
جوابيه

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز در برنامه زنده «حاال 
خورشيد» گفت: ما در هيچ عملياتى غافلگيرى صد درصد نداشتيم، 
هميشه جنگ را در محيط لورفتگى پيش برديم،بزرگ ترين امتياز 
ــيع  ــه در محيط لو رفتگى و امكانات وس ــت ك فرماندهان ما اين اس
جاسوسى واطالعاتى دشمن ما در جنگ پيروز شديم. پس از ناكامى 
روز اول در عمليات كربالى چهار، خدا به ذهن ما انداخت كه اين تالش 
ناكام را تبديل به فريبى براى دشمن كنيم. اگر كربالى چهار نبود، ما 
ــت نمى آورديم.به گزارش اداره  اين پيروزى را در كربالى پنج به دس
كل روابط عمومى مجمع، محسن رضايى، صبح روز دوشنبه 10دى  
در برنامه زنده حاالخورشيد در شبكه سوم سيما به مناسبت سالگرد 
ــج و پس از صحبت هاى تلفنى حاج  عمليات هاى كربالى چهار و پن
ــليمانى در اين برنامه گفت: صحبت هاى برادر عزيزم قاسم  قاسم س
سليمانى كه هم در عمليات كربالى چهار نقش موثرى داشت را تاييد 
مى كنم، لشكر 41 ثارا...  از لشكر هاى عمل كننده عمليات كربالى 
چهار بود و هم در عمليات كربالى پنج ايشان از لشكرهاى موفق بودند.

بحث را باز خواهيم كرد. همان طور كه ايشان گفتند ما در هيچ عملياتى 
غافلگيرى صددرصد نداشتيم.عراق نه تنها درتانك وتوپخانه مسلط 
ــام دنيا به آن ها كمك مى كردند. ضمن  بود،بلكه از نظر اطالعاتى تم
ــا كوچه خيابان هاى اهواز و  آنكه منافقين از خانه هاى ما  در تهران ت
ــاه اطالعات جمع آورى مى كردند. عظمت جنگ به همين  كرمانش
است كه ما در شرايط لورفتگى پيروزى به دست آورديم، از افتخارات 
جنگ همين است كه هميشه جنگ را در محيط لورفتگى پيش برديم.

ــداران در دوران دفاع مقدس در پاسخ به اظهارت  فرمانده سپاه پاس
يكى از مشاوران رييس جمهور و يكى از معاونان وزارت كشور در دوران 
اصالحات و چند كاربر ديگر در فضاى مجازى گفت: من همه پيام ها را 
ديده ام و با صبر و حوصله خوانده ام. ما هر سال ماه دى با داستان تكرارى 
عده اى مواجه مى شويم كه مى گويند كربالى چهار لو رفته و هزاران نفر 
شهيد شده و فرماندهان هيچ توجهى به جان بچه هاى مردم نداشته اند! 
امسال هم سوم دى اين موج شروع شد و روزهاى چهارم و پنجم دى 
ادامه يافت. من يك توييتى زدم كه شما كه اين همه حرف مى زنيد 
ــى را تبديل به يك فريب  از يك زاويه ديگر نگاه كنيد. ما يك عمليات
ــود، بيايند و روى اين جنبه بحث  كرديم، حاال كه مى خواهد نقد بش
شود.دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوال مجرى كه 
اين يك تحليل پيشينى است يا پسينى، گفت: تحليل پسينى است. 
اين پنجمين يا ششمين بار است كه اين موضوع را مى گوييم. ما اين 
عمليات را براى اين انجام داديم كه از اروند عبور كنيم. اگر راهمان باز 
بود از جزيره ام الرصاص پيش مى رفتيم و از جنوب بصره در مى آمديم. 
وقتى ديديم راه جزيره بسته است و مصلحت ما نيست، متوقف كرديم.
ما عمليات را ساعت ده ونيم روزسوم دى شروع كرديم. تقريبا ساعت 6

و هفت صبح دستور عقب نشينى داديم.ساعت 6 به قرارگاه نجف گفتيم 
عقب بيايد، ساعت هفت كه داشت آفتاب مى زد، به قرارگاه نوح گفتم 
عقب بيايد. به برخى از واحدهاى قرارگاه كربال در جزيره هم گفتيم24

ساعت بعد از اين لشكر ها عقب بيايند. مى خواستيم ببينيم كه شايد 
بتوانيم از همين مسير ادامه بدهيم. تا اينجاى كار عمليات اصلى بود 
اما عمليات بزرگ ما نبود.وى افزود: عمليات هاى بزرگ هميشه چهار 
يا پنج مرحله داشته، اين عمليات معموال 20 روز طول كشيد، برخى 
مثل فاو 75 روز طول كشيد. عمليات هاى بزرگ در چندين مرحله 
اتفاق مى افتاد. هيچگاه عمليات هاى بزرگ ما يك مرحله اى نبوده 

