود: آخرين حادثه هم واژگونى 
ــگاه علوم و تحقيقات است تا  اتوبوس دانشجويان در دانش
ــن اتفاقات به دليل آن  كنون جان 10 نفر را گرفته؛ همه اي
است كه نه دولت و نه مجلس، نمى تواند هيچ نظارت كامل و 
مستقيمى بر دانشگاه آزاد داشته باشد. دانشگاه آزاد به عنوان 
يك مجموعه كه كار دانشگاهى مى كند بايد زير نظر وزارت 
علوم باشد و يك مركز پاسخگويى داشته باشد.حشمت ا...  
ــيون امنيت ملى و سياست  فالحت پيشه ، رييس كميس
خارجى مجلس نيز در اظهاراتي گفت: بنده در زمان اتفاق 
ناگوار در دانشگاه آزاد علوم تحقيقات در ماموريتى در عراق 
بودم و امروز به ايران آمدم.  انتظار داشتم كه دولت در موضوع 
دانشگاه آزاد اعالم عزاى عمومى كند، چون عزاى عمومى 
در دنيا وقتى اعالم مى شود كه يك فاجعه اى با اثر ملى رخ 
داده باشد. موضوع دانشگاه آزاد نيز فاجعه اى ملى محسوب 
ــگاه آزاد، خاطرنشان  مى شود.وى با اشاره به شهريه دانش
كرد: دانشگاه آزاد به طور ميانگين هر ترم از يك دانشجوى 
ــد به طور  ــجوى ارش دكترا  15 ميليون تومان، از هر دانش
ميانگين هر ترم پنج تا هشت ميليون تومان و از دانشجوى 
ليسانس دو ميليون تومان در هر ترم شهريه مى گيرد. اين 
يعنى كه دانشگاه آزاد ايران از گران ترين دانشگاه هاى دنيا 
به حساب مى آيد و شايد مجموع دارايى هاى منقول و غير 
منقول دانشگاه آزاد به هزار هزار ميليارد تومان برسد. رييس 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى 
اسالمى، اضافه كرد: در چنين شرايطى اتوبوس هاى به كار 
گرفته شده براى تردد دانشجويان به گونه اى است كه حتى 
هزينه الزم براى معاينه اتوبوس ها داده نمى شود و حتى اين 
اتوبوس ها ساالنه مورد معاينه فنى قرار نمى گيرد كه نتيجه  
آن بروز فاجعه اخير در دانشگاه آزاد مى شود. در ايران شرايط 
ــت كه بعد از ريختن خون انسان هاى  به گونه اى شده اس
ــورت مى گيرد كه  ــاه، اصالحاتى در بخش هايى ص بى گن
ديگران مصون بمانند. نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
ــان عمل كرده و نتايج آن را اعالم  بايد به وظايف نظارتى ش
كنند. با كمال تاسف با هزينه سفر يك نفر به خارج از كشور 
مى توان زمينه رضايت يك روستا براى يك سال از جمهورى 
اسالمى را فراهم كرد و با هزينه سفر يك نفر به خارج از كشور 
مى توان امكانات خوابگاهى يك دانشگاه را در حدى ارتقا داد 
كه دانشجويان رضايت داشته باشند اما متاسفانه در كشور ما 
افراد براى يك سرى ماموريت هاى خارجى با يكديگر رقابت 
مى كنند، اما در داخل كشور به وظايف نظارتى عمل نمى شود.

رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
ــالمى، يادآور شد: ما  در كميسيون امنيت ملى  شوراى اس
سفرهاى نظارتى داشته و بارها هشدارهايى از لحاظ دفاعى 
و مرزى داده ايم. قطعا اگر نمايندگان به وظايف نظارتى شان 
ــدارهاى الزم را بدهند، راحت تر مى توان  عمل كرده و هش

نسبت به مقصران تصميم گيرى كرد

سال هاست ميان ايران و برخي از كشورهاي همسايه كه 
اقدام به تحريف نام خليج هميشه فارس كرده اند،  اختالفاتي 
وجود دارد و ايران مقتدرانه از مالكيت و حق خود در خليج 
فارس دفاع كرده است. اما نكته جالب توجه اينجاست كه 
ايرانيان درحالي براي حفظ نام خليج فارس تالش مي كنند 
كه خود يكي از عوامل اصلي آلودگي آب هاي نيلگون خليج 
فارس هستند. رهاسازي نفت، پسماندهاي نفتي، پساب هاي 
صنعتي و فاضالب شهري از سوي ايران در آب هاي خليج 
فارس، آن را به سمت و سوي چرنوبيل شدن، سوق مي دهد. 
براساس شواهد، بسياري از مرجان هاي دريايي در مرزهاي 
آبي ما نابود شد ه اند و آب هاي ساحلي درحال تبديل شدن به 

مرداب هستند. 
استمداد از رهبري براي نجات خليج فارس

ــت كه  ــيده اس آلودگي خليج فارس به مرحله اي رس
عالوه بر كنشگران و كارشناسان و مسوالن محيط زيست، 
برخي از مديران شهري نيز خواستار رسيدگي به اين موضوع 
ــتان ها در نامه اى به  شده اند. نمايندگان شوراى عالى اس
ــتار دستور رسيدگى  رهبر معظم انقالب اسالمى خواس
هرچه سريع تر به وضعيت ورود فاضالب صنعتى و خانگى 
به خليج فارس و ارجاع اين موضوع به كميسيون اصل 90

مجلس شوراى اسالمى شدند.
ــرى كيانوش  ــنا، «پس  از آنكه با پيگي به گزارش ايس
جهانبخش، عضو هرمزگانى شوراى عالى استان هاى كشور، 
ــتان ها به على الريجانى،  نامه اى از سوى شوراى عالى اس
رييس مجلس شوراى اسالمى، ارسال و خواستار رسيدگى 
ــى و خانگى به  ــت ورود فاضالب صنعت به موضوع وضعي
ــيون اصل 90 مجلس شد، اين بار  خليج فارس در كميس
مرتضى الويرى، رييس شوراى عالى استان هاى كشور، در 
پى استمرار پيگيرى هاى عضو شوراى شهر بندرعباس، به 
نمايندگى از ساير نمايندگان اين بار در نامه اى به رهبر معظم 
ــتور رسيدگى به درخواست  انقالب اسالمى خواستار دس
نمايندگان شوراى عالى استان ها شده است».در متن اين 
نامه آمده است:«احتراما حضرت عالى مستحضر هستيد 
ــالمى  ــراى نظام مقدس جمهورى اس كه خليج فارس ب
ــمند  ــأن و حرمتى خاص و جايگاهى ارزش ايران داراى ش
ــت و در عرصه بين المللى موجب افتخار و اعتبار  و ويژه اس
ــتيالى كشور بر اين  ــت و پذيرش مالكيت و اس كشور اس
آبراه، آن قدر براى بيگانگان سخت و صعب است كه چون 
در سايه تفضل و عنايت الهى و با حضور مقتدرانه و پايمردى 
نيروهاى مسلح كشور، از تعرض و دست اندازى به حدود و 
ثغور جغرافيايى و جزاير سوق الجيشى آن نا اميد شده اند، 
سوداى خام مصادره نام آن به نفع خود را در سر مى پرورانند.

ــج پربركت  ــاحل اين خلي ــهر بندرعباس نيز كه در س ش
واقع شده است، در ميان شهرهاى جنوبى به لحاظ ظرفيت 
ــيالت و صنايع مرتبط و توسعه صنعت  بالقوه استقرار ش
گردشگرى جايگاه شايسته اى دارد. لكن چند سالى است 
ــمند اقتصادى، گردشگرى از سوى  كه اين دو كانون ارزش

بعضى از دستگاه هاى اجرايى مورد بى مهرى واقع شده اند. 
مدت هاست كه شاهد ورود پساب هاى خانگى و پسماندها 
ــهر بندرعباس داخل خورها و  و فاضالب هاى صنعتى ش
انتقال آن به خليج فارس و آلودگى محيط دريايى و سواحل 
آن هستيم و عالوه بر اينكه بخش وسيعى از مناطق شهرى 
تحت پوشش شبكه فاضالب قرار ندارند، پساب خروجى 
تصفيه خانه نيز داخل دريا سرازير مى شود. اين امر موجب 
آلودگى محيط زيست، شيوع بيمارى هاى پوستى و عفونى 
و كاهش حضور گردشگران در محدوده شهر و ساحل شده 
است. درحالى كه در سياست هاى كلى نظام در حوزه هاى 
سالمت و محيط زيستـ  ابالغى جنابعالى ـ بر «مديريت 
جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حيانى(از قبيل هوا، آب، 
خاك و تنوع زيستى»، «اصالح شرايط زيستى به منظور 
برخورداري جامعه از محيط زيست سالم و رعايت عدالت 
و حقوق بين نسلى»،  «پيشگيرى و ممانعت از انتشار انواع 
آلودگى هاى غيرمجاز و جرم انگارى تخريب محيط زيست 
و مجازات موثر و بازدارنده آلوده كنندگان و تخريب كنندگان 
ــارت» و «پايش  محيط زيست و الزام آنان به جبران خس
ــتمر و كنترل منابع و عوامل آالينده هوا، آب وخاك»  مس
ــت.با عنايت به وظايف مصرحه و تكاليف  ــده اس تاكيد ش
قانونى وزارت نيرو(شركت آب و فاضالب) در اين خصوص 
و الينحل ماندن مشكالت مذكور، موضوع از طريق اعضاى 
ــهر بندرعباس و نمايندگان  ــالمى ش محترم شوراى اس
ــتان ها مورد پيگيرى قرار گرفت و پس از  شوراى عالى اس
بررسى در كميسيون هاى تخصصى شوراى عالى استان ها، 
درخواست رسيدگى و لزوم حل اين معضل به كميسيون 
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى ارجاع گرديد كه در حال 
پيگيرى است. اينك با عنايت به اهميت و حساسيت موضوع، 

از محضر ارجمند حضرت عالى استدعا داريم در خصوص 
رسيدگى به درخواست نمايندگان شوراى عالى استان ها 
دستور اقدام مقتضى، صادر و ارشادات و رهنمودها عالى را 

امر به ابالغ فرماييد».
پسماند نفتي بالي جان خليج فارس

موجودات متنوعى مانند هفت گونه از كوسه ها، پنج گونه 
از دلفين ها، قارچ ها، جلبك ها، صدف ها، مرجان ها، خيارهاى 
دريايى، مارهاى دريايى، الك پشت ها و ... در خليج فارس 
ــت مي كنند. گونه هايي كه به دليل رهاسازي نفت،  زيس
ــهري و صنعتي درحال نابودي  پسماند نفتي، فاضالب ش
ــارس، نفت و  ــل آالينده خليج ف ــتند. در ميان عوام هس
پسماندهاي نفتي متهم رديف اول هستند. پسماندهايي 
ــوند بلكه به دليل  ــف خوانده نمي ش كه ديگر طالي كثي
ــده اند. ــذاري ش ــذاري و كدگ ــودن، نام گ ــاك ب خطرن

معاون محيط زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست، 
ــان،  ورود گونه  ــديد ذخاير آبزي صيد بى رويه و كاهش ش
ــواحل و جزاير و نابودى  هاى مهاجم غير بومى، تخريب س
زيستگاه هاى حساس، قاچاق گونه هاى در معرض خطر 
انقراض، بهره بردارى بيش از توان زيستى مناطق ساحلىـ  
دريايى و ورود انواع پسماندها به ويژه پسماندهاى پالستيكى 
به دريا را از مهم ترين چالش هاى محيط زيستى خليج فارس 
و درياى عمان بيان كرد.پروين فرشچى درباره آاليندگي 
خليج فارس گفت:«طبق بررسى هاى انجام شده از سال 93، 
94 و 95 نشت نفت بيشتر در ايران بوده و با اينكه در سطح ملى 
و بين المللى قوانين و مقررات بسيارى وجود دارد  اما متاسفانه 
شاهد اجراى آن ها نيستيم.در برنامه پنجم توسعه 25 ماده 
در 35 مورد براى محيط زيست در نظر گرفته شده بود اما 
طبق ميانگين به عمل آمده از تمامى دستگاه هاى دولتى، 

تنها 25 الى 33 درصد از آن ها اجرا شد ومتاسفانه در اجراى 
موفق آن ها با كم كارى هايي مواجه هستيم».

خليج فارس؛ قرباني مافياي پسماند نفتي

پسماند چالش دنياي امروز است، بيشتر مردم از پسماند 
تنها زباله هاي خانگي را مي شناسند و آن را طالي كثيف 
ــايه  ــماندي كه طي چند دهه اخير در س مي نامند اما پس
ــت و توجه افكار عمومي  زباله هاي خانگي پنهان مانده اس
را به خود جلب نكرده، پسماندهاي ويژه و خطرناكي است 
ــماندهاى نفتى است. پسماندهاي  كه يكى از انواع آن پس
ــوب مي شوند  ــماندهاي ويژه محس وزارت نفت جزو پس
ــر به راحتي در  ــواهد طي چند دهه اخي ــاس ش كه براس
ــده اند. براساس  ــت،كوه و بيابان رها ش خليج فارس،دش
ــماند ويژه،  ــاالنه بيش از چهار ميليون تن پس شواهد، س
ــود كه حدود  ــران توليد مي ش ــي و خطرناك در اي صنعت
ــماندهاي نفتي بوده  ــي 20 درصد آن مربوط به پس 15 ال
ــت. ــده اس ــته نش كه هيچ قدمي براي امحاي آن برداش

ــت در خليج فارس،  ــماندهاي وزارت نف ــازي پس رهاس
ــلويه و صدها منطقه ديگر و بي تفاوتي  ــت هاي عس دش
ــئوالن مربوط از وزارت نفت تا سازمان محيط زيست  مس
باعث شده بسياري باور داشته باشند كه مافيايي در بحث 
ــناس  ــماندهاي نفتي وجود دارد. احمد نبوي، كارش پس
محيط زيست، به «قانون» درباره اين مافيا گفت: « ما يك 
كشور توليدكننده نفت هستيم كه بعد از انقالب تمايل به 
عدم خام فروشي و توليد فرآورده ها داشتيم؛ در خام فروشي 
تنها با پسماندهاي غيرپيچيده و شيميايي مواجه مي شديم. 
ــته و سال هاست در  ــي دست برداش اما امروز از خام فروش
حوزه فرآورده هاي نفتي كار مي كنيم. امروز نسبت به قبل 
از انقالب بسيار در پتروشيمي رشد كرده ايم؛ هنگامي كه 

فرآورده ها افزايش يابد، پسماند نيز افزايش مي يابد. براساس 
ــماندهاي ويژه،گردش مالي  شواهد و مدارك امحاي پس
حداقل چهارهزار ميليارد توماني درسال براي شركت هاي 
امحا كننده دارد. يعني براي هر كيلو پسماند ميانگين از يك 
هزار تا چهار هزار تومان دريافت مي شود، حتي اگر حداقل 
آن را در نظر بگيريم، بيش از چهارهزار ميليارد تومان توسط 
توليدكننده ها فاكتور مي شود اما متاسفانه اين شركت ها 
وجود خارجي ندارند. سهم پسماندهاي وزارت نفت در اين 

بخش بيش از هزار ميليارد تومان است».
رهاسازي پسماند نفتي در طبيعت

نبوى درباره نحوه امحاي پسماندهاي نفتي به «قانون» 
ــت كه پسماندهاي نفتي  ــواهدي در دست اس گفت:« ش
به راحتي در دشت، بيابان و كوه رها مي شوند. حال پرسش 
اين است كه زمين هاي اطراف پتروشيمي جم و عسلويه 
تا چه اندازه ظرفيت قبول اين پسماندها را دارند. مافيايي 
كه اين كار را انجام مي دهد يا مسئوالني كه مديريتي روي 
پسماندهاي نفتي ندارند تا چند هزار سال ديگر اين خاك 
را فراموش كرده اند. براساس نظر كارشناسان بيش از يك 
هزار سال اين خاك ها ديگر قابليت بازيافت ندارند و امكان 
كشت روي آن ها از بين مي رود؛ اين همه نابودي به چه بهايي 
انجام مي شود؟ اما موضوع تنها بخش مالى يا وظايف وزارت 
نفت نيست. مساله اي كه كمتر به آن توجه شده، اين است 
كه چراسازمان حفاظت محيط زيست كه ناظر بر مديريت 
پسماندهاي كشور بوده، تاكنون به وزارت نفت تذكري نداده 

است؟ يا اگر تذكرى داده، نتيجه آن چه بوده است؟»
پشت پرده پسماند نفتي

ــازمان  ــط س ــاره جريمه وزارت نفت توس ــوي درب نب
محيط زيست گفت: «طبق قانون، وزارت نفت بايد پسماندها 
ــه اي كه سازمان محيط زيست  را كدگذاري و  طي پروس
تعيين  كرده، امحا كند؛ هنگامي كه اين روال طي نمي شود 
بايد سازمان محيط زيست به عنوان متولي ورود پيدا كرده و 
اقدامات قانوني كه جريمه جزو آن است را انجام دهد. بنده 
تاكنون نشنيده ام كه سازمان، وزارت نفت را جريمه كرده 
ــيار زياد است. اگر  باشد. آمار توليد لجن پااليشگاهي بس
800 هزار تن را باور كنيم، وزارت نفت بايد پاسخ دهد كه اين 
پسماند كجاست؟ براساس شواهد اين ها در دريا، كوه، دشت 
و بيابان رهاسازي مي شود .اگر وزارت نفت خالف اين ادعاي 
من را دارد، آدرس مكان هاي امحاي پسماند ها را دراختيار 

رسانه ها قرار دهد».
صحنه سازي         نفتي

ــناد مالي مراجعه  ــان كرد:«اگر به اس نبوي خاطر نش
كنيد، درمي يابيد كه براي امحاي پسماندها مبالغ هنگفتي 
ــناد مالي از نظر من باطل است  پرداخت شده است. آن اس
ــده و  ــماند در آب رها ش چون مركز امحا وجود ندارد و پس
اسناد مالي هم برايش صادر كرده اند. اين چرخه مالي به اين 
معناست كه  از يك سو به بيت المال بابت پولي كه براي امحا 
دريافت كرده، خسارت زده اند وازسوي ديگر  به دليل رها 
سازي پسماند در طبيعت،فجايع زيست محيطي را به بار 
آورده اند.اين مافياي پسماند بايد پاسخگوي اين آسيب ها 
ــيمى ها با توجيه كودكانه اى ده ها هزار تن  ــد. پتروش باش
ــماند عادى  ــماندهاى صنعتى خود را به عنوان پس از پس

ــت كه نقش سازمان  دفن مي كنند؛حال پرسش اينجاس
بازرسى كل كشور و دادستان كشور به عنوان مدعي العموم 

چيست؟».
نابودي مرجان هاي دريايي

 او با اشاره به فجايع زيست محيطي پسماندهاي وزارت 
نفت تصريح كرد:«مرجان هاي دريايي در تمام مرزهاي آبي 
ــاحلي درحال تبديل شدن به  ما نابود شده اند؛ آب هاي س
مرداب است. زماني كه به وسيله لوله پسماندها به دريا پمپاژ 
مي شود  اين فجايع رخ مي دهد. يك گروه غواص آزاد مي تواند 
برود و بررسي كند كه  لوله هاي پسماند در زير دريا ، چه باليي 
بر سر خيلج فارس آورده است. شاهد تغييرات بسياري در 
اكوسيستم دريا بوده و تغيير ژنتيكي آبزيان را داشته ايم. 
به عنوان مثال يك كارشناس غذايي به ما بگويد كه ميگوها 
ــته چه تغيير ژنتيكي كردند. نكته ديگر  در 20 سال گذش
درخصوص پسماندهاي نفتي، عالوه بر هدر رفت بيت المال 
و تخريب محيط زيست، تهديد سالمت مردم ايران است. 
بسياري از كارشناسان بهداشت مي گويند سونامي سرطان 
ــده اما به اعتقاد من شروع نشده بلكه   در كشور شروع ش
10سال ديگر شروع مي شود؛ زماني كه پيامدهاي رهاسازي 
و نبود مديريت روي پسماندهاي ويژه را به نظاره بنشينيم».