است. در كربالى چهار صبح مطمئن شديم كجاها باز و كجاها بسته 
ــم پاى كار، اما  ــت و ديگر ادامه نداديم. ما260 گردان نيرو آوردي اس
بيشتر از 40 گردان واردنكرديم،جلوى ورود 20 گردان ديگر را همان 
شب گرفتيم. بنابراين از عملياتى كه فراهم كرده بوديم ، مرحله اولش 
انجام شد، مراحل بعد را نشستيم و فكر كرديم كه چه كار كنيم؟خداى 
متعال به ذهن ما آورد كه حاال كه راه جزيره ام الرصاص بسته است از 
شلمچه برويم ولى با حضور دشمن ميزان موفقيت كم بود .گفتيم اين 
يك الزامى دارد. درست است كه راه شلمچه باز است و راه ام الرصاص 
بسته است ولى سرانجام براى حضور دشمن بايد فكرى بكنيم. خدا 
ــاكام در كربالى چهار را تبديل به  به ذهن ما انداخت كه اين تالش ن
ــمن كنيم. عمليات كربالى چهار را 24 ساعت بعد  فريبى براى دش
ــل كرديم، موفقيت ما كم  تبديل به فريب كرديم. اگر غير از اين عم
مى شد. سرلشكر محسن رضايى گفت: مگر ما اين عمليات را عمليات 
فريب مى گوييم؟ ما مى گوييم بعد از انجام اين عمليات آن را به عمليات 
ــهداى ما در اين عمليات 985 نفر است.  فريب تبديل كرديم. كل ش
اسامى شان هم موجود است. فرمانده هاى ما نسبت به يك نفر شهيد 
هم حساسيت داشتند. به يك مجروح هم حساسيت داشتند. رابطه 
ــرهنگ وسردار  ــى را با ژنرال وس عاطفى ما در جنگ فراگير بود.كس
ــن.امام چون به  ــم. همه به من مى گفتند برادر محس صدا نمى كردي
ــن مى گفتند،يك تعدادى  ــن، همه آقا محس من گفته بود آقا محس
ــن هم مى گفتند. درجه سرلشكر و سرتيپ نداشتيم. هم حاج محس

ــدران در دوران دفاع مقدس با حالت تاثر گفت: در  فرمانده سپاه پاس
ــت جنازه يك برادرش را ببيند.خدا شاهد  اين ادبيات آدم حاضر اس
است من هنوز آقا مهدى باكرى را در ذهن مى آوردم، كنترلم را از دست 
مى دهم. نه تنها من، من كه چيزى نبودم. من يك نفرى بودم كه ديدم 
كشورم اشغال شده. درس و دانشگاه را رها كردم، امام تشخيص دادند 
ــم سليمانى، مهدى  ــپاه كردند.همين برادرم قاس و من را فرمانده س
باكرى وقتى يك بسيجى شهيد يا جانباز مى شد، توى سر خودشان 
ــدا...(ع) و  ــوادث جنگ حاالت حضرت ابا عب مى زدند. ما بارها در ح
ــاهده مى كرديم كه چطور  حضرت قمر بنى هاشم (ع) را تصور و مش
ــود، امام حسين(ع) به زانو  وقتى حضرت على اكبر(ع) شهيد مى ش
ــه صحنه مى رود و  ــهادت خودش مردانه ب مى افتد ولى بعد از اين ش
ديگران را به صحنه مى فرستاد. رابطه عاطفى با جنگ و شهادت پيوند 
خورده است.وى تصريح كرد: اگر كربالى چهار نبود، ما اين پيروزى را 
در كربالى پنج به دست نمى آوريم. اگر اين شهدا در كربالى چهار نبود، 

ــهدا ى كربال ى چهار و خانواده  كربالى پنج به دست نمى آورديم. ش
ــد كه  هاى آن ها درجه عالى در تاريخ دفاع مقدس دارند.اين  باعث ش
ــت جنگ به نفع ما رقم بخورد. پايان جنگ به اين دو عمليات  سرنوش
ــرزمين ها نبود. ــازى س گره خورد. پايان دادن جنگ كمتر از آزادس

ــورد تعداد  ــاع مقدس در م ــداران در دوران دف ــپاه پاس ــده س فرمان
ــارم كربالى چهار  ــهداى عمليات كربالى چهار گفت: در روز چه ش
ــد. برخى  ــد. روز چهاردهم 985 نفر ش ــهيد را به ما آمار دادن 991 ش
ــهدايى تكرارى شمارش شده  ــده بودند و پيدا شدند يا ش افراد گم ش
ــت. در كربالى پنج  بود. اسنادش در بنياد شهيد و سپاه و بسيج هس
ــت روز جنگ ادامه داشته است.  ــت، چون بيس آمار شهدا بيشتر اس
ــار را پس از مرحله اول تبديل  هيچ كدام فريب نبود، ولى كربالي چه
ــن بود كه دنيا  ــتاورد هر دو عمليات اي به عمليات فريب كرديم. دس
فهميد كه صدام نمى تواند ديوارى در برابر پيشروى قواى ايران باشد.

وى افزود: ما در عمليات والفجر 8 قبلش عمليات فريب داشتيم. اما از 
طريق لشكر كشى و تظاهر ولى نوعى از عمليات فريب هم هست كه 
ــتند. نيروها پس از درگيرى و دادن كشته و زخمى،  خيلى جدى هس
عقب نشينى مى كنند و دشمن را به دنبال خود مى كشانند تا جايى كه 
عمده نيروها در ارتفاعات مستقر شده اند. لشكرى كه احساس پيروزى 
ــهدايى كه در ابتدا كشته  كرده، در دام اين ها قرار مى گيرد،لذا آن ش
مى شوند خيلى اجر بااليى دارند اما در هيچ عملياتى در دفاع مقدس از 
اين نوع فريب استفاده نكرديم. كربالى چهار اين طور نبود. در ابتداى 
اين برنامه حاج قاسم سليمانى، فرمانده سپاه قدس گفت: من يك سرباز 
ساده ام و از خدا مى خواهم كه خدمتگزار مردم باشم. بعضى از بحث ها 
پيرامون جنگ غيرضرورى است و ممكن است دل خانواده هاى شهدا 
را به درد آورد. فرمانده مقتدر و حكيمى مثل امام راحل در دوران جنگ 
ــت آن دوران را زير سوال برد.  باالى سر ما بود و نبايد ارزش ها و قداس
حاج قاسم سليمانى گفت: ما وقتى با فاصله كمتر از 15 روز از عمليات 
كربالى چهار، عمليات بزرگ كربالى پنج را انجام و بيشترين موفقيت 
را انجام داديم، در ابتدا ما موافق نبوديم و بحث هاى مختلفى با ايشان و 
مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى انجام داديم. فرمانده اصرار داشت و 
اين اصرار درست بود. دشمن دچار فريب شد. جنگ ما مردانه ترين و بى 
نظيرترين جنگ بود. هيچ جهادى به پاكى جهاد ما نيست. وى افزود: 
ما هيچ وقت در ميدان جنگ، نگاه نمى كرديم كه در صحنه ى مقابل چه 
اتفاقى مى افتد. وقتى پيام امام (س) مى آمد، انگيزه ما مى شد. ما درگير 

مسائل نفسانى نبوديم و بر مبناى تقليد عمل مى كرديم.

محسن رضايى در برنامه حاال  خورشيد:

تصميم در مورد كربالى چهار جمعى بود

 وقتى كه در شهر وين توافقى اتمى بين ايران و كشورهاى 5+1
حاصل شد،همه نفسى از سرآسودگى كشيدند.بيشتر كشورهاى 
جهان آشكارا بااين برآورد موسسه كنترل تسليحاتى اياالت متحده 
ــيار موثرو  ــتورالعمل و فرمول بس هم نظرندكه ( برجام) يك دس
قدرتمند است .البته اين شوروعالقه عمومى چنداستثناى برجسته 
ــت:اياالت متحده و نزديك ترين متحدان منطقه اى اش،  هم داش
ــعودى.يكى ازپيامدهاى همين موضوع،  اسراييل وعربستان س
ــركت هاى آمريكايى دركمال آزردگى نمى توانند  آن است كه ش
به همراه همتايان اروپايى شان به تهران هجوم ببرند. روند برجام، 
شكافى عميق در منافع اقتصادى اياالت متحده در خاورميانه ايجاد 
كرده بود.جمهورى خواهان تقريبا يكپارچه مخالف توافق بودند . 
سناتور تد كروز، هشدار مى داد كه ايران هنوز شايد قادر به توليد 
سالح هسته اى باشد و مى تواند روزى يكى از آن ها را به كار برد تا 
پالسى ايجاد كند كه شبكه برق كل ساحل شرقى اياالت متحده را 
از كار بيندازد و موجب مرگ ده ها ميليون آمريكايى شود. ليندسى 
گراهام، اين توافق را به عنوان حكم مرگ اسراييل مى داند كه مسلما  
سازمان هاى جاسوسى و تحليلگران استراتژيك رژيم صهيونيستي 
ــته اى اين اتهام را وارد  را غافلگير خواهد كرد.مخالفان توافق هس
ــت و فراتر از آن  ــتاوردهاى توافق كافى نبوده اس مى كنندكه دس
ــداران توافق اين گفته رامى  نمى رود. در عين حال برخى از طرف
ــت كه معنا و دستاوردى  پذيرندومى گوينداگرتوافق وين قرار اس
ــر سالح هاى كشتار  ــد، بايدكل خاورميانه از ش جديدداشته باش
جمعى خالص شود. نويسنده اين كلمات جواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران است كه در ادامه مى افزايد:جمهورى اسالمى كنشگر 
ــت. ايران با ظرفيت ملى خود و به عنوان  است، موضوِع كنش نيس
رييس فعلى كشورهاى جنبش غير متعهدها،آماده است با جامعه 
جهانى براى رسيدن به اين هدف همكارى كند و نيك آگاه است كه 
دراين راه با موانع بزرگى برخورد خواهد كرد كه ناباوران و بدبينان 
ــى ايجاد خواهند كرد.ايران اين قرارداد هسته  به صلح و ديپلماس
اى تاريخى را امضا كرده است،حاال نوبت اسراييل است.اسراييل 
ــت كه برنامه  ــتان،جزو سه قدرت اتمى اس به همراه هند وپاكس
ــاركت آمريكا به انجام رسيده  ــته اى آن ها با مش توليد سالح هس
است وهرسه نيزازامضاى پيمان منع توليدوگسترش سالح هاى 
NPT خودارى كرده انداما آيا آينده اى براى(NPT)ــته اى هس