ــماندهاي نفتي  ــاره قانون مديريت پس احمد نبوي، درب
ــماند، وزارت نفت  ــت پس ــون مديري ــق قان گفت: « طب
ــذاري وطبقه بندي كرده  ــماند هاي خود را كدگ بايدپس
وسپس ميزان آن را اعالم كند و بگويد اين پسماندها چگونه 
و توسط چه شركت هايي امحا مي شوند. هنگامي كه بحث 
پسماندهاي نفتي مطرح مي شود،  در واقع از مسموم ترين و 
خطرناك ترين پسماندهاي دنيا صحبت مي كنيم. به عنوان 
مثال پاسخ روشني بدهند كه چهار شركت اصلي وزارت نفت 
از حدود 800 هزار تن پسماند ويژه توليد شده، چه مقدار 
ــهم دارند؛  چه اتفاقي براي آن ها در پروسه جمع آوري،  س
انتقال و امحا رخ مي هد.من از آمار پسماندهاي وزارت نفت 
به صورت ساالنه و نحوه پنهان سازي آن ها نيز مطلع هستم. 
پسماندها به  دو نوع پسماند عادي و ويژه( شيميايي، پزشكي، 
ــگاهي و گازي) تقسيم مي شوند.  صنعتي، نفتي، پااليش
ــماند عادي و چهار ميليون تن  ساالنه 11ميليون تن پس
پسماند ويژه دركشور توليد مي شود. 11 ميليون تن مربوط 
به توليد زباله هاي شهري و خانگي است كه از اين ميزان هفت 
ميليون تن دفن و چهار ميليون تن بازيافت مي شود  اما سوي 
ديگر ماجرا، چهار ميليون تن پسماند ويژه است كه صدها 
هزار برابر از پسماندهاي عادي خطرناك تر هستند وبدون 

هيچ گونه مديريتي روي آن در طبيعت رها مي شوند ».
پيامدهاي محيط زيستي دولت نهم و دهم

ساالنه حدود  1/5 ميليون تن نفت به خليج فارس نشت 
مى كند.  در هشت سال فعاليت هاى دولت هاى نهم و دهم 
عوامل فشار بر محيط زيست خليج فارس و درياى عمان 
تغييرات بسيارى داشته اند و به سرعت روند صعودى را طى 
كرده اند.  با توجه به مطالعات انجام شده، در همين مدت به 
دليل مجموعه فعاليت هاى نامطلوب انسانى در شكل هاى 
گوناگون، محيط زيست خليج فارس زيان ها و خسارت هاى 
بسيارى را متحمل شده كه اكوسيستم اين درياها را تحت 

تاثير قرار داده است.

           شيوه مديريت بزرگ ترين دانشگاه كشور،  اعتراض دانشجويان و نمايندگان مجلس را بر انگيخت    

فغان از  بىفغان از  بى كفايتى كفايتى

         نمايندگان شوراى عالى استان ها در نامه اى به رهبر معظم انقالب،  خواستار دستور رسيدگى به وضعيت ورود فاضالب به خليج فارس شدند 

زهر پسماند نفتي دركام خليج  فارزهر پسماند نفتي دركام خليج  فار  سس

با وجود گذشت چند روز از فاجعه ى واژگونى اتوبوس 
دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم تحقيقات تهران هنوز افكار 
عمومى در شوك اين رويداد غم انگيز به سر مى برد. اگرچه با 
كمال تاسف فضاى اجتماعى به نحوى است كه انگار حوصله 
و ظرفيت شنيدن اخبار بد به شكل عجيبى افزايش يافته 
است اما يادآورى اينكه جوانان كشور به چه آسانى جان خود 
را از دست داده اند، هر انسان آزاده اى را آزرده خاطر مى سازد. 
با وجود ورود دادستانى به ماجرا و دستگيرى چند نفر، هنوز 
ابهامات زيادى در اين اتفاق پنهان است. اما موج رسانه اى در 
كشور به شكلى است كه اين ابهامات تا لحظه ى وقوع يك 
فاجعه انسانى پيگيرى نمى شود. مثال چه لزومى دارد كه در 
آن ارتفاع دانشگاه ساخته شود كه رفت و آمد به آن اين همه 
سخت و چالش ،آفرين باشد. آيا نمى شد در طول اين 30 
سال محافظى براى جاده دانشگاه ساخت؟ اتوبوس هايى 
ــده اند چرا بايد در آن نقطه  كه سال ها قبل از رده خارج ش
ــتفاده قرار بگيرند؟ اتوبوسى كه روز  خطرآفرين مورد اس
قبل هم دچار مشكل مشابه شده، چرا مجددا به كار گرفته 
ــواالت دقيقا همان پاسخ سواالت  شد؟ چرا... پاسخ اين س
ــكو، آتش سوزى  ــوزى پالس و ابهامات مربوط به آتش س
كشتى سانچى، زلزله كرمانشاه و رسيدگى به مردم آنجا و 
موارد مشابه اين چنينى است. مديران بى كفايت و بى لياقت 
زمامدار اين مسائل كليدى و مهم بوده اند. همه مشكل همين 
است. تا وقتى همه چيز خوب است و مشكلى نيست آقايان 
قاب تلويزيون را رها نمى كنند اما همين كه گوشه اى از بى 
كفايتى هاى شان بيرون مى زند حتى حاضر به مصاحبه و 

عذرخواهى هم نيستند.
ــگاه آزاد ده ها شغل و   وقتى رييس هيات امناى دانش
منسب دولتى و فرادولتى ديگر داشته باشد طبيعى است 
ــاى حمل و نقل  ــيدگى به قرارداده كه فرصتى براى رس
دانشجويان و اتوبوس هاى فرسوده آن نداشته باشد. رييس 
دانشگاه آزاد نيز اعالم كرده كه مدت زيادى از مديريت ايشان 
نمى گذرد و به نوعى اعالم كرده كه مسئوليت اين اتفاق با او 
نيست. مديران قبلى هم كه از ايده مشعشع تله كابين پرده 
بردارى كردند كه به لطف خدا انجام نشد. چون با اين شيوه 
مديريتى، گمانه زني در مورد تلفات احتمالى سقوط تله 
كابين كار دشوارى نبود. اگر اين اتفاق هر جاى دنيا اتفاق 
مى افتاد، نظام مديريتى دانشگاه به طور كامل استعفا مى 
داد. اما كشور ما اساسا با اين فرهنگ فاصله و حتى تعارض 
دارد. از ديدگاه رسانه اى نيز اين اتفاق جاى بررسى دارد. اگر 
اين رويداد در زمان حيات مرحوم هاشمى رفسنجانى و عصر 
مديريت كارگزارن و اصالح طلبان بر اين دانشگاه اتفاق مى 
افتاد، رسانه  ملى و جرايد وابسته چه تحليل ها و چه آه و فغان 
ها كه سر نمى دادند. اما امروز تيغ انتقادات اين قدر كند است 
كه انگار نه انگار ده نفر از جوانان كشورمان را از دست داده ايم. 
تنها سخنى كه در اين مقطع مى توان گفت تاسف و اظهار 
ــت. پدران و مادران  همدردى با خانواده هاى داغديده اس
دلسوخته اى كه فرزندشان را از نوزادى تا جوانى رساندند و 

دست بى لياقت عده اى آن ها را به كام مرگ برد.

نگاه 

دانشگاهى در سراشيبى مرگ!

نجمه جمشيدى
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تصنيف باستر اسكراگز،  فيلمى اپيزوديك شامل 6 داستان است 
ــى مى پردازند.عليرضا  كه هر يك به جنبه اى از زندگى در غرب وحش
ــن خانى در نقدى كه بر تارنماى ماهنامه فيلم قرار گرفت به اين  حس
ــى خوانيم. ــت كه در ادامه م ــرادران كوئن پرداخته اس ــازه از ب فيلم ت

ــرحى منظوم باشند از حس وحال يك  تصانيف سروده مى شوند تا ش
ــتند از آنچه بر مردمان يك سرزمين گذشته يا  ملت. وصف حالى هس
مى گذرد. تصنيف سازان شاعران زبردستى هستند كه شعر مى سازند

تا با ايجاز، سخن دل مردم بگويند. به تصانيف فولكلور يك ملت كه نگاه 
مى كنى مى توانى درك كنى چه بر سرشان گذشته؟ دست كم خوشى 
و ناخوشى، سختى و آسانى، عاشقانه و در وصل يا در هجر و دورى شان را 
درك مى كنى. مرور تصانيف مرورى است بر تاريخ و مسيرى كه هر ملتى 
پيموده است. از همين روست كه معروف ترين و فراگير ترين تصنيف ما
كه گوياى حس وحال جمعى مان است «مرغ سحر» است. در تصنيف

 باستر اسكراگز آخرين شاهكار برادران كوئن هم اين دو به مدد تصانيفى 
جذاب با اجراهايى نظرگير سعى مى كنند بخشى از تاريخ آمريكا و مسيرى 
را كه مردم اين سرزمين تا به امروز پيموده اند به زبان و با مولفه هاى خاص 
سينماى خودشان به تصوير بكشند. از اين رو پر بيراه نيست اگر تصنيف 
باستر اسكراگز را خوانشى كوئن وار از غرب چهگونه تسخير شد بدانيم. در 
اين نوشته قدم به قدم و اپيزود به اپيزود همراه با اين دو نابغه سينما پيش 

مى رويم و نگاهى بسترشناسانه به هر اپيزود داريم.
  داستان اول، تصنيِف باستر اسكراگز: آخرين قطره آب

ــه اى در مدح آب و  ــكراگز، با تران ــتر اس اولين اپيزود، تصنيف باس
جست وجوى كابويى سرگشته و بى خانمان براى يافتن جرعه اى آب 
آغاز مى شود. آب به عنوان اصلى ترين منبع حيات مهم ترين دليل براى 
تشكيل كلونى انسانى و ايجاد اجتماع بوده است؛ تمدن بين النهرين 
در ميانه رودهاى دجله و فرات، تمدن مصر باستان در حاشيه رود نيل، 
تمدن چين در حاشيه رود يانگ تسه و تمدن هند در حاشيه رود گنگ 
جزو قديمى ترين و پرآوازه ترين تمدن هاى بشرى اند. در همين سرزمين 
آمريكا هم از اولين شهر كه سنت آگوستين (تاريخ شكل گيرى 1568م.) 
ايالت فلوريداست تا باستن مركز ايالت ماساچوست كه يكى از قديمى ترين 
و معروف ترين و بزرگ ترين شهرهاى آمريكاست (1630) همگى در 
حاشيه رودها و دريا شكل گرفته اند. به همين دليل هم هست كه اولين 
نبرد فيلم به كنايه از جنگ بر سر آب، در نوشگاهى وسط ناكجاآباد و بر سر 
جرعه اى كه بشود با آن گلو را تر كرد و غبار راه از تن نشاند، شكل مى گيرد. 
ــر همين موضوع رخ مى دهد. به اين ترتيب كوئن ها  اولين قتل هم س
عالوه بر اينكه آب را اصلى ترين ماده حيات و اولين قدم به سوى تمدن 
مى دانند، هميشه آن را موضوع منازعه نشان مى دهند و همواره قدرت 
برتر - در اين جا سرعت عمل و خالقيت در كشيدن هفت تير و كشتن طرف 
مقابل - درباره حق بهره مندى از آب و ميزانش تعيين تكليف مى كرده. 
اهميت آب ريشه اى تاريخى و موضوعى هميشگى در سينماى وسترن 
بوده و پرداختن به آن هرگز نه فراموش شده و نه قديمى شده است. آب 
و مديريت منابع آن از نمونه هاى متقدمى مثل آخرين قطره آب (دى. 
دبليو. گريفيث، 1911)، ترى ُورد برند (لمبرت هيليئر، 1921) و سواران
ــت (رابرت بردبرى، 1933) و نمونه هايى در سال هاى ميانى  سرنوش
قرن بيستم مثل سرزمين وسيع (ويليام وايلر، 1958)، الدورادو (هاوارد 
هاكس، 1966) و تصنيف كيبل هوگ (سم پكين پا، 1970) تا نمونه هاى 
مترقى و متاخرى مثل رنگو (گور وربينسكى، 2011) همواره موضوعى 

مهم و غيرقابل انكار بوده است.

   داستان دوم، در نزديكى آلگودونس: سنگ بناى نظم 
ــرح تالش كريتو براى متقاعد كردن  ــاله كريتو ش افالطون در رس
سقراط در گريز از زندان و مكالمه ميان آن دو و سر باز زدن سقراط از فرار را 
بازگو مى كند. اين رساله در عين حال كه جلوه اى متعالى از اخالق گرايى 
ــت، تعهدش به عنوان عضوى از يك جامعه در قبال رعايت  سقراط اس
ــقراط در پذيرش حكم ظالمانه  قوانين آن را شرح مى دهد. تمكين س
و غيرمنصفانه اى كه عليه او تصويب شده، چراغى روشن پيش پاى هر 
مدنيتى افروخته است؛ چراغى كه تا ابد شعله اش خاموش نخواهد شد و 
هر جمعيتى با نور اين چراغ زير بيرق قانون گرد خواهد آمد و مطيع اش 
ــرح اجمالى همراه با  خواهد بود. اپيزود دوم، در نزديكى آلگودونس، ش
ابزورديسم خاص كوئن هاست از لزوم پاى بندى به قانون و ارمغان آن در 
تشكيل مملكتى مترقى و منسجم. كابويى (جيمز فرانكو) دو بار قانون را 
زير پا مى گذارد و اقدام به سرقت مى كند؛ يك بار دانسته و يك بار ندانسته. 
ــرقت از بانكى اقدام مى كند كه با پيرمرد بانكدارش،  در مرتبه اول به س
ــخصى است.  ــب وكارى ش نمادى از مالكيت خصوصى و صاحب كس
پيرمردى بامزه و به غايت نامتعارف. بانكدارى متعهد كه شيوه حراست از 
بانكش، بانكدار فصل افتتاحيه شواليه تاريكى را به ذهن متبادر مى كند. 
گرفتار آمدن كابوى به دست آن بانكدار سمج با آن شكل مضحك، در 
عين حال كه حاوى لحن هجوآميز كو ئن هاست، پيروزى محتوم قانون را 
هم يادآور مى شود؛ هرچند كابوى بتواند به شكل محيرالعقولى از چنگال 
مجازات فرار كند اما به شكلى به مراتب مسخره تر و اين بار در قامت يك 
بى گناه گير مى افتد و بابت گناه نكرده مجازات مى شود. هرچند اين بار 
به نظر مى رسد كابوى سزاوار چنين عقوبتى نباشد اما برادران كوئن اين 
مسير نامتعارف را انتخاب مى كنند تا برترى قانون و حتمى بودن مجازات 
را يادآورى كنند. به همين دليل هم هست كه گردن نهاد گى كابوى وقتى 
كه طناب دار به گردنش است و از بغل دستى اش مى پرسد: «بار اولته؟» 
ــى در عمل و ادبيات، متفاوت از  نمايشى متفاوت پيدا مى كند؛ نمايش
تسليم سقراط اما مبين ناگزيرى بشر به تمكين. به اين ترتيب بر خالف 
آنچه به نظر مى رسد اين اپيزود ضعيف ترين فصل ميان 6 اپيزود فيلم باشد 
تبديل به يكى از مهم ترين ها مى شود. اثباتى از لزوم وجود و حضور قانون، 
الزام به رعايتش و غيرقابل گريز بودن مجازات؛ سنگ بناى نظم و خط آغاز 
هر حركت روبه جلويى براى هر تمدنى؛ تمدنى كه در چهارم ژوييه 1776

قانون اساسى اش مصوب و در 1789 صاحب قانون قضايى شد تا مردمش 
به سمت سعادتى موعود حركت كنند.