وجود دارد؟يك منطقه عارى از سالح هاى هسته اى درخاورميانه 
،راه كامال مستقيمى است براى برطرف كردن تهديدات و خطرات 
ادعا شده در مورد ايران. با اين حال براى آنكه اين موضوع را دقيق تر 
درك كنيم، بهتر است برخى از فرضيات ناگفته و پرسش هايى  راكه 
ــى كنيم. مورد اول كه جدى ترين  به ندرت مطرح مى شوند بررس
ــد براى صلح جهانى  ــت، اين كه «ايران بزرگ ترين تهدي آن هاس
ــنجى معتبر و  ــاس نظر خواهى موسسات نظر س ــت». براس اس
پيشتاز آمريكا( وين و گالوپ)، جايزه بزرگ ترين تهديد براى صلح 
ــاالت متحده آمريكا تعلق مى گيرد،  جهانى  با فاصله اى زياد،به اي
در مكان دوم پاكستان قرارد دارد و ايران پايين تر از آن دو در كنار 

ــمالى و افغانستان قرار  ــراييل، كره ش كشورهايى مثل چين، اس
ــت؟چرا براى مثال اسراييل  مى گيرد.در واقع تهديد ايران چيس
ــد از جانب ايران  ــعودى از تهديدى كه مى گوين ــتان س و عربس
ــت از ترس به خود مى لرزند؟آن تهديد هرچه كه باشد نظامى  اس
ــى آمريكا به كنگره، ايران در  نيست.طبق اطالع سازمان جاسوس
مقايسه با معيارهاى منطقه،هزينه هاى نظامى خيلى پايينى دارد 
ــور دفاعى است. در ادامه اين  واينكه دكترين استراتژيك اين كش
سازمان هاى جاسوسى گزارش مى دهندكه هيچ نشانه اى ندارند 
كه ثابت كند ايران در حال پيگرى يك برنامه توليد سالح هسته اى 
ــه معتبر مطالعات صلح بين الملل  است. طبق رتبه بندى موسس
استكهلم (SIRRI)، آمريكا با باالترين هزينه هاى نظامى در مقام 
ــت.چين باحدود يك سوم هزينه هاى نظامى  نخست ايستاده اس
ــيه و عربستان سعودى  اياالت متحده در مقام دوم قرار دارد . روس
ــورهاى  در مقام هاى بعدى قرار دارند كه البته خيلى باالتر از كش
ــتند. از ايران به ندرت درگزارش نام برده شده  اروپاى شرقى هس
ــت كه كشورهاى  ــت. نتيجه گيرى قطعى اين گزارش آن اس اس
ــمگيرى نسبت به ايران،هم  عرب حوزه خليج فارس برترى چش
ازنظرهزينه هاى نظامى وهم از نظردسترسى به تسليحات مدرن 
ــرى از هزينه هاى نظامى  روزدارند. هزينه هاى نظامى ايران كس
عربستان سعودى بوده و همچنين بسيار پايين تر از امارات متحده 
ــراييل نگاه مى كنيم، مسلما اين شكاف و  عربى است .وقتى به اس
ناهماهنگى بزرگ تر است. اسراييل،انبار عظيمى از تسليحات اتمى 
ــم است».درنشريه موسسه  دارد.مورد دوم «ايران حامى تروريس
ــمندان برجسته  ــلطنتى بريتانيا(چتم هاوس)،دوتن ازدانش س
ــند كه  ــتان،پرويز هودبهائى وضياء ميان،مى نويس اتمى پاكس
ــبه نظاميانى كه ممكن است موفق شوند  ترس روز افزونى از ش
ــته اى دست يابند و  ــته اى يا به مواد هس به جنگ افزارهاى هس
تروريسمى اتمى را به راه اندازند، وجود دارد و منجر به ايجاد يك 
نيروى اختصاصى  بالغ بر 20 هزار نيرو براى حفاظت از تاسيسات 
ــت. به طور خالصه بايد گفت كه اين تهديد واقعى  اتمى شده اس
ــت، ولى به يمن توهماتى كه به داليل ديگر جعل و توليد مى  اس
ــتان. در عين  ــوب مى شود، نه پاكس ــوند، ايران تهديد محس ش
ــتان سعودى در تامين  حال در ميان كشورهاى اسالمى، عربس
ــت، داعش يكى از شاخه هاى  مالى تروريسم اسالمى پيشتاز اس
ــى نگران قدرت  ــت. پس «چه كس افراطى از جهادگرى آن هاس
بازدارندگى ايران است؟» نوام چامسكى در پاسخى ساده و روشن 
مى گويد:كشورهاى خودسر و قانون شكنى كه در منطقه مشغول 
ــيگرى اند و نمى خواهند هيچ عامل مزاحم و  تاخت و تاز و وحش
بازدارنده اى را در برابر توسل شان به خشونت و تجاوز تحمل كنند. 
در رأس چنين كشورهايى آمريكا و اسراييل قرار دارند و عربستان 
ــگاه آن ها شود. 15 سال  سعودى دست و پا مى زند كه وارد باش
پيش، ساموئل هانتينگتون، تحليلگر برجسته سياسى، در مجله 
دولتى فارن افرز هشدار داد كه از نظر بيشتر مردم جهان اياالت 
متحده درحال تبديل شدن به يك ابر قدرت خودسر و تنها تهديد 
ــت. دكترين كلينتون  ــبت به جوامع آن هاس خارجى بزرگ نس
ــل يكجانبه به نيروى  تصريح مى كند كه اياالت متحده حق توس
نظامى، حتى به منظور تضمين دسترسى نامحدود به بازارهاى 
مهم تامين انرژى و منابع استراتژيك را دارد، دغدغه هاى ادعايى 
امنيتى و بشر دوستانه هم باد هوا و بهانه است. وفادارى به روايت 
ــده است  هاى مختلف از اين دكترين به خوبى در عمل ثابت ش
ــه حقايق تاريخ  ــث درباره آن براى مردمى ك و هيچ نيازى به بح

معاصر را مشاهده كرده اند، نيست. 