     داستان سوم، ممر درآمد: ارجحيِت مرِغ سرگرمى ساز
ــكل گيرى، تاريخ و فرهنِگ خودش را خواهد  هر تمدنى در پى ش
ــت هر نمونه فرهنگى، نمودارى از  ــاخت. روت بنديكت معتقد اس س
شخصيت مردمى است كه وابسته به آن فرهنگ اند. آمريكا بعد از استقالل 
هنوز جامعه بى هويت و نوپايى است كه تازه دارد خود و عاليقش را كشف 
ــودش را بازيابد و بتواند  مى كند. چنين جامعه اى زمان الزم دارد تا خ
ــت كه نمايش تك نفره  اقالم فرهنگى خودش را توليد كند. چنين اس
هنرمند بى دست وپا ملغمه اى است از همه چيز. نمايش كالمِى اپيزود 
سوم با بخش چهارم كتاب آفرينش آغاز مى شود، با سونات شماره 29

و30 شكسپير ادامه پيدا مى كند و با سخنرانى معروف آبراهام لينكلن 

در ِگتيسِبرگ پايان مى يابد. در حقيقت تنها بخشى از اين هنرنمايى كه 
متعلق به خود مردم آمريكاست، بيانيه اى است كه در پايان جنگ داخلى

و به عنوان نقشه راهِ آينده، توسط رييس جمهور ايراد شده است. دليل 
افت تماشاچيان اين نمايِش فاقد جذابيت همين است كه هيچ چيزى 
از خودشان را در آن نمى بينند. تلخى گزنده  و سياه نگرى اين فصل دور 
از سرخوشى و ابزورديسم جارى در آثار كوئن هاست و نمونه اش را پيش 
از اين فقط در درون لويين ديويس ديده بوديم. آن جا هم لويين ديويس 
ــت كه هنرش خريدارى ندارد. همين  هنرمند به ته خط رسيده اى اس
هنرمند بى دست وپاى ممر درآمد هم موجودى ناقص الخلقه است كه 
معلوليت جسمى عرضه كننده اش، تصويرى عينى است از آنچه نمايش 
مى دهد. اصالخود همين انتخاب يك هنرپيشه بريتانيايى براى ايفاى 
اين نقش نشانى است از نگاه پرحسرت و پرانتقاد برادران كوئن به قحطى 
رجال و محتوا در فرهنگ و هنر در آن زمان. با اين حال آن ها به همين حد از 
تلخ انديشى بسنده نمى كنند؛ زمانى كه جمعيت دور مرغى جمع شده اند 
و مشترى سرگرمى سازى اش هستند، فاتحه تالش آن نمايشگر با وجود 
تمام محدوديت هايش خوانده است. با اين حال مرثيه سرايى كوئن ها بر هر 
تالش هنرمندانه اى در آمريكا حتى در اين جا هم پايان نمى يابد. آن جا كه 
يك مرغ سرگرمى ساز بر جان يك انسان ترجيح داده مى شود حضيضى 
است كه برادران كوئن بر رويه فرهنگ سرگرمى سازى متصورند و بر پرده 

سينما ثبت مى كنند.
     داستان چهارم، تنگه تمام طال: تِب طال

ــينما همواره به عنوان تمثيلى از  جست و جوى طال در ادبيات و س
ــر به كار رفته است. طال  آزمندى و آشكاركننده ذات سيرى ناپذير بش
فلزى اساطيرى و قيمتى است كه هميشه نماد ثروت و مالكيت شخصى 
ــت آوردنش، غايت پيروزى ثروت اندوزان. يكى از  ــت و به دس بوده اس
مفاهيم سنجاق شده به روياى آمريكايى، ثروت اندوزى، بى نيازى مالى 
ــرزمين آمريكا قابل حصول است.  و خوشبختى مادى است كه در س
ــت و جوى طال؟ و به  ــش چه تمثيلى كاراتر از جس براى تقبيح و تبليغ
همين دليل است كه بخش مهمى از وسترن هاى معروف تاريخ سينما 
به تب طال پرداخته اند، از جمله گنج هاى سيرامادره (جان هيوستن، 
ــكا (هنرى هاتاوى، 1960)، واگن ات را رنگ  1948)، از شمال به آالس
كن (جاشوا لوگن، 1969) و سوار سرنوشت (كلينت ايستوود، 1985). 
جوينده اپيزود تنگه تمام طال هم با ورودش به آن دره سرسبز و روياگون، 
آرامش، سكوت و صلح آن بهشت كوچك را به هم مى زند؛ مثل هر جايى 
كه آمريكايى ها پا مى گذارند؛ نه به تخم جغد هايش رحم مى كنند، نه به 
ماهى رودش و نه حتى به خاك و منابع طبيعى اش. تصاحب مواعيد روياى 
آمريكايى اين مجوز را به شما مى دهد كه از هيچ تالش و كارزارى براى 
ثروت اندوزى نگريزيد و كوتاهى نكنيد، ولو با لشكركشى و جنگ افروزى. 
فقط با رفتن اين لشكر سلم و تور است كه صلح و آرامش به هر سرزمينى 
بازمى گردد اما چه سود كه از خودش گودال هايى به نشانه زخم هايى 
عميق به جا مى گذارد. جالب اين جاست كه برادران كوئن در عين حال كه 
ثروت اندوزى يا بهتراست بگوييم اقتصاد آزاد و رقابتى (رقابتى كه در آن 
آدم ها از پشت به هم گلوله مى زنند) را به عنوان روشى براى ترقى و حركت 
روبه رشد جامعه آمريكا مطرح مى كنند، فراموش نمى كنند روش هايش 

ــخير و چه در برهم زدن اكوسيستم و آسيب هاى را چه در تهاجم و تس
زيست محيطى به نقد بكشند.

      داستان پنجم، دخترى كه هراسان شد: تاوان
مهاجرت به دنبال منابع حياتى و ارزان قيمت و البته در سوداى كسب 
درآمد و سوِد بيشتر در تمام طول تاريخ جريان داشته و بخش مهمى از

تاريخ آمريكا را هم در بر مى گيرد. با اين حال جالب است كه در دخترى كه 
هراسان شد كوچ آليس النِگبو به اورِِگن به هواى خواستگارِى مردى كه 
نه ديده و نه مى شناسد، اتفاق مى افتد. مردى كه آليس و برادرش حتى از 
قصد او مبنى بر اختيار يا عدم اختيار زنى به همسرى نامطلع اند. اين هم از 
آن داستان هاى ابزورد خاص كوئن هاست؛ كوچ خواهرى كه برادرش را از 
دست مى دهد به قصد اين كه شايد در مقصد، شريك آينده برادرش از او 
خواستگارى كند و او را به همسرى برگزيند. شوخى اى گزنده اما در عين 
حال مويد اهميت نهاد خانواده در آمريكا و ضرورت تشكيل آن. در حقيقت 
وقتى ازدواج به عنوان بهانه كوچ آليس عنوان مى شود برادران كوئن تاكيد 
مى كنند آليس نه براى زمين و آب و طال و نه براى ثروت بلكه براى ازدواج 
و تشكيل خانواده در حال كوچ است. به همين خاطر هم هست كه وقتى 
با مرگ برادر آليس نيل به اين هدف در پرده اى از ابهام قرار مى گيرد او به 
پيشنهاد آقاى نَپ پاسخ مثبت مى دهد. سرنوشت تراژيك آليس، پايانى 
تلخ و گزنده اما در عين حال مضحك است. او كه به قصد تصاحب زمين 
بيشترى قراراست به همسرى مردى درآيد، از ترس كسانى كه بر سرِ زميِن 
آباواجدادى شان مى جنگند، خودش را مى كشد؛ اين تاوانى است كه آقاى 
نپ هم مى پردازد. او كه خيال دارد از دربه درى و بيابانگردى خالص شود

ــتر، پس از ازدواج را در سر مى پروراند،  و خيال خام تصاحب زمين بيش
انگيزه هايى جز عشق و خاطرخواهى براى تشكيل خانواده دارد. پر بيراه 
نيست اگر بگوييم خودكشى آليس تنبيهى است براى مردى كه نهاد 

مقدس خانواده را در گرو طمع به زمين و زراعت قرار داده است.
       داستان ششم، بقاياى فانى: اسراِر فنا

ــيرى كه  ــرادران كوئن ايم و در مس ــافران دليجان ب همه ما مس
ــرانجام به مقصدى  در فيلم طى مى كنيم، قدم به قدم آمده ايم تا  س

برسيم. حاال زمانش رسيده تا اين دو برادر از هر آنچه در طول اين راه 
پرپيچ وخم اما جذاب و هجوآلود و سرگرم كننده رشته اند، رونمايى 
كنند. آنچه در پايان مسير انتظارمان را مى كشد، مرگ است؛ نه به 
نشانه پايان كه دروازه اى رو به جهانى ديگر.  بى هيچ مفرى خواهد آمد 
و به سان آن درشكه چى مرموز اما خواستنى ما را با خود خواهد برد. 
ــافر فرانسوى دليجان هر كدام  حاال زمان آن رسيده كه به قول مس
دست خودمان را بازى كنيم. اين جا هم جلوه اى ديگر از هنرمندى 
ــت؛ مردى ليبرال،  ــرادران كوئن در جريان اس و ظرافت و طنازى ب
ــم آمريكايى و  ــوى كه قراراست نماينده ليبراليس مهاجرى فرانس
فرصت هاى برابر اين كشور براى همگان باشد، زنى مومن، پاكدامن، 
ــان، مذهب و محافظه كارى همراه  وفادار و كاتوليك كه نماينده زن
ــكارچى، امى، سختكوش و در  با اصولگرايى است و مردى بومى، ش
پيوند با طبيعت و زمين به نشانه مردمانى كه كار و تالش مى كنند و 
مام ميهن فرصِت آينده اى نيكو را در اختيارشان مى گذارد، همراه 
ــافران دليجان اند. دو جايزه بگيرى كه حديث  با دو جايزه بگير، مس
نفس شان به خود برادران كوئن پهلو مى زند. يكى داستان مى گويد، 
ــينما مخاطب را مى فريبد تا  ــعبده س روايت و نقالى مى كند و با ش
ديگرى جان مخاطبش را (شما بخوانيد عقل و توجهش) را بربايد. 
حاال زمان آن رسيده كه برادران كوئن در هيات جايزه بگيران، اجراى 
ــير براى مان خوانده اند داشته  عينى ترى از تصانيفى كه در اين مس
باشند. رازآلود گِى مرگ را به محتومى اش پيوند مى زنند، با شهد طنز 
تلخ شان مى آميزند و باز مى فريبندمان تا چندان نگران به سمت آن 
هتل نرويم. رستگارى در انتظار همه ما/ ملت است. در ظرف سرزمين 
با هر تجربه و چالشى كه پشت سر گذاشته ايم/اند مقصد نهايى آن 
ــت كه به داالن نور منتهى مى شود. آن جا ابديت  هتل و پله هايى اس
ــى از اجراى كوئن ها دارد كه  مطلق است. خيام بزرگ حديثى پارس
درك اپيزود ششم را براى ما راحت تر مى كند: درياب كه از روح جدا 
خواهى رفت/ در پرده اسرار فنا خواهى رفت/ مى نوش ندانى از كجا 

آمده اى/ خوش باش ندانى به كجا خواهى رفت.

ــد. ــانه منوچهر نيازى خواهد ش ــال زندگى نقاش ــوم ميزبان 50س گالرى ب
ز  ا ه  ــد نش ه  ــد ي د ى  ــه ا ع مجمو ى  د ــم  ه د ر چها ــه  جمع ــر  عص
81 ــد  من هنر زى  ــا ني ــر  منوچه د  ــتا س ا ى  ــى ها ش نقا ــن  ي مهم تر
ــد. ــا در مى آي ــه تماش ــوم ب ــرى ب ــار در گال ــتين ب ــراى نخس ــاله ب س
نيازى در اين باره مى گويد:« اين يك نمايشگاه متفاوت از من خواهد بود كه 50

نمونه شاخص از آثار 50 سال اخيرم را يك جا به نمايش مى گذارم. خوشحالم در 
گالرى بوم كه نمايشگاه هاى شايسته اى براى بزرگانى مانند كيارستمى، تناولى 

و ديگر اساتيد برگزار كرده آثارم را ارائه مى دهم».
ــا الهام از  ــى هايش را ب ــى كند نقاش ــادآورى م ــبك ي اين نقاش صاحب س
ــد و منظره هاى  ــى كن ــكى خلق م ــيك بتهوون و چايكوفس ــيقى كالس موس

ــچ گاه از هيچ كس تقليد  ــوبرت مى آفريند. او مى گويد هي ــنيدن ش نرم را با ش
ــيار مجموعه هايى كه  ــوع بس ــت، او تن ــود را رفته اس ــه راه خ نكرده و هميش
ــت.  ــى كار نو و تازه بوده اس ــه همواره در پ ــو آموخته ك خلق كرده را از پيكاس
عالم هنر منوچهر نيازى به نقاشى محدود نيست. او در موسيقى نيز دست دارد و 
تاثير آن به وضوح در نقاشى هايش ديده مى شود. همين گرايش كيفيت رمانتيك 
آثار وى را تشديد مى كند. پناه روح عاشق هنرمند، بازگشت به طبيعت و غوطه 
ــى هاى منوچهر نيازى، هميشه  ــتر بكر زمين است.نگاه به نقاش خوردن در بس
ــناخته شده او، درختان  ــفرى در عمق ناشناخته هاست. مجموعه ش آغازگر س
ستبر با ريشه هايى كه گويى تا عميق ترين اليه هاى زمين ريشه دوانده اند، روح را 
به دنيايى اساطيرى پرواز مى دهد.مفهوم رمزآلود درخت، عمرى است كه ذهن 

نيازى را به خود مشغول داشته و در جانش ريشه دوانده است. ايستادن در مقابل
بوم هاى عظيم او كه با انبوهى از تنه هاى سپيدار پر شده، يادآور نخستين مأمن 
بشر است؛ در زبان اساطيرى، درخت، تصويرى مثالى از آيينه تمام نماى انسان و

ژرف ترين خواست هاى او است.گويى ميان درخت و انسان، تشابهى ازلى هست: 
هر دو بر زمين جاى و سر در آسمان دارند. 

نمايشگاه نقاشى هاى منوچهر نيازى عصر جمعه14 دى آغاز به كار مى كند 
ــوم خواهد بود.  ــنبه ها) به نمايش عم ــنبه ها و يك ش و حدود دو ماه (غير از ش
ــره گنجينه  ــده در گالرى بوم در زم ــه نمايش درآم ــت تمامى آثار ب گفتنى اس
ــه فروش ندارد.  ــت و جنب ــت و در جهت حمايت از هنر ايران اس اين گالرى اس
گالرى بوم در خيابان وليعصر، باالتر از نيايش، ارمغان غربى، پالك 11 واقع است.

«تصنيف باستر اسكراگز» اثر برادران كوئن نقد و بررسى شد

تسخير غرب

50 سال نقاشى هاى ديده نشده منوچهر نيازى در گالرى بوم

نقد و نظر

نيم  نگاه

عليرضا حسن خانى
منتقد فيلم

گروه فرهنگ و هنر 

سميراميس محمدى

ــته زيادى از افراد يك جامعه جذاب است كه  براى دس
آينده را پيش بينى كنند. اكنون نيز كه ما به تاريخ گذشته 
ــه اتفاقات نظر قطعى  ــم با علم به هم خود نظرى مى كني
مى دهيم كه اگر ما در آن زمان بوديم چه مى كرديم. شايد 
همين نكته مهم و براى رسيدن به بهترين جواب باشد كه 
بسيارى را ترغيب به كمك از تدابير احتمالى فالگير و رمال ها 
مى كند كه نمونه مشهود و درستى از آن در «بانوى عمارت» 
ارائه شد، غافل از اينكه اين خود حقه رقيبان  و دشمنان يك 
خانواده است كه در ادامه در مورد آن بيشتر توضيح مى دهم.

اينكه درگذشته مردم چگونه زندگى و رفتار مى كردند 
ــاى جذاب  ــى از محمل ه ــته يك ــر تاريخ ما چه گذش و ب
ــت كه تا امروز مورد اقبال  داستان پردازى و قصه گويى اس
عمومى قرارگرفته است. روايت يك درام خانوادگى با لحاظ 
جذابيت در سناريو، كارگردانى و بازيگرى با توجه به حجم و 
تعدد اين آثار در تلويزيون مخاطب راكمى دل زده كرده و در 
اين حيث اثرى با مخاطب ارتباط بيشترى برقرار مى كند كه 
كيفيت بيشترى داشته باشد تا مخاطب را با خود همراه كند. 
بيرون آمدن از فضاى روزمره وزندگى شهرى باوجود همه 
دشوارى هايى كه بر كارگردان و تيم سازنده وارد مى كند اما 
به دليل تنوع ديدارى گامى مهم براى همراهى مخاطبان 
جديد است. عزيز ا... حميد نژاد و احسان جوانمرد كارگردان و 
نويسنده سريال «بانوى عمارت» نيز با هوشمندى اين محمل 

را براى روايت داستان خود انتخاب كردند.
با پخش تيتراژ سريال «بانوى عمارت» مخاطب در گام 
نخست با اثرى مواجه شد كه در آن چهره  هاى جديد و آشنا را 
در بافت تاريخى كه خيلى دور از ذهن برايش نيست مشاهده 

كرد كه در عمارت قاجارى عروسى برپا كردند. صداى محسن 
چاوشى نيز محرك بسيار مهمى براى جلب توجه و همراهى 

مخاطب در قسمت هاى اول بود.
طبيعى است كه مخاطب اطالع دقيقى در مورد نحوه و 
شرايط ساخت يك اثر نداشته باشد و معموال هم در صورت 
ــد تا كار به نتيجه  ــى با اثر را ادامه مى ده اقناع كلى همراه
درست برسد  اما كالم منتقدان در رسانه كه اشراف به موضوع 
دارند و خيلى سريع پيش از اينكه پرده اول از يك كار را تماشا 
كنند به انتقاد و زير سوال بردن كليت داستان مى پردازند 

كمى دور از ذهن و عجيب است.
يكى از موضوعاتى كه توجه نگارنده را در قسمت هاى 
ــت به خود جلب كرد، حضور فالگير و رمال با عنوان  نخس
ــمت هاى اول بود كه پيش بينى از  «سياه برزنگى» در قس
ــازده ارسالن»  ــت اهالى اين عمارت و به ويژه «ش سرنوش
داشت كه جملگى ازقضا درست برآمد. يكى از ويژگى هاى 
ــيما با دايره مخاطبان گسترده و  ــى كه از س هر اثر نمايش
ــود  ــنى پخش مى ش ــته بندى و محدوديت س بدون دس
فرهنگ سازى است كه در عين روايت داستانى بايد لحاظ 
شود. اين دل مشغولى تا نيمه پرده سوم پخش اين سريال 
ــنده و كارگردان از تاثير مخرب  وجود داشت كه چرا نويس
عنوان اين موضوع غافل ماندند و رهايش كردند اما با افشا 
ــر الملوك»  ــر» نديمه «افس ــدن چهره واقعى «جواه ش
نويسنده با زيركى به مخاطب نشان داد كه جملگى اتفاقات 
از روز نخست تا امروز به صورت سلسله مراتب سعى در ايجاد 
ــش اين خانواده  ــه و نيرنگ جهت برهم زدن آرام دسيس
ــواالت گوناگون نگارنده در  ــتند. پاسخ س قاجارى را داش
قسمت هاى مختلف تسلط نويسنده در شخصيت پردازى 
و ايجاد تعليق هاى مناسب براى پيشبرد هر چه جذاب تر 

داستان را آشكار مى كند.
«بانوى عمارت» سريال تلويزيونى شريفى است كه به 
دورازدريافت بودجه جهت ساخت يك اثر تاريخى توانسته 
يك داستان جذاب را در برهه اى از تاريخ روايت كند و به زعم 
ــنده و كارگردان كار تعمدا نظرى بر تاريخ  نگارنده، نويس
ــا از آن مقطع زمانى  ــتند و تنه اواخر دوران ناصرى نداش
براى روايت داستان خود استفاده كردند. كما اينكه تمامى 
شخصيت هاى نامبرده در اين مجموعه به استثناي «ميرزا 
رضاى كرمانى» قاتل ناصرالدين شاه قاجار وجود تاريخى 
ندارند و همه چيز بر تخيل نويسنده استوار است. اينكه چرا 
ــتر و مستندى نشده به  به روايت تاريخ آن زمان توجه بيش
دغدغه تيم سازنده بازمى گردد كه آيا هدف شان از ساخت 
«بانوى عمارت» صرف روايت يك برهه از تاريخ بود يا براى 
تنوع در فضاى ديدارى و شنيدارى از آن مقطع از تاريخ براى 

روايت داستان خود استفاده كردند.
عزيز ا... حميد نژاد كارگردان صاحب سبك و نام آشناى 
سينما در اولين تجربه سريال سازى تاريخى خود درست 
ــته با لحاظ كردن بعد انسانى  ــعى داش ــده و س ظاهرش
ــخصيت ها، از نگاه يك طرفه به آدم هاى دوران گذشته  ش
ــازده  ــن نگاه را مى توان در بازى «ش اجتناب كند، نمود اي
ــتان مشاهده كرد كه  ارسالن» شخصيت اصلى اين داس
ــازده هاى قاجارى با خلق وخوى  از تصورات ذهنى ما از ش

وحشى بسيار به دور است.
انتخاب بازيگرانى كه چهره نسبتا آشنايى حداقل براى 
ــينما و تئاتر را دارند در كنار بازيگرانى با چهره  مخاطب س
ــان مى دهد كه كارگردان قصد نداشته بر چند  جديد نش
چهره آشنا متمركز شود و بار اصلى را بر دوش آن ها گذارد 
ــته مخاطب را با ذهنى پاك و به دور از قضاوت  بلكه خواس

ــت روايت خود را داشته  با بازيگرانى مواجه كند كه قرار اس
باشند.

استفاده از مقاطع زمانى گذشته باوجود جذابيت ديدارى 
بسيار، مصايب مختلفى را براى تيم سازنده دارد كه يكى از 
مهم ترين آن ها توقع روايت مستند از آن برهه زمانى است 
كه تقريبا غيرممكن است. نگارندگان تاريخ دوران قاجار 

ما روايت مستند و دقيقى كه قابل نمايش با جزييات دقيق 
ــد در تاريخ ارائه نكردند و بيشتر اطالع ما از  از آن دوران باش
آن دوران به خاطره نگارى شاهان قاجار و در ادامه سفرنامه 
سياحان بازمى گردد كه آن هم بيشتر روايت اتفاقات حرم سرا 
وزندگى روزمره است كه جذابيت نمايشى و حتى تاريخى 
ــت اين است كه ما اطالع  ندارد. نكته اى كه بايد توجه داش

درستى در مورداستفاده از اشيا، لباس، خوراك و نوع گويش 
رايج در بين مردم وطبقات مختلف جامعه در آن زمان نداريم 
و از طرفى يك درام نمايشى قرار نيست برخالف فيلم هاى 
ــتند به روايت صرف تاريخ بپردازد بلكه با لحاظ كردن  مس
اصول كلى سعى در روايت قصه خود دارد و به هيچ وجه داعيه 

روايت تاريخ ندارد.

    نگاهى به سريال  «بانوى عمارت»   

درام داعيه روايت تاريخ ندارد
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ــين پرسپوليس براى  تحركات برخى از مديران پيش
ــركتى به  ــدت ها قبل در قالب ش ــگاه از م خريد اين باش
ــپوليس» آغاز شده است.  ــوتان كهن پرس نام «پيشكس
ــال 96 و در جلسه اى  درواقع مسئوالن اين شركت از س
كه با مسعود سلطانى فر داشتند براى نخستين بار اعالم 
كردند قصد دارند سرخپوشان را بخرند و براى اين كار نيز 
منابع مالى كافى را در اختيار دارند. مطرح شدن ماجراى 
ــپوليس به بخش خصوصى  ــتقالل و پرس واگذارى اس
ــركت را بر سر زبان ها  اما دوباره زمزمه هاى خريد اين ش
انداخته است به گونه اى كه حاال تنها مشترى پروپاقرص 
باشگاه پرسپوليس، شركت پيشكسوتان است. شركت 
پيشكسوتان كهن پرسپوليس همچنين با جذب ستاره هاى 
پيشين سرخپوش، پايگاه مردمى مهمى را در اختيار گرفته 
اند. پيشكسوتانى كه هركدام با دريافت مبلغى اندك (حدود 
500 هزارتومان) عضو اين شركت هستند و به اصطالح 
حقوق بگير محسوب مى شوند. براساس آنچه در سايت 
ــده، آخرين تغيير اين  ــركت ها عنوان ش رسمى ثبت ش
شركت در سومين روز از خرداد 97 انجام گرفته است. در 
همان آگهى آمده: «با استناد به جلسه مورخ 96/11/26، 
اعضاى هيات مديره اين شركت براى مدت دو سال انتخاب 
ــاس على پروين، ريس هيات مديره،  ــدند و بر اين اس ش
ــيرينى، مديرعامل و عضو هيات مديره، بيژن  سعيد ش
ذوالفقارنسب، نايب رييس هيات مديره، محمد مهدى نبى، 
حميد جاسميان، حميدرضا استيلى و محمد جمعه اى نيز 

اعضاى هيات مديره هستند».
درگيرى، نمك فوتبال است

ــپوليس با ابزارهايى  شركت پيشكسوتان كهن پرس
ــى براى خود  ــمندانه به دنبال پيدا كردن جايگاه هوش
است. به عنوان مثال چند روز پيش بود كه يكى از رسانه ها 
با تمجيد از اين شركت، آن ها را اصلح دانست. نكته جالب 
ــركت بود كه حساسيت  اما مصاحبه برخى از اعضاى ش
هواداران را به دنبال داشت و واكنش هاى متعددى را ايجاد 

ــى با بهروز  كرد. ماجرا به گفت و گوى يك روزنامه ورزش
ــابى از  رهبرى فرد بازمى گردد كه او در آن مصاحبه، حس
خجالت على پروين و شركت پيشكسوتان درآمد و گفت 
ــركت پس از واريز مبلغى ميلياردى از سوى  هدف اين ش

ــركت همراه اول، تغيير كرده و آن ها به فكر تيم دارى  ش
هستند. گفت و گويى كه واكنش ضيا عربشاهى را به دنبال 
ــت و او اعالم كرد: «رهبرى فرد كوچك تر از آن است  داش
كه درباره پروين صحبت كند». صحبت هاى عربشاهى 

اما به همين جا ختم نشد و او در همان گفت و گو، برانكو را نه 
مربى بلكه يك تمرين دهنده خوب ناميد تا شايعات تغيير 
سرمربى پس از خريد باشگاه توسط شركت پيشكسوتان 
كهن پرسپوليس را تاييد كند. او در ادبياتى عجيب بيان كرد: 

«برانكو فقط يك تمرين دهنده خوب است، من چند سال 
است آقاى برانكو را مى شناسم و وقتى دستيار آقاى بالژ بود 
هم فقط يك تمرين دهنده بود. زمانى كه شد سرمربى، به 
فركى گفتم چرا اين طور تركيب مى چيند كه گفت مدلش 
اين است و هرچه مى گوييم گوش نمى كند. آقاى برانكو 
ــت، يادتان باشد پارسال هم  يك تمرين دهنده خوب اس
نيم فصل اول اين دستيار چاق كروات (سرتن چوك) كه 
كنارش نشسته بود باعث شد امتيازات را جمع كنيم و اگر 

جمع نمى كرديم به مشكل مى خورديم».
دو چهره مخفى و تاثيرگذار

حال پيشكسوتان پرسپوليس در كنار يكديگر جمع 
شده اند و جلسات مهم و محرمانه اى را برگزار مى كنند تا 
زمينه خريد باشگاه پرسپوليس را فراهم كنند. از گوشه و 
كنار نيز خبر مى رسد كه سعيد شيرينى به ديدار برخى از 
منتقدان اين شركت رفته و با آن ها درباره داليل فعاليت 
و تالش ها براى خريد باشگاه پرسپوليس صحبت كرده 
ــنيده هاى «قانون» حاكى از آن است كه  است. البته ش
امير عابدينى و محمد رويانيان نيز از اعضاى تاثيرگذار اين 
شركت هستند اما نامى از آن ها در ليست هيات مديره 
ديده نمى شود. مديرانى كه در طول دوران مديريت خود 
نتوانستند پرسپوليس را به جايگاه واقعى اش برسانند 
ــت به  ــى نيز كناره گيرى كردند. كافى اس و پس از مدت
دوران حضور شيرينى و رويانيان در باشگاه پرسپوليس 
نگاهى كنيم تا متوجه شويم اين دو نفر چگونه با مديريت 
ــت مديران  ــتباه، بدهى هاى ميلياردى را روى دس اش
بعدى گذاشتند و در اوج مشكالت مالى، پرسپوليس را 
محكوم به پرداخت بدهى سنگين ژوزه كردند. اين مردم 
ــكار اما به پاس روزهاى درخشان پرسپوليس،  فراموش
ــپرده اند و  ــيرينى را به تاريخ س مديريت رويانيان و ش
ــوى اين افراد  ــى به احتمال خريد باشگاه از س واكنش
ــازه هاى معروف  ــان نمى دهند. خمي معلوم الحال نش
ــگاه پرسپوليس كه  سعيد شيرينى روى نيمكت باش
نشان از عدم تعصب داشت، باعث شده هواداران اين تيم 
با نگرانى، اخبار پيشكسوتان را پيگيرى كنند و تالش ها 

براى افزايش محبوبيت آن ها ادامه دارد.

حقايقى از يك شركت مرموز
هرچند كه ضيا عربشاهى در گفت و گوى اخير خود 
ــوتان كهن پرسپوليس،  عنوان كرده شركت پيشكس
شركت سهامى عام است اما بررسى هاى بيشتر نشان 
ــت و شرح  ــهامى خاص اس ــركت، س مى دهد اين ش
وظايفى كه در اساسنامه اش عنوان شده به اين صورت 
است: «سرمايه گذارى و مشاركت در كليه فعاليت هاى 
ــاورزى، خريد و فروش كاالى  صنعتى، عمرانى، كش
ــور، اخذ وام و  ــى در داخل و خارج از كش مجاز بازرگان
البته شركت در مناقصات و مزايده هاى بخش دولتى و 
خصوصى با مجوز و تاييد وزارت ورزش و جوانان». شرح 
ــيرينى به دنبال  وظايفى كه نشان مى دهد سعيد ش
ــت و تنها براى  گسترش فعاليت هاى اين شركت اس
خريد باشگاه پرسپوليس، گام به عرصه رقابت نگذاشته 
است. به هر حال هر چه كه باشد شركت پيشكسوتان 
كهن پرسپوليس با جذب ستاره هاى پيشين فوتبال و 
در نظر گرفتن حقوقى براى آن ها، تحركات مشكوكى 
ــه برخى از  ــه عجيب تر آنك ــت و نكت را آغاز كرده اس
ــينه چاك هاى اين شركت  پيشكسوتان تبديل به س
ــت و گوهايى كه  ــت نگاهى به گف ــده اند. كافى اس ش
اعضاى حقوق بگير اين شركت عليه منتقدان كرده اند، 
بيندازيد. همه آن ها تالش مى كنند سعيد شيرينى و 
شركتش را اتفاقى نادر در ورزش ايران بدانند و براى آن 
بجنگند. اينكه پيشكسوتان به چه دليل حاضر شده اند 
اعتبار خود را كه حاصل سال ها به دنبال توپ دويدن و 
افتخارآفرينى بوده، صرف شركتى كنند كه ماهيت آن 
هنوز به طور دقيق مشخص نيست، اتفاق مهمى است. 
آيا حقوق هاى حداكثر يك ميليون تومانى (در صورت 
ــده  ــه هاى تمرين) باعث ش عدم غيبت در تمام جلس
ــوتان اين گونه عليه منتقدان موضع بگيرند  پيشكس
ــرده رخ داده كه ما از آن بى  يا اتفاقات ديگرى در پس پ
ــركت پيشكسوتان  خبر هستيم؟ هرچه كه باشد، ش
كهن پرسپوليس، تحركات عجيبى را آغاز كرده است 
و به نظر مى رسد براى مطرح شدن بيشتر نامش، روى 
ستاره هاى محبوب سرخ، حساب ويژه اى باز كرده است.

              شركتى سهامى خاص به صورت مشكوكى در حال تالش براى خريد باشگاه پرسپوليس است  

رازهاى  يك شركت مرموز
گروه ورزش

جواد نكونام كه به تازگى به دليل آنچه مشكالت مالى خوانده بود از سمت سرمربيگرى 
تيم فوتبال نساجى استعفا داد و  روز پنج شنبه هفته گذشته به عنوان سرمربى تيم فوتبال 

پيكان اعالم شد ، تيمى كه به تازگى با مجيد جاللى قطع همكارى كرده بود.
ــروع كار نكونام در تيم فوتبال پيكان وجود  ــر ش با اين حال ظاهرا مانع بزرگى برس
ــواداران زيادى  ــاى ديگر كه ه ــه زارع احترام به تيم ه ــم يك دارد چراكه با اعالم هاش
ــت و پيكان تنها مى تواند از بين مربى هايى كه در  ــگاه اس ــرط اصلى اين باش دارد ش
ــم  ــرمربى جديد خود را انتخاب كند.هاش حال حاضر در جايى فعاليت نمى كنند س

ــيعى،  يكه زارع، مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو در نامه اى خطاب به محمود ش
ــرمربى تيم  ــاب جواد نكونام به عنوان س ــگاه پيكان در خصوص انتخ مديرعامل باش
ــخ قرارداد با نكونام شد. ــگاه موضع گيرى كرد و به نوعى خواستار فس فوتبال اين باش

در نامه هاشم يكه زارع خطاب به محمود شيعى، مدير عامل باشگاه پيكان آمده است: 
«نظر به اينكه سياست هاى حاكم بر باشگاه فرهنگى و ورزشى در درجه نخست، احترام 
به مسئوليت هاى فرهنگى و اجتماعى  بوده و بديهى است كسب هرگونه موفقيت، مقام 

و عنوانى با زير پا گذاشتن اين مسئوليت ارزشى ندارد.