اتهام زنى واهى به ايران در راستاى 
برهم زدن آرامش منطقه

يادداشت 

براي خبرهاي بيشتر به سايت

 روزنامه قانون مراجعه كنيد
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حامد هدائى 
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ــت  ــبب شده اس ناكارآمدي  و ضعف هاى دولت روحاني س
ــخصيت هايي كه در انتخابات ها از او حمايتي كردند يا آنكه  ش
هزينه هايي پرداختند، به اين تكاپو بيفتند كه خود را از معركه 
بي كفايتي جدا كنند و راه خود را بروند. در همين  راستا چندي 
پيش سعيد حجاريان، در مصاحبه اى با اشاره به امكان تحريم 

انتخابات آتى از سوى اصالح طلبان گفته بود:« پروژه اصالحات 
به انتخابات گره نخورده است زيرا انتخابات به معناى كنونى آن، 
مصداق گدايى قدرت است. اصالحات صدقه بگير نيست و اگر 
مكنت دارد، بايد با اتكا بر آن به بازار سياست برود. اگر پول بازار 

سياست را نداشتيم، بايد تالش كنيم آن را كسب كنيم ...

فرهنگ و هنر 7 جامعه 6

فرهنگ و هنر 7

حقايق تلخي كه حجاريان به زبان آورد، برخي مدعيان اصالح طلبى را آشفته كرده است

اصالحات 
زير تيغ استمرار

     حسين پارسايى، كارگردان تئاتر موزيكال بينوايان در گفت و گو با « قانون»  :  

زمان آن رسيده كه چرخ صنعت تئاتر به حركت در آيد

سرنوشت پرديس تئاتر شهرزاد  
   همچنان   نامعلوم    است

پشت پرده 
يك ابطال!

      وزارت ارتباطات خواستار عدم اجراي انسداد 
سايت هاي خدمات گردشگري شد   

فيلتر   داخلى 
گردشگر ى

سياست 2

صفحه صفحه 33

      وزير بهداشت كه اعتراضات فراواني به شيوه فعاليت او

    وجود دارد،  براي كمبود بودجه استعفا داد   

استعفا  براستعفا  بر  اي اي 
يك مشت  رياليك مشت  ريال

بهروز بنيادى

 در گفت وگو با «قانون»:

بودجه بهداشت و درمان نسبت به
 سال گذشته رو به رشد بوده است

پارلمان 3

اقتصاد 5

همين صفحه

     وضعيت توليد و مونتاژ خودرو در كشور بررسي شد   

خودروسازى درگير ضد و نقيض هاى متوليان

محسن رضايى در برنامه حاال خورشيد:

تصميم در مورد كربالى چهار جمعى بود
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نخستين همايش ملى زنجيره تامين دفاعى در دانشگاه عالى دفاع 
ملى برگزار شـد. مديريت و برنامه ريزى راهبـردى، اقتصاد مقاومتى، 
استاندارد و محيط زيست و استفاده از تجربه هاى دفاع مقدس از جمله
محورهاى اين همايش بود. سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدى، رييس
دانشـگاه عالى دفاع ملى در اولين همايش ملى زنجيره تامين دفاعى 
اظهار داشـت كه اگرچه اين بحث فنى و تكنيكى قلمداد مى شـود، اما 
نگاه ما به اين موضوع نگاهى معرفتى و بر پايه جهان بينى است. يك نظام 
علت و معلولى حاكم بر هستى است كه هر كدام از اين ها به طور مستقيم 
با منبع اصلى قدرت ارتباط دارند. اين نوع نگاه مى گويد كشف حقيقت، 
كشف اين زنجيره هاست. علم اساسا به دنبال كشف اين خصيصه است. 
سردار وحيدى خاطرنشان كرد: ما از طرف خدا آمديم و به سوى خدا باز 
مى گرديم و همه چيز در قالب اين زنجيره قابل بررسى است. وى با بيان 
اينكه با علم جديـد حيات جديد تعريف مى شـود و جريان علمى بايد 
حيات بخش و تعقل پذير باشد، افزود: وقتى در يك زنجيره جريان دانشى 
وجود نداشته باشد در واقع فرايند نوآورى و ساخت و توليد از بين مى رود و 

ساختار پويايى الزم را ندارد. شرط تكاملى زنجيره علمى پويايى و نوآورى 
است. سـردار وحيدى با بيان اينكه ارزش ذاتى هر چيزى به نقش هايى 
است كه ايفا مى كند، تصريح كرد: با عنايت به رويكرد معرفتى انسان تنها
موجودى است كه مى تواند براساس نقشى كه مى پذيرد، ارزش ذاتى اش 
را هم تغيير و ارتقا دهد. زنجيره تامين دفاعى تحت تاثير عوامل مختلفى 
است كه يكى از اين عوامل محيط به شدت متغير و مشحون از فناورى هاى 
نوين است. در تقابل ديگر استراتژى و راهبردها كسى نمى تواند ادعا كند 
كه اين محيط در زنجيره ما اثر نمى گذارد؛ بنابراين بايد محيط را شناخته و 
درك كنيم و اگر محيط را نشناسيم در تحليل دچار مشكل مى شويم؛ اين 
زنجيره در تقابل ديگر استراتژى و خط مشى ها به يك موضوع راهبردى 
تبديل مى شود. وى گفت: هنگامى كه جريان قدرت را از غرب به شرق
مورد بررسى قرار مى دهيم، متوجه مى شويم كه يكى از مسائل انتقال 