با وجود اينكه هيچ عالقه اى به دخالت در امور اجرايى باشگاه ندارم، حسب وظيفه 
به عنوان سياستگذار باشگاه پيكان اعالم مى كنم احترام به تيم هاى ديگر به خصوص 
ــوز شرط اصلى  ــور و دلس ــق، پرش ــتانى ليگ برتر با طرفدارانى عاش تيم هاى شهرس
فعاليت هاى اصلى آن باشگاه است.بنابراين انتخاب سرمربى از اين تيم ها اكيدا ممنوع 
ــرمربيانى است كه قبل از اتمام  بوده و باشگاه فقط مجاز به انتخاب سرمربى از ميان س
نيم فصل ليگ برتر 97 به عنوان سرمربى آزاد شناخته شوند». با اين شرايط بايد منتظر 
ماند و ديد سرنوشت نكونام در ليگ هجدهم چه مى شود چراكه از يك طرف او از باشگاه 
ــت و از طرف ديگر فعال اجازه عقد قرارداد با پيكان را ندارد و اين  ــده اس نساجى جدا ش
عجيب ترين شرايط ممكن براى كاپيتان سابق تيم ملى ايران در آغاز راه مربيگرى اش 
است. نكته جالب اينكه خبر سرمربيگرى نكونام از سايت باشگاه پيكان هم حذف شده 

است تا به نظر انتقال اين مربى منتفى به نظر برسد.

تنها يك هفته ديگر تا آغاز بزرگ ترين تورنمنت ملى قاره كهن با عنوان 
جام ملت ها باقى مانده است، رقابت هايى كه همه اميدوار به شكستن 
ــتند.به گزارش «ورزش سه»، در  طلسم ناكامى هاى ايران در آن هس
شرايطى كه هفته گذشته تمامى اخبار و حواشى پيرامون اردوى ايران در 
دوحه تحت الشعاع فهرست نهايى كارلوس كى روش قرار داشت با علنى 
شدن بازمانده هاى تيم ملى بار ديگر تعدادى از نفرات شاخص فوتبال 
ايران با بدشانسى و سليقه مربى فرصت حضور در اين تورنمنت بزرگ 
را از دست دادند.سعيد عزت الهى هافبك دفاعى جوان و خوش استيل 
تيم ملى ، به دليل مصدوميت رقابت هاى جام ملت هاى آسيارا از دست داد.

على عليپور،حسين حسينى و على كريمى هم از جمله نفراتى بودند كه 
از ليست نهايى تيم ملى بازماندند ضمن اين كه بازيكنانى همچون كاوه 
رضايى نيز به سرنوشت ديگر بدشانس هاى فوتبال ملى ايران اضافه شد 
ــش براى ايران را از دست داد.به  كه به دليل مصدوميت فرصت درخش
همين بهانه در اين مطلب به بررسى نفراتى كه به دليل مصدوميت  يا خط 
خوردن نام شان توسط مربى، از فرصت حضور درادوار مختلف جام ملت ها 
محروم شدند، پرداختيم. جايى كه بازخوانى اتفاقات و تصميمات در 

تمامى جام ملت هاى گذشته زمينه ساز جنجال هاى فراوانى شد.
2015؛ كابوس مصدوميت استقاللى ها

در جام ملت هاى 2015 كه  در استراليا برگزارشد، پژمان منتظرى 
دفاع تيم استقالل كه چندماه قبل در جام جهانى برزيل حضور داشت 

و در تركيب اصلى قرار گرفت، به دليل مصدوميت نتوانست تيم ايران را 
همراهى كند.هاشم بيگ زاده هم مانند سال گذشته قبل از جام جهانى 
مصدوم شد و نتوانست همراه تيم باشد تا خانزاده جاى اورا در ليست تيم 
بگيرد تا تنها نماينده پرسپوليس در تيم ملى باشد.خلعتبرى هم كه به 
دليل خط خوردن از ليست نهايى تيم ملى براى جام جهانى به واسطه 
مصاحبه هايش عليه كى روش ديگربه تيم ملى دعوت نشد. محمد نورى 
كاپيتان آن سال پرسپوليس كه در تيم حميد درخشان بازى هاى خوبى 
براى اين تيم انجام داده بود واميدوار بود كه در ليست نفرات كى روش 
جاى بگيرد، در آخر موفق نشد كى روش را متقاعد كند.رحمان احمدى 
از ديگر نفراتى بود كه  كى روش، جوان ترها مانند بيرانوند را به او ترجيح داد.

2011؛ طغيان جادوگر،  خشم امپراتور
ــين قطبى هدايت تيم ملى ايران را  جام ملت هاى 2011قطر،افش
ــت نهايى، شاخص ترين چهره هاى  برعهده داشت . پس از اعالم ليس
بازمانده از ليست قطبى، پژمان منتظرى، هادى نوروزى و عليرضا حقيقى 
ــب  بودند. على كريمى كه در اردوى تيم  ملى در اتريش به دليل مناس
ــين قطبى اعتراض كرده بود، مورد غضب او  نبودن شرايط اردو به افش

قرار گرفت و  ديگر كريمى را در اردوهاى بعدى فرانخواند تا كريمى يكى 
از سرشناس ترين بازيكن هاى آسيا باشد كه در اين دوره غيبت داشت.

2007؛ پرستاره اما ناكام با ژنرال
در جام ملت هاى آسيا 2007 تيم ملى ما، تحت هدايت امير قلعه نويى 
ــت كه پر از ستاره و بازيكنان سرشناس بود.  پاى به اين رقابت ها گذاش
ــتار زارع نفراتى بودند كه توسط  كيانوش رحمتى،هادى شكورى و س
قلعه نويى از ليست نهايى كنار گذاشته شدند اما غيبت هيچ كدام از آن ها 
به چشم نيامد. در آن سال مسعود شجاعى با سرو صداى زياد در فهرست 

نهايى قرار گرفت اما يك دقيقه هم فرصت بازى پيدا نكرد.
2004؛ ليست برانكو براى سفر به چين

در جام ملت هاى 2004چين، برانكو ايوانكويچ سرمربى ايران تيمى 
متشكل از جوانان در اختيار داشت، كه همراه او  با تيم اميد ايران دو سال 
پيش قهرمان بازى هاى آسيايى بوسان شده بودند. از سرشناسانى كه 
برانكو روى نام شان  قلم قرمز كشيد فرهاد مجيدى و حامد كاويانپور را 
مى توان نام برد. ناگفته نماند فرزاد مجيدى از نفراتى بود كه آخرين لحظه 

به ليست برانكو اضافه شد و باعث تعجب همگان شد.

2000؛ همه به دنبال عقاب
بعد از جام جهانى فرانسه،احمدرضا عابدزاده دروازه بان و كاپيتان 
تيم ملى ايران ديگر به تيم ملى دعوت نشد و تيم  بدون او به بازى هاى 
ــاره جالل طالبى همه  ــيايى بانكوك رفت.با روى كارآمدن دوب آس
منتظر دعوت عابدزاده به تيم ملى براى جام ملت هاى2000لبنان 
ــه در فدراسيون خبرحضورش را در  بودند. عابدزاده  كه بعد از جلس
ــت تيم ملى براى جام  ملت ها اعالم كرده بود، پس از حضور در  ليس
ــد كه كادر فنى برنامه اى براى همراهى او در  اردوى تيم ، متوجه ش

سفر به لبنان ندارد تا عقاب آسيا بزرگ ترين بازمانده لقب بگيرد.
  1996؛ روح جوانى با سونامى بزرگ

محمد مايلى كهن مربى جوان آن  سال هاى تيم ملى در ليستش 
براى جام ملت هاى امارات نفراتى كه در مقدماتى همراه اين تيم بودند 
مانند، استيلى،قلعه نويى،حكيم زاده،مديرروستا،گروسى،زرينچه 
و نادر محمد خانى را از تيم كنار گذاشت و تيمى جوان را همراه خود 
ــد و  ــل در فوتبال ايران، رش به اين رقابت ها برد كه باعث تغيير نس

شكوفايى ستاره هاى جديد براى تيم ملى شد.
1992؛ ليست  سلطان

ــورمان در جام  ملت هاى 92، تيم   على پروين مربى تيم ملى كش
ــتقالل دراختيار داشت و  ــتاره اى از بازيكنان پرسپوليس و اس پرس
تقريبا همه نفرات براى شركت در اين جام حضور داشتند.اما يكى از 

سرشناس ترين و مهم ترين چهره هاى تيم ملى كه نتوانست با تيم به 
هيروشيما برود مجيد نامجو مطلق بود،بازيكن تكنيكى كه مى توانست 
كمك زيادى به تيم بكند.صمدمرفاوى  هم كه در آن  دوره از آمادگى به 

دور بود از ليست تيم ملى توسط پروين  كنار گذاشته شد.
 1988؛ ليست پر ماجراى دهدارى

ــور در تيم ملى  ــاى1988 ،14بازيكن از حض قبل از جام ملت ه
ــتند ولى  ــرات به تيم برگش ــدادى از آن نف ــتعفا داده بودند،تع اس
ــت مانند: پنجعلى،محمدخانى،چنگيز،شاهرخ  نفراتى از آن ليس
ــاهين بيانى،ابطحى،حاجيلو و درخشان بازيكنان سرشناسى  و ش
بودند كه در اين دوره حضور نداشتند.دهدارى نيز مختارى فر،رضا 
احدى،بهتاش فريبا،حميد عليدوستى و بهروزسلطانى را از تيم كنار 
گذاشت و نفرات جوان تر را جايگزين آن ها كرد.اين موضوع،يك بام و 

دو هوا،تا مدت ها فضاى فوتبال ايران را متشنج كرد.
1980؛ جاى خالى كاپيتان

در جام ملت هاى 80 كه ايران به عنوان مدافع عنوان قهرمانى 
ــركت مى كرد،على پروين  كاپيتان تيم ملى  در اين رقابت ها ش
ــال قبل و كسى كه گل قهرمانى  كشورمان در جام جهانى دو س
ــانده بود از نفرات نام  ــته به ثمر رس ايران را درفينال دوره گذش
ــنايى بود كه از تيم ملى كنار گذاشته شده بود. به دليل طرح  آش

واهى نفرات باالى 27سال.

ــيك بانوان درشرايطى  فصل سوم رقابت هاى ليگ كشتى كالس
پيگيرى شد كه اهالى اين رشته نوپا چشم انتظار حضور رييس جديد 
ــتند و انتظار دارند همچنان مورد حمايت قرار بگيرند.به گزارش  هس
خبرنگار مهر، فصل سوم رقابت هاى ليگ كشتى كالسيك بانوان روز 
جمعه در خانه كشتى محمد بنا برگزار شد. تيم هاى نور مازندران، مجله 
دنياى كشتى مازندران، فرزند اورامانات كرمانشاه، حميد سوريان، شهر 
ما شهردارى مشهد و گلبهار خراسان رضوى 6 تيم حاضر در فصل سوم 
مسابقات بودند.دختران مازندرانى در تيم قهرمانان نور با هت تريك، 
قهرماِن سومين دوره مسابقات ليگ برتر كشتى شدند و حال در انديشه 
كسب چهارمين قهرمانى در فصل آخِر رقابت ها و در نهايت قهرمانى در 
پايان نخستين دوره مسابقات ليگ برتر كشتى بانوان هستند. 26 داور 
مسابقات را قضاوت كردند و مريم ارم آبادى، فاطمه كدخدازاده، ليال امانى 
و سميه خانى چهار داور بين المللى كشتى بانوان نيز  كشتى ها را قضاوت 
كردند.در فصل سوم مسابقات ليگ كشتى بانوان، زهرا يزدانى و فاطمه 
نيكبخت مدال آوران تورنمنت بين المللى لبنان نيز حضور داشتند كه 
شكست يزدانى مقابل شيدا فهيمى، كشتى گير جوان تيم حميد سوريان 
اتفاق غير قابل پيش بينى بود و اين نشان از پيشرفت كشتى زنان و معرفى 
چهره هاى جديد براى آينده كشتى بانوان است.كشتى بانوان وارد دومين 
ــته اى نوپا كه باوجود  سال حضورش در ورزش كشور شده است، رش

تازه وارد شدنش در ورزش كشور گام هاى خوبى برداشته است. برگزارى 
ــابقات آزاد، انتخابى تيم ملى، اعزام به  رقابت هاى قهرمانى كشور، مس
نخستين تورنمنت بين المللى و كسب عنوان قهرمانى رقابت ها و برگزارى 
مسابقات ليگ برتر از جمله اقدامات مهم و تاثير گذارى بود كه فدراسيون 
كشتى حدود يك سال و دو ماه گذشته در بخش بانوان انجام داده است.

رسول خادم از اصلى ترين حاميان كشتى بانوان بود كه تالش بسيارى 
ــته كرد تا دختران كشتى گيرى كه  براى سر و سامان دادن به اين رش
سال هاست در آرزوى رفتن به روى تشك كشتى بودند نا اميد نشوند. 
حال با رفتن رسول خادم تمام نگاه دختران كشتى گير به رييس آينده 
است، كسى كه قرار است سكان هدايت ورزش اول كشور را بر عهده بگيرد. 
خواسته دختران كشتى گير از رييس جديد اين است تا كشتى زنان را 
مانند گذشته حمايت كند.در كنار رشته نوپاي كشتى، وزنه بردارى بانوان 
نيز بهمن سال پيش به صورت رسمى فعاليتش را در كشور آغاز كرد. بانوان 
وزنه بردار نيز روز گذشته در سالن حاضر و از نزديك شاهد رقابت دختران 

كشتى گير بودند و از يكديگر حمايت كردند.
 قضاوت روى تشك هنوز محقق نشده است

ــتى بانوان ايران در گفت وگو با  ــميه خانى، داور بين المللى كش س
خبرنگار مهر در اين مورد گفت: با توجه به سابقه اندك كشتى كالسيك و 
با تالش فدراسيون كه منظمى در رأس آن قرار دارد و حمايت هاى امامى 

و ارم آبادى روند آموزش داوران به سرعت انجام شد. در حال حاضر 27 داور 
در اختيار داريم و اميد به بيشتر شدن تعداد آن هاست، داورانى با دانش باال 
كه در مسابقات قضاوت خوبى داشته باشند و  باعث اعتالى بيشتر كشتى 
شوند. چهار داور بين المللى بانوان در مسابقات آسيايى نونهاالن و روز 
جهانى كودك قضاوت كردند. البته حضور داوران خانم در رقابت هاى 
بين المللى از دو سال پيش در مسابقات تبريز محقق شد و به عنوان قاضى 
ــده است و  اميد داريم كه   شركت كرديم. داورى وسط هنوز محقق نش

حداقل در مسابقات نونهاالن اين اتفاق بيفتد.
 نگرانى ما       از   رييس آينده فدراسيون كشتى است

آنا براتى، مربى تيم ملى و سرمربى تيم «شهر ما شهردارى 
ــطح كيفى كشتى  ــت هر فصل، س مشهد» نيز گفت: با گذش
ــود، اگر بخواهيم سطح كيفى كشتى زنان  دختران بهتر مى ش
ــور  را با فصل سوم   در نخستين دوره رقابت هاى قهرمانى كش
ــه كنيم تفاوت آن زمين تا آسمان  مسابقات ليگ برتر مقايس
است. ديگر مانند روزهاى نخسِت فعاليت كشتى بانوان نيست 
كه فنون رشته هاى جودو و ووشو را در مسابقات شاهد باشيم، 
ــتى مى گيرند. نگرانى من و  ــده اند و كش بانوان كشتى گير ش
ــيون  ــتى گير رييس آينده فدراس خيلى ديگر از دختران كش
ــيون بگويد اصال بخش بانوان  است. شايد رييس آينده فدراس

ــيارى  ــد. اميدوارم اين اتفاق رخ ندهد چون دختران بس نباش
عاشق كشتى هستند و با عالقه به روى تشك كشتى مى روند. 
ــت، تبليغات كمى  ــهد وضعيت ما خيلى بهتر شده اس در مش
ــت. يكى ديگر از  ــرايط خوب اس مى توانيم انجام دهيم اما ش
ــت، من نيز همچون  ــرايط سنى اس ــته هاى ما بحث ش خواس
ــتم اما برخى از كشتى  ــتعداديابى هس فدراسيون طرفدار اس
گيران به دليل شرط سنى به حق شان نمى رسند. كشتى گيرى 
مانند شيرين تواليى از ابتداى مسابقات ليگ حتى يك باخت 
نداشته است اما به دليل شرط سنى اجازه حضور در رقابت هاى 

قهرمانى كشور را ندارد.

 كشتى با يزدانى برايم حيثيتى بود
ــوم  ــت زهرا يزدانى در فصل س ــيدا فهيمى كه موفق به شكس ش
ــيار تالش كرده بودم، تمام فكر و  رقابت هاى ليگ شده بود، گفت: بس
تمركزم را براى كشتى مقابل يزدانى گذاشته بودم تا او را شكست دهم. 
كشتى با يزدانى برايم حيثيتى بود و او را به خوبى آناليز كرده بودم. از تيم 
ملى ژيمناستيك در كشتى حاضر شده ام و  هشت ماه است اين رشته را 
آغاز كرده ام، رسول خادم بسيار تالش كرد تا زنان نيز سهمى در كشتى 
داشته باشند، كشتى ورزش اول كشور است و اميد داريم رييس آينده از 
بخش زنان حمايت كند. به دختران مى گويم بجنگيد حتى اگر عقب 

افتاديد و شكسست خورديد باز هم اميد داشته باشيد.

زمين سبز

حاشيه

منهاي فوتبال

حذفيات جنجالي

با اعالم مديرعامل گروه صنعتى ايران خودرو حضور نكونام در باشگاه پيكان منتفى است

نكونام نيامده از پيكان رفت

وضعيت كشتى بانوان كشور واكاوى شد 

نوظهورهاي خاص
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يك دانشجوى علوم تحقيقات: 
حرف سياسى نداريم، حرِف جان مان است!

 
مسئوالن علوم تحقيقات: ما هم 

حرف سياسى نداريم، حرف پول مان است!

مسئوالن دانشگاه آزاد در تجمع 
دانشجويان حضور نيافتند 

 
مسئوالن: داشتيم به 36تا 

مسئوليت ديگه مون رسيدگى مى كرديم

رييس كميسيون فرهنگى مجلس: 
توييتر بايد رفع فيلتر شود

 
نگران نباشيد، اينستاگرام رو 

به جاش فيلتر مى كنيم

كيفيت هواى تهران در
 شرايط پاك قرار گرفت

 
كارشناسان: مردم براى حفظ سالمت 

از طريق ماسك دود يا
 اگزوز خاور تنفس كنند

هفت صبح: حقايق درباره جايگزين هاى اينستاگرام

حقيقت اول: چند آشناى مسئوالن پول الزمند و 
نياز به وام حمايت از اپليكيشن دارند

بهروز افخمى: تتلو يك سلبريتى صاف و صادق است كه عليه او سانسور اتفاق افتاد

كاش مردم به جاى صادق هدايت آثار هنرمند صادق تتلو را مى خواندند

بر اساس بودجه سال 98 وام ازدواج  15 ميليون تومان تعيين شده است

يه جاروبرقى مى تونين بخرين باهاش

وزير بهداشت: صادقانه مشكالت را با مردم 
در ميان بگذاريم و بگوييم نمى توانيم 

خودتان بماليد

مادر يكى از كشته شدگان حادثه  واژگونى اتوبوس 
خطاب به مسئوالن: آيا بچه هاى شما هم سوار

 اين اتوبوس ها ميشن؟ 

مسئوالن: چرا بايد بچه هامون 
ايران باشن كه سوار اينا بشن؟

واليتى: هيچ كوتاهى در پيگيرى قانونى رسيدگى به پرونده جانباختگان حادثه
 علوم و تحقيقات و همچنين رسيدگى به بهبود وضعيت مجروحان نخواهد شد

و اگر الزم باشد همه را بركنار
 و يك تنه دانشگاه را اداره مى كنم
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مردم يزد:
 اينجا همه چيز از هميشه بهتره

سپنتا نيكنام: يزد چند ماهي است
 كه استاندار ، فرماندار و شهردار ندارد

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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ــهر به  ــراى ماموريت انتقال يك فرد از يك ش بروس ويليس ب
ــوژه براى وى  ــود. مشخصات س ــهرى ديگر وارد ايران مى ش ش
پيامك مى شود: «شاهين طاليى– ميدان مركزى- ساعت 14». 
ــس در فيلم) بعد از يك  ــخصيت بروس ويلي جان مك كلين (ش
هفته گزارش خود را ارسال مى كند. ماموريت بسيار مخاطره آميز 
ــد. در هنگام ورود به شهر مبدا آسمان بسيار  با موفقيت انجام ش
ــيميايى مى رفت اما با ماسك هاى  تيره بود و احتمال حمالت ش
ــد. سپس براى استتار سوژه را  ــرفته سوژه از منطقه خارج ش پيش
در يك كالس درس مخفى كردم اما دشمنان كه بسيار حرفه اى 
ــرقت برده و به جاى آن يك  ــى را به س ــايل گرمايش بودند وس
وسيله گرمايشى در كالس جاسازى كرده بودند كه آخرين بار در 
ــتفاده شده بود. با آتش زدن اين وسيله  زمان حمله به متفقين اس
ــره بيرون بپريم. در  ــتيم از پنج كالس آتش گرفت كه ما توانس
مرحله بعد براى گمراه كردن دشمنان سوژه را وارد يك سرويس 
مدرسه كرديم. اول فكر كردم راننده براى مسابقات فرمول يك 
ــخص شد براى كشتن  ــت اما بعدا مش ــازى اس در حال آماده س
سوژه، ترمز خودرو دستكارى شده است و مجبور شديم از خودرو 
ــديم. در ميانه  ــهر بعدى ش ــپس با قطار عازم ش بيرون بپريم. س
ــه تكنولوژى هاى جديدى داريد!  ــيدم: «چ راه از راننده قطار پرس
چطورى روى يك خط، هم يك قطار ميره هم يك قطار مياد؟» 
به محض اينكه راننده گفت قاعدتا نبايد اين طورى باشه به قطار 
ــار تركيد اما من با محافظ  ــى برخورد كرديم و هر دو قط روبروي
مخصوص سوژه را زنده بيرون آوردم. سپس به شهر بعدى رفتيم 
ــمن براى  ــديم اما دش و براى خريد لباس نو وارد يك مجتمع ش

ــه به اين فكر مى كنم كه كاش يك آينه اى  هميش
چيزى اختراع شود تا من صبح به صبح بروم جلويش 
بايستم، تويش نگاه كنم و بپرسم: امروز كدام اكانت 
ــن فكرتر، آوانگاردتر،  در فضاى مجازى از همه روش
ــطحى نگر اطرافش  خاص تر و متفاوت تر با جامعه  س
ــتم و  ــت؟ آينه هم بگويد كه آن اكانت من هس اس
خيالم راحت شود و بروم سر كار و زندگى ام. اگر هم 
نگويد بزنم بالكش كنم آينه زنگارى تازه  به دوران 

رسيده را! حتما از بقيه پول گرفته تا من را بزند!
ــت. اين  ــتم بازتر اس امروز براى فعاليت مجازى دس
ــر فالوئرهايم هم افت كرده اند و بايد بهتر عمل  اواخ
ــان  ــم. چندتا اتفاق افتاده كه مى توانم در موردش كن
ــك بنده خدايى در تلويزيون  اظهارنظر كنم. مثال ي
چند بيتى شعر حافظ تفسير كرده و همه خوش شان 
ــتراك مى گذارند. اصال  ــه اش ــده و دارند باهم ب آم
ــر زبان ها  ــتر از من س ــم نمى آيد يك نفر بيش خوش
ــد، حتى شده براى چند روز. بايد سريع تر پستى  باش

بشر امروز ديگه از غرق شدن تو تكنولوژى خسته شده و دلش 
ــاله  ــطى برگرده كه گوس مى خواد به دوران طاليى قرون وس
ــتان جوجه كرگدن  مى اومد و كرگدن مى رفت (رجوع به داس
ــمت پست  ــاليه كه داره به س ــت). به خاطر همين چند س زش
ــى از كارهايى كه قديم  ــم حركت مى كنه، يعنى خيل مدرنيس

انجام داده رو دوباره احيا مى كنه و انجام مى ده.
ــت به هرچى مى زنن  نمونه ش كيمياگرى؛ االن بعضى ها دس
ــت مى ذاره رو زمين و مسكن، قيمت  ــه. طرف دس طال ميش
ــاال. تو بورس  ــه ب ــه در عرض يك هفته دوبرابر مى كش خون
سرمايه گذارى مى كنه، به دو روز نكشيده شاخص ها مى چسبن 
ــقف. حتى مورد داشتيم زده تو كار صادرات پشمك، يهو  به س
قيمت پشمك با قيمت نفت برنت درياى شمال برابر شده! يه 
ــتان رانت اطالعاتى  ــت خداى نكرده فكر نكنين اين دوس وق
خاصى دارن يا با كسى در ارتباطن، اينا فقط رفتن سراغ احياى 

علم قديمى كيمياگرى.
ــتامينوفن و كدئين و  ــه اس ــنتى. قديم ك ــب س ــا همين ط ي
ــه خورد ملت بدن. با  ــاك نبود كه توش گچ بريزن ب ديكلوفن
ــان مى كردن.  ــونو درم ــه درخت ها خودش همين برگ و ريش
ــاخه هاى مختلفى داره كه ما مشخصا به  البته طب گياهى ش
ــاره مى كنيم. بعضيا وقتى مى فهمن بيمارى سخت  يكيش اش
ــون كه در زمينه گياه  يا العالجى گرفتن، ميرن پيش دوستش
ــى تبحر داره، طرف يه گياه مى پيچه، مصرف مى كنن،  شناس
ــون  ــت، حالش از اونجايى كه خنده بر هر درد بى درمان دواس
ــون نميشه كه  ــه و ديگه اون بيمارى باعث مرگش خوب ميش
هيچ، غش غش هم از كار خودشون مى خندن. عوضش بر اثر 

سقوط از ارتفاع يا غرق شدن تو جوب از دنيا ميرن.
اصال همين شعبده بازى. االن خودم به عنوان كسى كه درس 
ــتاد كالهبرداريان تو دانشگاه  ــى» رو با اس «اختالس مهندس
ــعبده بازى يادتون ميدم  خارج جنوبى پاس كرده، دو نمونه ش
كه شما هم كم كم به سمت پست مدرنيسم گرايش پيدا كنين:
ــاده،  ــما مى تونين با يه حقه س ــه مالى: ش غيب كردن موسس
موسسه مالى رو غيب كنين. البته اينكه از اول چطور موسسه 
بزنين هنر خودتونه و ربطى به شعبده بازى نداره. ولى بعدش 
ــون به عنوان  ــب بدين، از خودت ــه همايش ترتي ــن ي مى توني
ــاد كنن بيان  ــر تقدير كنين كه مردم اعتم ــه مالى برت موسس
پولشونو بدن بهتون، بعد دست كنيد تو جيب كتتون و يه بليط 

هواپيما ظاهر كنين و باهاش از كشور خارج بشين.
ــت از كاله مردم: اين كار يه مقدار تخصصى تره  درآوردن درخ
و چندتا وسيله از جمله ميكروفن و دوربين مى خواد. شگرد اين 
ــريف مى برين جلوى  ــعبده بازى به اين شكله كه شما تش ش
ــب و غريب و دادن  ــروع به زدن حرف هاى عجي ــن، ش دوربي
ــاى باورنكردنى مى كنين و ترتيبى ميدين كه حداقل از  آماره
يكى از شبكه هاى تلويزيونى پخش بشه. خودتون مى بينين كه 
بعد از پنج دقيقه، كم كم روى سر مردم جوانه سبز ميشه و تنه 
و شاخه هاى درخت شروع به رشد مى كنن و از زير كالهشون 

بيرون مى زنن.
ــت به گذشته كار سختى نيست. فقط  پس مى بينيم كه برگش
ــور روى زمين بمونه،  ــون نمى خوايم حرف رييس جمه ما چ
ــه عقب برنمى گرديم، بلكه به خيلى عقب برمى گرديم. مثال  ب

يهويى ميريم به عصر پارينه سنگى!

بعد از تلگرام

كه از بين رفت و مرد

بعد از تلگرام

كه فى الفور جان سپرد

بعد از تلگرام

كه ديگر نمانده است روى گوشى كسى

ديگر نداردش كسى و نيست شد به كل

در گوشى كسى

وى پى ان و نظاير آن نيز واقعا

اصال نبسته پل

حاال دگر نوبت اين اينستا شده

اجراى فيلترينگ دوباره بدون شك

در چشم و چار اهل نظر بيست مى شود

اين اپليكيشن از همه جا نيست مى شود

اصال دگر بگو

با حفظ احترام

اى نيست آگرام

اما براى بنده فقط مانده حسرتى

شعرم به دلنشينى شعر شما نشد

لفظ تلگرام 

با حفظ احترام

در وزن جا نشد

كشتن سوژه، جورى مجتمع را به آتش كشيد كه القاعده اي ها 
ــته بودند برج هاى دوقلو را به آتش بكشند. ماموريت به  نتوانس
ــختى در حال انجام بود. براى سرعت بخشيدن به عمليات  س
ــك انفجار هواپيما را به جان خريديم و عازم شهر بعدى  ريس
ــز عادى بود كه  ــيدن به مقصد همه چي ــديم. تا قبل از رس ش
ــد چرخ هاى هواپيما باز نمى شود. من و سوژه  ناگهان اعالم ش
ــنج افتاديم كه بچه صندلى بغلى گفت: «نترس،  به حالت تش
ــد فرودگاه،  ــه، االن كف ميريزن كف بان ــه باز نميش هر هفت
ــينيم انقدر حال ميده». در نهايت با وجود  ُسر مى خوريم ميش
ــير، وى در مقصد رها شد.  ــديد سوژه در طول مس مقاومت ش

پايان پيام. 
ــال شد: «استعمال هر گونه   بعد از مدتى پيامى براى جان ارس
مواد مخدر در طول عمليات ممنوع است. اينا چيه نوشتى؟». - 
جان: سوژه ديگه رسوندمش به مقصد. +مركز: كدوم سوژه؟  - 
جان: شاهين طاليى ديگه كه اس ام اسش اومد.  +مركز: هاع؟ 
ــمن اين اسم رو فرستاديد؟  -جان: يعنى چى؟ براى فريب دش
ــتاد؟ +مركز: ما از كجا  ــر ما فرس پس اين همه بال رو كى س
ــكل، اين  بدونيم؟ –جان: پس اين اس ام اس چيه؟ +مركز: اس
ــگاه زنجيره ايه. اسم سوژه رو هفته ديگه  تبليغ تخفيف فروش

مى فرستيم. برگرد برو سر جاى اولت.

ــان  ــذارم و به مردمى كه از اين كليپ خوش ش بگ
ــعور هستند.  ــطحى نگر و بيش آمده بگويم خيلى س
ــعر نگفته كه امثال شما خوش تان بيايد!  حافظ ش
ــود. از آنجايى كه  ــب پيش  هم يلدا ب ــازه چند ش ت
ــت نكردم  ــتم فرص ــودم مهمان داش ــب خ آن ش
ــت به  ــم. بايد زودتر دس چيزى در اين باره بنويس
ــوم و به مردم بفهمانم خوشحال بودن براى  كار ش
ــخره اى مثل يلدا، آن هم در حالى كه ما  اتفاق مس
ــكالت مهم ترى داريم، نشانه  در مملكت مان مش

بى شعورى آن هاست.
ــرض «با كمال احترام، اينجا  چندتا كامنت پيش ف
ــريع  تر آنفالو  ــد س ــت نداري ــه و اگر دوس ــج من پي
ــانى كه با نظراتم  ــد» را هم بايد در جواب كس كني
ــذارم و اگر طرف زيادى پيگير  مخالف بوده اند بگ
ــى ام بالكش كنم، چراكه  بود، على رغم ميل باطن
ــود، عدد  ــه هر حال هر يك نفر كه بالك مى ش ب

فالوئرهاى خودم پايين مى آيد.
 يكى دوتا تصوير هم مانده كه هنوز استورى شان 
ــرت ها و تئاترهاى  ــرى از كنس ــرده ام. تصاوي نك
ــد از آن هم بايد  ــن اواخر رفته ام. بع فاخرى كه اي
ــورم تا براى  ــا را بج ــت ها و كامنت ه ــى پس تمام
ــم  روزهاى آينده موضوع پيدا كنم، فقط بايد حواس
ــد خدايى نكرده سهوا چيزى را اليك نكنم تا  باش
ــى هوا برش ندارد و فكر نكند اين پست هاى  كس
ــتاگرامى اش براى من  ــخره اينس ــطحى و مس س

جذابيتى دارد.
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شبكه دو در اقدامي تحسين برانگيز 
ــور حفظ بنيان هاي خانواده  و به منظ
ايراني، در يكي از برنامه هايش زماني 
كه نيما فالح و سحر ولدبيگي دست 
ــد زيرنويس  ــر را گرفته بودن همديگ
ــحر  كرد «آقاي نيما فالح و خانم س
ولدبيگي در دنياي واقعي زن و شوهر 
هستند». من به شخصه سپاسگزارم. 
باالخره بچه زير 18 سال نشسته پاي 
ــرده اين جوان  ــون. خداي نك تلويزي
چشم و گوش بسته به گناه بيفته چه 
كسي پاسخگو خواهد بود؟ شايد بگيد 
ــردم ايران ماهواره دارن از  اكثريت م
نوع شبكه هاي كارتي. تازه، با درايت 
ــئوالن در نصب فيلترينگ روي  مس
«الف» تا «ي» و هرآنچه در فضاي 
ــت و خواهد بود،  مجازي بوده و هس
ــى ان دارن كه اولش  همه يك وي پ
ــاش تگرام گروه  ــرار بوده فقط باه ق
ــك كنن و از آخرين  خانوادگى رو چ
اخبار مرتبط با تم، دسر و پيش غذاي 
ــون  مهماني نوه عموي دختر خاله ش
مطلع بشن، ولي خب ناگهان و غفلتا 
ــايت هاي خاك بر سري سر در  از س
آوردن. در پاسخ بايد بگم طبق اولين 
ــيما،  ــنجي صداوس ــن نظرس و آخري
ــقانه رسانه ملي رو دوست   مردم عاش
دارن درحالي كه با ماهواره و اينترنت 
فقط دوست معمولي ان. براي همين 
ــون  ــيت هاي فيزيولوژيكي ش حساس
ــن  ــانه اي كه عاشقش ــه رس ــط ب فق
واكنش نشون ميده. در مورد ماهواره 

و اينترنت كأنه سيب زميني پشندي.
پيشنهاد مي كنم رسانه ملي در ساير 
موارد هم زيرنويس هاي شفاف سازي 

و آگاهي بخش رو داشته باشه. 
•زيرنويس ثابت شبكه خبر: در دنياي 
واقعي، شبكه خبر و شبكه نسيم زن و 

شوهر هستند.
ــخنراني  ــس زمان پخش س •زيرنوي
ــناس  ــون ش ــتاد ع.الف.ر فراماس اس
ــاي واقعي، اين برنامه  اعظم : در دني
ــت، لطفا  به  ــدي اس ــتندآپ كم اس

گيرنده هاي خود دست نزنيد.
ــان صحبت هاي م.ر :  •زيرنويس زم
ــاز يه حرفي ميزنه  بينندگان عزيز، ب
ــتان ميشه، بهتر نيست شبكه رو  داس
عوض كنيد؟ اصال بزنيد شبكه افق، 
يه گربه داريم كه داره روپايي ميزنه.