محور قدرت، مباحث اقتصادى اسـت. رييس دانشگاه عالى دفاع ملى 
تصريح كرد: امروز زنجيره تامين دفاعى در رقابت استراتژيك با ديگر 
كشورها تعريف مى شود و تالش در اين رابطه ارزشى را مى آفريند كه اين 
ارزش با زنجيره تامين دفاعى قابل تركيب و تجميع است. وى بيان داشت: 
ما امروز در حوزه تامين زنجيره دفاعى به بازار جهانى دسترسى نداريم؛ 
بنابراين بايد زنجيره تامين دفاعى را مستقالنه تامين و در اين رابطه به 
خود اتكايى برسيم. اگر بخواهيم زنجيره دفاعى پايدارى داشته باشيم، 
بايد طبق نظام آينده پژوهى، نيازسنجى و تحقيقات پيش برويم. سردار 
وحيدى با تاكيد بر اينكه بايد ضعف هاى زنجيره دفاعى را پيدا كنيم، افزود: 
در دفاع همه جانبه كه دكترين جمهورى اسالمى است، بايد همه عناصر 
قدرت را بشناسيم و خألها را درك كنيم. وى گفت: امروز اگر بخواهيم در 
تامين زنجيره دفاعى موثر باشيم، بايد در حوزه هوشمندسازى، جريان 
تامين سرمايه، نظام تحقيقات، نظام جايگزين سازى و نظام نوآورانه و 
فناورى گام هاى خوبى برداريم. امروز بدون داشتن يك زنجيره تامين
دفاعى پويا، پايدار و متكامل حمايت از نظام دفاعى كشور ميسر نيست.

به دنبال زنجيره تامين دفاعى

ناكارآمدي  و ضعف هاى دولت روحاني سبب شده است 
شخصيت هايي كه در انتخابات ها از او حمايتي كردند يا آنكه 
هزينه هايي پرداختند، به اين تكاپو بيفتند كه خود را از معركه 
بي كفايتي جدا كنند و راه خود را بروند. در همين  راستا چندي 
پيش سعيد حجاريان، در مصاحبه اى با اشاره به امكان تحريم 
انتخابات آتى از سوى اصالح طلبان گفته بود:« پروژه اصالحات 
به انتخابات گره نخورده است زيرا انتخابات به معناى كنونى آن، 
مصداق گدايى قدرت است. اصالحات صدقه بگير نيست و اگر 
مكنت دارد، بايد با اتكا بر آن به بازار سياست برود. اگر پول بازار 
سياست را نداشتيم، بايد تالش كنيم آن را كسب كنيم نه آنكه 
به هر جنس بُنجلى تن دهيم». هرچند كه بايد به انتخابات به 
عنوان ميزان مقبوليت نظام توجه ويژه داشت ولي از طرفي 
اينكه برخي راي بدهند و عده اي ديگر پز داده و اندكي نيز پست 

ومقام بگيرند و كف بزنند شايسته نيست.
كالم تلخ

ــعيد حجاريان كه همواره  گفتني است اين اظهارات س
ــطحي نگر اصالح طلب تفاوت انديشه  با سياست مداران س
داشته است، به كام وزير كشور دولت اصالحات خوش نيامد 

و عبدالواحد موسوى الرى به اظهارات اخير حجاريان مبنى 
بر امكان تحريم انتخابات از سوى اصالح طلبان واكنش نشان 
داد. اين فرد كه اين روزها نايب رييس شوراى سياست گذارى 
ــاب مي آيد و در كنار عارف شوراي  اصالح طلبان نيز به حس
پرانتقاد را اداره مي كند، در مصاحبه اى كه با روزنامه سازندگى 
(ارگان حزب كارگزاران ) داشت، درباره موضوعات مختلفى از 
جمله اظهارات اخير حجاريان مبنى بر امكان تحريم انتخابات 
ــان با دولت،  ــوى اصالح طلبان، رابطه اصالح طلب آتى از س
ــت گذارى و  ــوراى سياس اختالفات دو نهاد اصالح طلِب ش

شوراى هماهنگى جبهه اصالحات اظهار نظر كرده است.
برائت از ديدگاه

تسنيم در اين باره نوشته است كه موسوى الرى، در 
ــزاران در واكنش به  ــا ارگان حزب كارگ گفت وگو خود ب

اظهارات حجاريان گفته است: «برخى معتقدند جامعه 
مخاطب اصالح طلبان به سمتى كه آقاى سعيد حجاريان 
ــتند، گرايش دارند. يعنى  و طرفداران عقيده ايشان هس
ــكل اصالح طلبى انتخابات،  گذر از انتخابات و گذر از ش
من اين را قبول ندارم. آن ها نگاه اكثريت نيستند». نايب 
ــت گذارى اصالح طلبان در بخش  رييس شوراى سياس
ــاره به نا آرامى هاى دى 96 ديگرى از اين گفت وگو با اش