ــل اوضاع  ــان تحلي ــس زم •زيرنوي
ــط الف.عين  ــان توس ــه و جه منطق
ــاور  ــائل خاورميانه،خ ــر مس تحليلگ
دور،اروپاى شرقى/غربى و آمريكاى 
ــيه و  ــمالى/جنوبى بعالوه اقيانوس ش
ــيما، «همونى  ــرى ثابت صداوس مج
ــون داد»:  كه روحانى بهش كليد نش
ــي تحليلگر  ــاي واقع ــون در دني ايش
ــي به  ــه خاص ــي عالق ــتند، ول نيس

تحليلگران دارند.
•زيرنويس برنامه گفت وگوي رييس 
ــد مردم  ــي كه مي گوي ــور زمان جمه
ــان راحت باشد: توجه! توجه!  خيال ش
ــاهده  ــي كه هم اكنون مش زيرنويس
ــت. در دنياي  مي كنيد، آژير قرمز اس

واقعي هرچه سريع تر پناه بگيريد.
ــش صحبت هاي نوبخت  •زمان پخ
قيمت ها:  موفقيت آميز  كنترل  درباره 
ــا پنجعلي به صورت  ــر 15 ثانيه باب ه
ــود و بگويد الكي  زيرنويس ظاهر ش

ميگه
ــبكه نمايش زماني كه  •زيرنويس ش
ــار 745 ام جومونگ را پخش  براي ب
مي كند: حاال خدا رو چه ديديد، شايد 
اين دفعه آخرش سوسانو و جومونگ 

به هم رسيدن.
•زيرنويس هنگام پخش برنامه حاال 
خورشيد: واال بخدا ما هم نمي دونيم 
ــد عميق بر لب  ــا چرا اينقدر لبخن اين

دارن و خوشحالن.
•زيرنويس زمان پخش گزارش هاي 

جواد خياباني: هموطن،  خوبي؟

طنزآزاد1

در لفافه

زهرا ساروخاني

آرزو درزى

مهدي استاداحمداختيارات شاعريمهرشاد مرتضوىموزنوشت

   Die hard

در ايران

روشنفكرانى
 از نسل مردم چوسان

دنياى واقعى را 
مى بويند، مبادا 

زن و شوهر 
نبوده باشيد!

رازهاى
 شعبده باز

اى نيست آگرام

قلعه حيوانات  - جورج اورول
ــاره كرد و با خودنمايى مى گفت: رفقا آن  ــمان اش با منقار بزرگش به آس
ــت پشـت آن ابر سياه، سـرزمين شـير و عسل است،  باال، آن باال، درس
ـــرزمينى كـه ما حيوانات بدبخت در آنجا بـراى هميشـه از رنج كار  س

ــد. حتى مدعـى بود در يكى از پـروازهاى دور و دراز  ــوده خواهيم ش آس
ــم ديده، مزارع جاودان و پرچين هايى كه روى آنها قند و  آنجا را به چش

كلوچه مى روييده ديده.

 خيلى از حيوانات گفته هاى او را باور مي كردند و منطق شان اين بود كه 
ـــت و انصاف در اين اسـت كـه دنياى  ــقت اس زنـدگى اكنون پر از مش

بهترى در جاى «ديگـرى» وجـود داشـته باشـد! 
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ماجراى فروش 
سواالت امتحان نهايى

 در فضاى مجازى

nishkhat
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    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

5
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كيوان وارثى

سمانه روح الهي

هفته نامه گل آقا
ايران يك ميليارد مارك

 در صنايع آلمان سرمايه گذاري  مي كند.

رابطه مسئول با مسئوليت

For Jamal Khashoggi and 
all Journalist in 2018

جمال خاشقجى



روى صورت 
دروغگو

 اشك تمساح 
چكه  مى كند

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.
keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
هديه ميرجعفرى
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 يه فاميِل مهمانداِر هواپيما داريم 
هر وقت ميريم خونشون اول دراى
 خروج رو نشون ميده منتها فاميالى ما 
دركشون نميرسه 
قهر ميكنن ميرن

#زوال

nishkhat
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وحيده فالحي

افزايش 20 درصدى حقوق كارمندان

كيوان وارثي
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nishkhat

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

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

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

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

شما    ره       500

كيوان وارثي

Jamal khashoggi

جمال خاشقجى
چهره سال نيشخط
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كودك و نوجوان 

468

وقتى كه جيغ مى زنم

صداى من بد مى شه

خيلى صدام بلنده

از ديوارا رد مى شه

مثل آتيش داغ مى شم

مثل ژله مى لرزم

شكل هيوال مى شم

از خودمم مى ترسم

   «ماريا    مونتسورى »

كوشندگان كودك:

جيغجيغ

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها،  كليد گنج هاي كهنمتل ها،  كليد گنج هاي كهن
حكايت:كبوتر و كالغحكايت:كبوتر و كالغ

شعر:شعر:                جيغ                جيغ

همين صفحههمين صفحه

تاب عصبانى مى شود
اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادت

تاب تاب عباسى... خدا منو نندازى...تاب تاب عباسى... خدا منو نندازى...

تاب تاب عباسى... خدا منو نندازى...تاب تاب عباسى... خدا منو نندازى...

امروز بعد از مدرسه نيم ساعت توى پارك امروز بعد از مدرسه نيم ساعت توى پارك 

داشتم تاب مى خوردم!چه كيفى داد! ولى كم داشتم تاب مى خوردم!چه كيفى داد! ولى كم 

كم تاب شروع كرد به صدا كردن و هى قيژ كم تاب شروع كرد به صدا كردن و هى قيژ 

ــازم تاب خوردم  ــازم تاب خوردم قيژ صدا مى داد! ولى من ب قيژ صدا مى داد! ولى من ب

كه يهو ديدم روى تاب نيستم و با كله افتادم كه يهو ديدم روى تاب نيستم و با كله افتادم 

وسط پارك!فهميدم كه تاب ديگه از دست وسط پارك!فهميدم كه تاب ديگه از دست 

ــده بود و هى قيژ قيژ مى كرد  ــده بود و هى قيژ قيژ مى كرد من عصبانى ش من عصبانى ش

كه بگه : بچه جون پاشو برو خونه االن مامان كه بگه : بچه جون پاشو برو خونه االن مامان 

نگرانت مى شه!  دويدم سمت خونه! وااااى!  نگرانت مى شه!  دويدم سمت خونه! وااااى!  

ــى عصبانى و  ــت مامانمم خيل ــى عصبانى و تاب حق داش ــت مامانمم خيل تاب حق داش

نگران بود!نگران بود!

نگاهى كوتاه اما عميق به دنياى كودكانهنگاهى كوتاه اما عميق به دنياى كودكانه

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

بببببببببببببببيييييييييي شششششششششششششششششششششممممممممماااااااااااارررررررررررررررررررريييييييييييي ههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننددددددددددددد.....  مممممممممممممممممممااااااااا سسسسسسسسسسسسسسسسسععععععععيييييييي دددددددددااااااااررررررررررررررررررريييييييمممممممم  اااااززززززززيييييييييييننننننننننننننننننننن ببببببببهههههههههههههه ببببببببعععععععددددددددددددد ننننننننننننننههههههههههههههههه ددددددددرررررررر هههههههههههررررررررررر شششششششششششممممممممممممممااااااااااااااااااررررررررررررهههههههههه،،،،،،، ااااااااااااامممممممممااااااااااااااا  ببببببببههههههههههههه ططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررر ممممممممددددددددددددداااووومممممممممممم ااااااااييييييييييييييييينننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننججججججججييييييييننننننننهههههههه ههههههههههاااااااايييييي ببببببببييييي ممماااااااانننننننننننننندددددد  ررررررراااا ببببببهههههه ششششششششششششششششششششممممممممممممممااااااااااااااا مممممممععععععععععرررررررفففففففففففيييييييي  كككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننييييييييمممممممم تتتتتتتتتاااااا ددددددددددرررررر اااااااننننننتتتتتتتتههههههههههههههااااااااااااااااا مممممممممممجججججججججججججججججججججججججممممممممممممموووووووووعععععععععههههههههههههههههه اااااااايييييييييييييييييييييي بببببببببببببببببببببييييييييييييييييي  ننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظييييييييرررررررر 

ااااااااازززززززززززززززززززززززززززززز  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننااااااااااااااااااننننننننننننننننننننننننننننننن پپپپپپپپپدددددددددددددددددددديييييييييييييييدددددددد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييييييدددددددددددددددددددد...... ااااااااااززززززززززززززييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننن رررررررررررررررررررررررررررررررووووووووووووووووووووووووووووو  چچچچچچچچچچچچچچچچچچچچنننننننننننننناااااااننننننننچچچچچچچچچچچچهههههههههههههه  دددددددددددددووووووووووووووسسسسسسسسستتتتتتتتتتااااننننننننننن ددددددددددددددرررررررررررررر  تتتتتتتتحححححححححححققققققققققققققققققق ااااااااييييييييننننننننننننننننننننننن ممممممممممممممممممممممممههههههههههههههههههههممممممممم ممممممممممييييييييييي تتتتتتتتتتتتتتتتتوووووووووووواااااااااااااااانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددددددددددد كككككككككككككككككككككككككمممممممممممككككككككككككككككككككككككيييييييييي  ككككككككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددد مممممممممممضضضضضضضضضضااااااااااااااييييييييقققققققققققققهههههههه ننننننننننننننننفففففففففففففففففففففرررررررررررررررررممممموووووووووووددددددددددددهههههههه وووووووووو بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااررررررررررررررررسسسسسسساااااااااالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ااااااايييييننننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگوووووووووووووووووووووووووووووووونننننننننننننهههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثثثثثااااااااااااااارررررررررر  ممممممماااااا ررررررررراااااااا ييييييييياااااااااااااررررييييييييي دددددددههههههنننننننننننددددددددددددددددددد.......

كبوتر و كالغ

يكى بود يكى نبود غير از خدا هيچ كس نبود. يك روز كبوترى به جوجه خود پرواز ياد مى داد. نزديك درختى رسيدند و بر شاخه اى نشستند تا بعد از 
رفع خستگى بروند.روى شاخه پايين تر، يك النه خالى بود. جوجه كبوتر پريد روى ديواره النه و گفت: «چه جاى خوبى است، خانه اى روى درخت سبز».

آشيانه مال يك كالغ بود كه آن را رها كرده بود و رفته بود و به طور اتفاقي آن روز از آنجا مى گذشت. همين كه جوجه كبوتر را در آنجا ديد، آمد جلو و 
قارقار فرياد كشيد كه «اى مرغ خيره سر، چرا در النه من نشسته اى و از كى اجازه گرفته اى؟» كبوتر گفت:«اجازه نگرفته ايم، به النه هم كارى نداريم، 
من داشتم به جوجه ام پرواز ياد مى دادم و او خسته شده بود، چند دقيقه اينجا نشستيم و اگر به خاطر اين بچه نبود، اصال روى درخت نمى نشستيم. ما مرغ 
درخت نشين نيستيم، حاال هم داريم مى رويم، بيخودى هم داد و فرياد نكن».كالغ گفت:«حاال زبان درازى هم مى كنى؟ روى درخت مردم مى نشينى، 
در النه مردم منزل مى كنى و به من مى گويى داد نزنم! شما خيلى بيجا كرديد اينجا نشستيد. به من چه مربوط است كه به بچه ات پرواز ياد مى دادى يا 
نمى دادى، حاال هم پدرت را درمى آورم، آبرويت را مى ريزم، كبوتر را چه به اين غلط ها كه به النه كالغ چپ نگاه كند!» كبوتر گفت:«تو كه باز هم دارى 
فرياد مى  زنى! گفتم كه به النه ات نظرى نداشتيم، حاال هم داريم مى رويم، اگر هم جسارتى شده شما به بزرگوارى خودتان ببخشيد. چرا بى خود دعوا 
درست مى كنى. بفرما، بچه ام را برداشتم و رفتم».كالغ دوباره فرياد كشيد:«بى خود نشستى، بى خود هم رفتى، مگر مى گذارم بروى. من االن همه 
مرغ ها را جمع مى كنم، آبروى همه كبوترها را مى ريزم. چه معنى دارد در خانه مردم جا خوش كنند. مگر اينجا كاروانسراست، مگر اينجا آموزشگاه 
پرواز است، شما بيجا كرديد كه روى اين درخت آمديد، اى داد، اى فرياد، اى مرغ ها، اى پرندگان، بياييد. اينجا دعوا شده، قارقار- قارقار». كالغ، جوجه 
كبوتر را هم به زمين پرت كرد و داد و فرياد را از حد گذراند. كبوتر عصبانى شد و گفت:«حاال كه خودت غوغا دوست دارى، درستت مى كنم، اصال اين 
النه مال خودم است، از اينجا هم نمى روم، هر كارى مى خواهى بكن».كالغ صدايش را بلندتر كرد و بر اثر داد و فرياد او مرغ ها جمع شدند و گفتند چه 
خبر است؟ كالغ گفت:«اين كبوتر آمده در النه من منزل كرده، شما شاهد باشيد، من او را اذيت مى كنم، من او را زنده نمى گذارم».كبوتر گفت:«كالغ 
ــت و اين كالغ آمده بچه مرا از آن بيرون انداخته و مى خواهد با داد و فرياد، النه را از چنگ من دربياورد و شما  دروغ مى گويد، اين النه مال خودم اس

مى دانيد كه ظالم كيست و مظلوم كيست». مرغ ها از كالغ پرسيدند:«تو شاهدى و سندى دارى كه اين النه مال تو است؟» كالغ گفت:«اى داد، اى فرياد، اين چه مسخره  بازى است، شاهد يعنى چه. من النه را خودم ساخته ام. 
من اين كبوتر را بيرون مى كنم. من زيربار حرف زور نمى روم»._ مرغ ها از كبوتر پرسيدند:«تو شاهدى و سندى دارى كه اين النه مال تو است؟» كبوتر گفت:«شاهد ندارم ولى مالحظه مى فرماييد كه خانه در تصرف من است 
و اين كالغ مى خواهد با گردن كلفتى مرا بيرون كند. شاهدش هم جوجه من است كه كالغ او را به زمين انداخته. آخر انصاف هم خوب چيزى است، شما نبايد بگذاريد يك كالغ قارقار كن، اين  گونه به من ضعيف زور بگويد». 
مرغ ها گفتند:«بله، صحيح است. كالغ حق ندارد اين  گونه داد و فرياد سر بدهد، پرت كردن جوجه كبوتر هم يك ظلم آشكار است. ما نمى گذاريم صحرا شلوغ شود، ما هيچ وقت از كبوتر دروغ نشنيده ايم، حق داشتن كه به 
داد و فرياد نيست. كار حساب دارد، كالغ اگر حرفى دارد بايد برود شكايت كند تا يك قاضى به اين كار رسيدگى كند». كالغ گفت:«شما هم اين طور مى گوييد، پس تكليف من چه مى شود». گفتند:«هيچى بايد بروى يك قاضى 
عادل پيدا كنى، براي مثال هدهد كه رفيق سليمان پيغمبر است و مى داند عدالت يعنى چه و هر چه او حكم كند، همان است». كالغ گفت:«من هدهد را نمى شناسم». گفتند:«تقصير خودت است كه اين قدر وحشى هستى وگرنه 
هدهد را همه مى شناسند: هدهد، مرغ دادگر است و كاكل به سر، صاحب خبر و قولش معتبر است، ما االن مى رويم او را مى آوريم». رفتند و هدهد را دعوت كردند و آمد و پرسيد چه مى گوييد؟ كالغ گفت:«من يك سال است 
اين النه را ساخته ام و حاال كبوتر آمده بى اجازه در آن منزل كرده».كبوتر گفت:«من مدتى است در اين النه نشسته ام و هرگز هم كالغى در آن نديده ام». كالغ گفت:«همه مرغ ها شاهدند كه من چقدر فرياد مى كردم و چقدر 
ناراحت شده بودم». كبوتر گفت:«همه مرغ ها شاهدند كه من چقدر مظلوم بودم و كالغ جوجه ام را از النه بيرون انداخته و مى خواست خودم را كتك بزند». كالغ گفت:«من اگر دنيا زير و رو شود، دست از اين النه برنمى دارم».

كبوتر گفت:«من اگر به حكم قاضى باشد، دست برمى دارم ولى اميدوارم درباره من بى انصافى نكنند» .هدهد از كالغ پرسيد:«تو شاهد و سندى دارى؟» گفت: نه. از كبوتر پرسيد:«تو شاهدى دارى كه النه را خودت ساخته اى 
يا خريده اى؟» گفت:نه. هدهد از كالغ پرسيد:«تو تا حاال كجا بودى؟» كالغ گفت:«در النه ديگرم بودم». از كبوتر پرسيد:«تو تا حاال كجا بودى؟» گفت:«من همين جا هستم، من همين جا بودم كه كالغ آمد و جنجال درست كرد».