در برخى شهرهاى كشور و واكنش اصالح طلبان به اين 
ــه دنبال اين  ــا مى گويد:اصالح طلب منتقد ب ناآرامى ه
ــتم. حرف او اين است كه من  ــت كه بگويد من نيس نيس
هستم و دولت بايد اصالح شود. اصالح طلب نمى گويد ما 
بايد از كل نظام عبور كنيم. عدد اصالح طلبان راديكالى 
ــعار را قبول دارند باال نيست. وزير كشور دولت  كه اين ش

ــوال كه با توجه به عملكرد  اصالحات در پاسخ به اين س
دولت روحانى فكر مى كنيد نگاه جامعه به اصالح  طلبان 
ــده  ــت،مدعى ش ــات آتى همان نگاه قبلى اس در انتخاب
ــئوليت هاى دولتى به  ــى از  مس ــت كه بخش كوچك اس
ــت. اگر اصالح  ــب اختصاص يافته اس فعاالن اصالح طل
ــكلى  ــد، قدرت را به هر ش ــال قدرت بودن طلبان به دنب
ــاى روحانى چند  ــت آق ــد. مگر در دول دنبال مى كردن
درصد اصالح طلب داريم؟! چه در دولت مركزى و چه در 
ــتند و اين گونه نيست كه  استان ها و مناطق و ... كم هس
اصالح طلب ها فقط به كسب قدرت فكر كنند و به دنبال 
مطالبات مردم و اهداف اصالحات نباشند.  موسوى الرى 
در عين حال با تاكيد بر لزوم ترميم ادبيات اصالح طلبان 
ــاى ترديد ندارد كه  ــت: ج در برخورد با مردم معتقد اس
اصالح طلبان در دوره آينده با مشكل جدى تفاهم با مردم 
روبه رو هستند، ولى اينكه تفاهم با مردم شدنى است يا نه 
قطعا ممكن است ولى به اين شرط كه مسير را به گونه اى 

اصالح كنيم كه با مردم همراه باشيم...
ادامه در صفحه 3

عكس نوشت

سياست نامه

ــن رضايي  ــارات محس ــاي اظه تركش ه
ــه دارد و فضاي عمومي جامعه  ــان ادام همچن
ــوند براي همين  ــات آن ها قانع نمي ش از اقدام
ــين سپاه پاسداران در  روز گذشته فرمانده پيش
برنامه حاال خورشيد رضارشيد پور حاضر شد و 
توضيحاتي در اين باره ارائه داد كه البته چندان 
قابل قبول جامعه واقع نشد. وى درباره كربالي 
چهار گفت كه وقتى شرايط را ديديم به ذهن ما 
ــت كه درگيرى ها را قطع  آمد كه تنها راه آن اس
كنيم و نيرو ها را تا حدود 140 كيلومتر يعنى تا 
اهواز عقب  بنشانيم؛ به عالوه از شيوه تبليغات هم 
استفاده كرديم و آن پخش مارش پيروزى بود؛ در 
حالى كه در كربالى 4 پيروزى چندانى به دست 
نياورده بوديم. سردار رضايى با رد اظهارات برخى 
كه مى گويند انجام عمليات كربالى 4 تصميم 
ــت، بيان كرد: از انجام اين  شخصى وى بوده اس
عمليات، همه مطلع بودند؛ امام خمينى (س)، 
شوراى عالى دفاع و هاشمى رفسنجانى از عمليات 
خبر داشتند؛ حتى هاشمى رفسنجانى همراه 
حسن روحانى از بوشهر به صورت زمينى به منطقه 
ــه فرماندهان رده باالى  آمد. وى با تاكيد بر اينك
جنگ از انجام عمليات كربالى 4 اطالع داشتند، 
اظهار داشت: ما درباره عمليات ها با فرماندهان به 
صورت جمعى تصميم مى گرفتيم؛ چرا كه شيوه 
ــتورى نبود؛  من در جنگ اقناع پذيرى بود و دس
براي مثال تصميم درباره ساعت و توقف حمله در 
عمليات كربالى 4 به صورت جمعى گرفته شد؛ 
پس همه رده هاى باال و پايين در جريان عمليات 

قرار داشتند.
فرمانده كل سپاه در دوران دفاع مقدس ادامه 
داد: زمانى كه نيرو ها عقب نشينى خود را انجام 
ــنود در دوران دفاع  دادند، از زارعى (مسئول ش
ــتم مكالمات عراقى ها را شنود و  مقدس) خواس
گزارش آن را ارائه كند؛ آن زمان يك دستگاه بى 
سيم انگليسى از ارتش صدام غنيمت گرفته بوديم 
كه ضد آن را در دانشگاه صنعتى شريف ساخته 
ــيارى از سرى ترين  ــيله آن از بس بوديم و به وس

اقدامات عراق مطلع مى شديم.
ــخص شد كه  ــنود مش وى اضافه كرد: در ش
عراقى ها مى گويند ايرانى ها در حال عقب نشينى 
ــه روز اول نسبت به عقب  هستند؛ عراقى ها تا س
نشينى نيرو هاى ما مشكوك بودند، اما از روز چهارم 
و پنجم به نيرو هاى خود مرخصى دادند. وي ادامه 
ــا براى انجام عمليات  داد: آنجا بود كه تصميم م
كربالى 5 قطعى شد؛ البته شخصيت هاي زيادي 
جلوى من ايستادند و گفتند كه كربالى 5 همان 
ــد از همان جا  ــت؛ چرا مى خواهي كربالى 4 اس
مجدد عمليات انجام دهيد؟ در اين رابطه قاسم 
ــت كه اوضاع از  سليمانى هم نامه اى به من نوش
ــپاه در دوران دفاع  چه قرار است؟ فرمانده كل س
مقدس گفت: زمانى كه عمليات كربالى 5 انجام 
شد، قاسم سليمانى كه جزو نيروهاى خط شكن 