هدهد گفت:«خوب، اگر من حكمى بكنم، همه قبول دارند؟» همه مرغ ها همصدا گفتند:«بله قبول است، هرچه باشد ما آن را اجرا مى كنيم. مرغ ها بايد آسايش داشته باشند و آسايش مرغ ها وقتى به دست مى آيد كه قانون اجرا 
شود». هدهد كمى فكر كرد و بعد گفت:«بسيار خوب، به عقيده من بايد النه را به كبوتر واگذاريم». كالغ آمد داد بزند ولى مرغ ها به او مجال ندادند و همه گفتند:«بله، النه مال كبوتر است و كالغ ول معطل است».كالغ وقتى ديد 
همه اين طور مى گويند، فهميد كه ديگر زورش نمى رسد و ساكت شد و مرغ ها هر كدام شرحى از وحشيگرى كالغ ها و خوبى كبوترها مى گفتند و همه با هم مشغول صحبت بودند. در اين موقع كبوتر آمد نزديك هدهد و آهسته 
گفت:«آقاى قاضى، من از لطف شما متشكرم ولى مى خواهم يك چيزى بپرسم: چطور شد كه شما حق را به من داديد، در صورتى كه من هم مثل كالغ شاهدى نداشتم و هيچ كس هم حقيقت را نمى دانست». هدهد گفت:«درست 
است، جز تو و كالغ هيچ كس حقيقت را نمى دانست، من هم نمى دانم ولى وقتى دليل ديگرى در ميان نباشد، حق را به كسى مى دهند كه نيكنام تر باشد و اخالقش بهتر باشد و هرگز كسى از او دروغى نشنيده و ستمى نديده باشد 
و تو به راستگويى معروفى و كالغ به دروغگويى معروف است».كبوتر گفت:«خيلى خوش وقتم كه راستگويى و نيك نامى اين قدر فايده دارد ولى اى قاضى بدان كه اين النه مال من نيست، مال كالغ است و من دوست ندارم كه 
به راستگويى معروف باشم و برخالف آن عمل كنم».هدهد گفت:«آفرين، من هم خوش وقتم كه گمان من در باره تو درست بود، ولى چرا موقع محاكمه دروغ گفتى؟» كبوتر گفت:«اول در حضور شما يك كلمه دروغ نگفتم و 
صورت مذاكرات حاضر است. من نگفتم خانه را ساخته ام يا خريده ام، گفتم كه در آن نشسته بودم و راست مى گفتم اما پيش از آمدن شما، كالغ با جنجال بازى و داد و فرياد بى خودى مرا مجبور كرد كه مثل خودش با او حرف 
بزنم. من داشتم به جوجه ام پرواز ياد مى دادم، بچه ام خسته شده بود يك لحظه اينجا نشست و كالغ آمد و اعتراض كرد، از او عذرخواهى كردم و خواستم بروم ولى او نگذاشت برويم و جنجال به پا كرد و خواست دعوا درست 
كند، من هم خواستم او را تنبيه كنم ولى حاال كه صحبت از راستى و نيكنامى من است، من اين نام نيك را با صد تا النه هم عوض نمى كنم». قاضى گفت:«بارك ا...، حاال كه اين طور است من هم تو را رسوا نمى كنم». بعد هدهد مرغ ها 
را صدا زد و گفت:«همه شاهد باشيد اگر كالغ حاضر باشد از كبوتر عذرخواهى كند، كبوتر حاضر است النه را به او واگذار كند». كالغ كه ديگر چاره اى نداشت، گفت:«آقاى قاضى من تقصيرى نداشتم؛ رسم ما قال قال و قارقار 
است و همه هم از صداى ما ناراحت مى شوند و از ما دورى مى كنند ولى ما هم بدخواه كسى نيستيم، حاال هم حاضرم معذرت بخواهم و از اينكه جوجه كبوتر را به زمين انداخته ام، خيلى شرمنده ام». هدهد گفت:«بسيار خوب. 

كبوتر النه را به كالغ مى بخشد». و تمام مرغ ها گفتند:«آفرين بر كبوتر كه اين قدر مهربان است».

__________________________________________________________________________________________________________________

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

على روستااييى

«سالم، من زمين هستم» عنوان اثرى از لوكا نوولى نويسنده  ايتاليايى است كه 
تاريخ كره  زمين را به زبانى جذاب و طنزگونه روايت مى كند.

اين نويسنده كتاب خود را با اين مقدمه آغاز كرده است: «اگر تاريخ كره  زمين 
را در يك 24 ساعت فشرده كنيم، خواهيم ديد كه بشر فقط در چند ثانيه آخر 
حاضر بوده است. اگر تاريخ كره  زمين را مثل طول يك خط كش در نظر بگيريم، 
مى بينيم كه پيدايش نخستين انسان هاى امروزى در آخرين هزارم ميلى متر آن 

اتفاق افتاده است.»
ــت در كتاب «سالم،  ــته اس نوولى كه خود تصويرگرى اثرش را بر عهده داش
من زمين هستم» به مواردى همچون پيدايش زمين، ساختار اتمى كره  زمين، 
تغييرات آب و هوايى، انفجار بزرگ و پيدايش حيات بر روى اين كره اشاره 

دارد.
ــين ابوالقاسمى ترجمه شده است  ــوى حس در فصل پانزدهم اين اثر كه از س
مى خوانيم: «شاهد بودم كه مهاجرت مى كردند، دريانوردى مى كردند، از كوه ها 
باال مى رفتند، دشت ها را به كشتزار تبديل مى كردند، خشكى ها را پاك سازى 
مى كردند و شهر مى ساختند. شاهد بودم كه كه چطور نقاطى را كه ميليون ها سال 
وقت من را گرفته بود تا پر از حيوان و گياه شود، دگرگون كردند. آن ها همان 

اجداد شما بودند كه به آن ها انسان هوشمند مى گوييد.»
اين كتاب يكى از چهار اثر علمى است كه با رعايت قوانين بين المللى حق نشر 
 Francesco  از سوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از انتشارات
Brioschi Editore خريدارى شده و مناسب گروه سنى باالى 9 تا 12 سال 

است.«سالم، من صفر هستم»، «سالم، من روبات هستم» و «سالم، من زمان هستم» 
سه اثر ديگر اين مجموعه است.عالقه مندان مى توانند اين اثر 80 صفحه اى را با 

شمارگان 7هزار نسخه به قيمت 7هزار و 500 تومان خريدارى كنند.

روايت داستان واقعى سياره 
منحصر به فرد در يك كتابمنحصر به فرد در يك كتاب

ــت كه آمارش  نه  تنها در كشور  ما، بلكه  در  مساله طالق را مى توان بحرانى پنداش
تمام  جهان  رو به  افزايش  است . مشكالتي  از قبيل  فقر، عدم  درك  متقابل ، دخالت  
خانواده  ها، اعتياد، ازدواج  مجدد و ...عواملي  هستند كه  اين  آمار را روز به روز باال 
مي برند. طالق در كالم رسول اكرم (ص) از آن به عنوان منفورترين حالل ياد شده 
است. طالق همچون قطع عضوى از بدن، براى آنان كه گرفتارش مى شوند تجربه اى 
تلخ و تكان دهنده است. هر قدر درباره آمار طالق و پيامدهاى آن بيشتر پژوهش 
كنيم، با واقعيت هاى ناخوشايند بيشترى روبه رو مى شويم كه زندگى همه ما را تحت 
تاثير قرار مى دهد. طالق مانند زمين لرزه اى است كه بنيان خانواده را درهم مى كوبد 
و شيرازه آن را از هم مى گسلد و افزون بر انفجار ناگهانى اوليه، پس لرزه هايى نيز 
خواهد داشت كه از سر گذراندن آن ها گاهي بسيار دشوارتر است. طالق براى 
والدين پايان آمال و آرزوهاست و براى كودكان شايد پايان دنيا و رويا هاى شيرين 
آنان باشد. طالق همه اعضاى خانواده را دچار اضطراب مى كند، ولى براى فرزندان 

ناگوارتر است و عواقب بسيار ناخوشايندى براى شان به دنبال دارد.
اثر روانى طالق 

ــبت به آينده نگران  ــاس امنيت كودكان را كاهش داده و آن ها را نس طالق احس
ــه: «آيا ما فقير  ــا مى گذرد ك ــواالت از ذهن آن ه ــال اين س مى كند. به عنوان مث
مى شويم؟»، «آيا ازين پس به حد كافى غذا خواهيم داشت؟» «آيا اكنون بايد به يك 
مدرسه ديگرى بروم؟»، «آيا مى توانم پس از اين دوستانم را ببينم؟». كودكان طالق 
به شدت احساس اندوه و استيصال مى كنند و اعتقاد دارند كه ديگر عضوى از يك 
خانواده نيستند. در واقع احساس كودكان طالق مشابه احساس كودكانى است كه 
والدين خود را بر اثر بيمارى يا تصادف از دست داده اند ولى به اندازه آن ها مورد 
حمايت قرار نمى گيرند؛ اين اثرات ممكن است آنان را به شدت دچار افسردگى 
ــت كه طالق و جدايى والدين از  ــان داده اس كند.بررسى هاى روان پزشكان نش
ــدند،  ــت. وقتى زوجين از هم جدا ش عمده ترين علل بيمارى روانى كودكان اس
ــتى و واهمه اى ناشى از آينده اى مبهم براى او  ترس ناشى از احساس بى سرپرس
پديد مى آيد كه روان او را آزرده مى كند. عقده هاى غيرقابل تحمل، نگرش توام با 
نفرت نسبت به والدين، احساس از دست دادن امنيت از عوارضى است كه در اين 

خصوص قابل ذكرند.

«ماريا مونتسورى»«ماريا مونتسورى»
ــوف، آموزگار و انسان دوستى  ــك، فيلس ــورى، پزش ماريا مونتس
ــا به دنيا آمد و  ــال 1870 در آنكوناى ايتالي اهل ايتاليا بود. او در س
ــار از نوآورى و كوشش براى بهتر  پس از گذراندن 82 سال سرش
ــال 1952 در هلند درگذشت. ماريا  ــان ها در س شدن زندگى انس
ــك زن ايتاليا بود و پس از پايان تحصيل به عضويت  نخستين پزش
كلينيك روان شناسى دانشگاه ساپينزاى رم درآمد. اما او با الگوها و 
قانون هاى كهن و به ظاهر غير قابل تغيير زمانه سر سازش نداشت و 
آن ها را به چالش كشيد. مارياى جوان، مى خواست آن «موجودات 
كوچك غيرعادى» را آموزش دهد. كودكانى كه تا آن زمان به خاطر 
نيازهاى ويژه شان غيرقابل آموزش و پرورش به شمار مى رفتند و 
ــار زحمت نمى كرد. اما  هيچ كس براى پروراندن آن ها خود را دچ
ــى كه در سال 1896 در  ــورى، در يك كنگره آموزش ماريا مونتس
ــد، اعالم كرد كه مى خواهد به اين  ــهر تورينوى ايتاليا برگزار ش ش
ــده آموزش دهد. موفقيت مونتسورى در آموزش  كودكان رها ش
ــد تا او در سال 1906، يك  به كودكان عقب مانده ذهنى، باعث ش
«خانه كودك» در يكى از فقير ترين محله هاى رم بنياد نهد و در آنجا 
ــود آورد تا  ــب و آرامش بخش براى كودكان به وج محيطى مناس
هريك بر اساس توانايى خود رشد كنند و مهارت هايى را به دست 
ــى از مهم ترين روش هاى  ــروزه يك ــورى، ام آورند. روش مونتس
آموزش خالق براى كودكان در جهان است و مدرسه هاى بسيارى 

در سراسر جهان به نام و با روش او فعاليت مى كنند.

اگراندكي نگاه هاي روان شناسانه و بزرگ منشانه خويش را 

كنار بگذاريم و براي لحظاتي، هم نگاه كودكان شويم و جهان را 

از چشم هاي معصوم آنان بنگريم هر چيزي ديگرگونه پديدار 

مي شود. اشيا به رنگ هاي ديگر درمي آيند و كنتراست شان 

ــي داد امروز  ــا اهميت جلوه م ــد. آنچه ديروز ب تغيير مي كن

بي ارزش مي شود و آنچه ديروز بي اهميت بود امروز صاحب 

اعتبار مي شود. باور كنيد جهان آن ها اين گونه كه ما مي بينيم 

و تصور مي كنيم نيست. كودكان صادقانه به جهان مي نگرند. 

صدايي كوچك، حركتي يا حتي تبسمي، از شادي لبريزشان 

مي كند و تشري كوچك آن ها را به كنج انزوا مي برد.

ــايند دستي به سوي شان دراز  اگر پس از برخوردي ناخوش

كنيم بي معطلي ما را مي بخشند و بي آنكه حتي بخواهند، 

ــد. كينه در دنياي آن ها جايي  بدي هاي مان را از ياد مي برن

ندارد. ساده اعتماد مي كنند و ساده دل مي بندند. 

ــايه افكنده ،  ــه ماديات بر همه چيز س در دنياى امروزى ك

ديدن دنياى پاك كودكان در پس شيطنت ها  و لبخندهاى 

ــت . بياييد با كمى  ــان خود دنياى ديگرى اس معصومانه ش

ــم كودكان مان  ــاى تبس ــت دل ها را به تماش حوصله و وق

ــخنان بى ريا را در شيرين زبانى هاى  بسپاريم و بشنويم س

دل نشين شان.

ــان،  ــرار جمالت ش ــيم و در تك ــه باش ــا حوصل ــد ب  بيايي

ــا بدانند كه  ــان پيوند بزنيم ت گوش هاى مان را به دهان ش

ــم. باور كنيد  ــان با جان دل گوش مى دهي به حرف هاى ش

ــان زيباتر از آن ها  ــان پهناور اطراف م كه هيچ چيز در جه

ــت. دنياي آن ها سرشار از  نيست، با اهميت تر از آن ها نيس

زيبايي است. 

ــم. بياييد كمي  ــته دنياي آنان را تجربه كرده اي ما در گذش

ــيم. خدا مي داند چقدر دلم براى آرد  ــته بينديش به گذش

ــه  ــازه روبه روى مدرس ــر روز از مغ ــى كه ه نخودچى هاي

ــت! چه طعم خوبى داشت، طعم  مى خريدم تنگ شده اس

ــه تنگ شده  كودكى. چقدر دلم براى زنگ هاى تفريح مدرس

ــه در حياط  ــه را مى خواهد ك ــت. چقدر دلم آن 10 دقيق اس

مدرسه همديگر را دنبال مي كرديم، كاش تمام زندگى ام تكرار 

همان 10 دقيقه كودكى ام بود! دلم مى خواهد باز هميشه خدا، 

ــت و پايم از بازى هاى كوچه زخمى مي شد و باز هم مادرم  دس

زخم هاى آرنجم را پانسمان مى كرد.

ــردم، دلم براى  ــودك برگ ــم به مهد ك ــت باز ه دلم مى خواس

ــرك مهدكودكى ام را  ــده. چقدر دلم پس بازى هايش تنگ ش

ــر  ــر بچه بودم. كاش آن پس مى خواهد. كاش هنوز هم آن پس

ــد. كاش هيچ وقت ياد نمى گرفتم  بچه هيچ وقت بزرگ نمى ش

دكمه هاى روپوشم را خودم ببندم! كاش هر روز و هر روزم تكرار 

نبستن دكمه هاى روپوشم بود. چقدر دلم مى خواهد رختخوابم 

كنار مادرم باشد. چقدر دلم گرماى آغوش پدرم را مى خواهد. 

ــت هايم بعد از خوردن بستنى  چقدر دلم مى خواهد باز هم دس

چسبناك مى شد و مجبور مي شدم با دست چپ با همكار پدرم 

دست بدهم! خداى من، دلم براى كودكى ام تنگ شده. 

ــادى ها تنگ شده. براى  دلم براى آن خنديدن ها و ش

آن وقت ها كه بلد نبودم بند هاى كفشم را ببندم. خدايا، 

دلم مى خواهد باز هم كودك شوم. 

ــاى آدم بزرگ ها، متنفرم! دنيايي  از آدم بزرگ ها و دني

ــا قفل هاي  ــاي آهنين، ب ــا دره ــاي بلند، ب با ديواره

ــه متعلق به دنياي پاك  آهن جوش كه كودكي و هر چ

ــد نفوذ ناپذيرش محبوس  ــت در پشت س كودكي اس

شده است. 

ــده نگيريم و  ــات كودك را نادي بياييد هرگز احساس

ــان را بيان  ــه راحتى احساسات ش بگذاريم كه آن ها ب

كنند. با فرزند مان همدردى كنيم و به او راهى پيشنهاد 

ــوع ديگرى را  ــا غصه هايش را فراموش يا موض كنيم ت

ــان برخورد  ــد. در حضور فرزندان م جايگزين آن كن

ــادى و  مثبت و آرامى از خود بروز دهيم. كودكان به ش

قدرت پدر و مادرشان بسيار متكى هستند و از آن الهام 

مى گيرند. اين بدان معنى نيست كه حق نداريم گاهى 

اندوهگين يا خشمگين باشيم. اين امر اجتناب ناپذير 

است ولى كودكان به محيطى امن و آرام و اغلب مثبت 

ــتر از ما در ايجاد  ــچ كس نمى تواند بيش نياز دارند. هي

چنين فضايى موثر باشد.براي آن ها و دنياي شان ارزش 

قايل شويم و بدانيم كه دنياى كودكان همواره در عين 

ــادگى و زيبايى،  پيچيدگى هاى خاص خود را دارا  س

ــت، كه ما بزرگ ترها برخى اوقات از درك آن  بوده اس

عاجز مى شويم چرا كه دنياي ما بسيار متفاوت از جهان 

ــت. در دنياى ما بزرگ ترها همه چيز بايد  كودكان اس

مصداق عينى و واقعى داشته باشد و در غير اين صورت 

به آن لقب تخيل را مى دهيم و با زاويه ديد ديگرى به آن 

نگاه مى كنيم. اما براى كودكان مساله به گونه ديگرى 

ــل مى ناميم به  ــت. آنها همان چيزى را كه ما تخي اس

ــد و دنيا را به همان  صورت كامًال عينى درك مى كنن

شكل مى بينند .

نگاهى كوتاه اما عميق به دنياى كودكانهنگاهى كوتاه اما عميق به دنياى كودكانه

من مى خواهم به كودكى برگردم!

از دنياى آدم بزرگ ها  متنفرم! دنيايي با ديوارهاي 

بلند، با در هاي آهنين، با قفل هاي آهن جوش 

كه كودكي و هر چه متعلق به دنياي پاك كودكي 

است، در پشت سد نفوذ ناپذيرش محبوس 

شده است

كودكان، قربانيان طالقكودكان، قربانيان طالق
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