بود، وقتى از «كانال ماهى» عبور كرد، پشت بى 
ــيم به من اعالم كرد كه اينجا «فتح المبين»  س
است و تا بصره هيچ نيرويى مقابل ما قرار ندارد. 
ــح بود كه بچه ها يكى  وى ادامه داد: نزديك صب
ــرتيپ هاى عراقى را با زيرشلوارى دستگير  از س
كردند؛ اين فرمانده عراقى مى گفت كه شب قبل 
از عمليات در منزل بودم كه اعالم كردند ايرانى ها 
خط را شكستند، اما براى حفظ قرارگاه خود بايد به 
منطقه بروى و در غير اين صورت اعدام مى شوى؛ 
اين در حالى بود كه رزمندگان ما نه تنها قرارگاه 
ــد، بلكه يك  ــى او را تصرف كرده بودن فرمانده
كيلومتر هم جلوتر رفته بودند؛ ولى اين فرمانده 

عراقى اطالعى از آن نداشت. 
آمارهاي جديد

رضايى در اين برنامه آمارهاي تازه اي نيز ارائه 
داد و با بيان اينكه شهداى كربالى 4 و خانواده هاى 
شهدا درجه عالى دارند، تاكيد كرد: اگر كربالى 4

نبود، پيروزى بزرگ در كربالى5 حاصل نمى شد. 
ــهدا 991 نفر  در روز چهارم اين عمليات، آمار ش

اعالم شد؛ ولى 14 روز بعد از عمليات، اين آمار بعد 
از بررسى دقيق تر به 985 نفر كاهش يافت و اين 
آمارى قطعى است كه هم در بنياد شهيد و هم در 

سپاه ثبت شده است. 
استمداد از حاج قاسم

ــيدپور يكي  ــد و رش اما كار به اينجا ختم نش
ــه در جامعه داراي وجاهت خاصي  از افرادي را ك
ــي جز  ــره كس ــط آورد. آن چه ــت،روي خ اس
ــليماني نبود. فرمانده سپاه قدس نيز با  قاسم س
بيان اينكه عمليات كربالى 4 عمليات اصلى بود، 
نه فرعى، اظهار داشت: ما عمليات هايى داشتيم 
كه در طول سال براى آن برنامه ريزى و در طول 
ــا به موفقيت  ــراى آن كار مى كرديم، ام 6 ماه ب
نرسيديم. در عمليات «رمضان» هم تا حدودى 
به اهداف اساسى رسيديم، اما به نتيجه نرسيد. در 
«والفجر مقدماتى» هم كار هاى فراوانى صورت 
گرفت ولى به نتيجه نرسيد. ما حدود 6 عمليات 
ــتيم كه منجر به موفقيت نشد؛ بنابراين در  داش
جنگ، هم عمليات موفق و هم ناموفق داشتيم. 

سرلشكر سليمانى افزود: عمليات كربالى 4 جزو 
عمليات اصلى بود اما درباره اينكه چرا عمليات لو 
رفت، بايد بگويم كه جمعى تصميم گيرنده براى 
ــود دارد و ما در  جنگ بودند و منطق نظامى وج
همه عمليات ها نسبتى از لو رفتگى را داشتيم؛ 
براي مثال در عمليات والفجر 8 كه غافلگيرانه بود، 
من در كنار رودخانه بودم و ديدم كه وقتى غواصان 
ــمن در حال شليك به رودخانه  به آب زدند، دش
است؛ بنابراين اگر ما چنين تصوراتى را مبنا قرار 
ــد انجام داد.  مى داديم، هيچ عملياتى را نمى ش
فرمانده نيروى قدس سپاه خاطرنشان كرد: وقتى 
در حين عمليات كربالى 4 با دشمن روبه رو شديم 
و فهميديم امكان مقابله و عبور از  «ام الرصاص» 
ــد كه عمليات  ــدارد، تصميم  گرفته ش وجود ن
ــود. وى با بيان اينكه وقتى در فاصله  متوقف ش
ــات كربالى 4، عمليات  كمتر از 15 روز از عملي
ــام داديم و بزرگ ترين موفقيت  كربالى 5 را انج
ــب كرديم، گفت: آن زمان هم با عمليات  را كس
موافق نبوديم و بحث مى كرديم اما مرحوم آقاى 

ــت كه عمليات انجام بگيرد.  هاشمى اصرار داش
در عمليات كربالى 5 تصور اين بود كه دشمن در 
آنجا هم هوشيار است و فرماندهان موافق نبودند 

اما فرماندهى جنگ موافق عمليات بود.
درسي براي آقامحسن

 اين ماجرا نيز مانند بسياري از رويدادهايي كه 
ــور رخ داده  و زماني هياهو برپا كرده است  در كش
ــد ولي كاش  ــپرده خواهد ش ــي س به فراموش
ــور ما ياد بگيرند كه براي فرار از  ــئوالن كش مس
ــخگويي، فرافكني نكنند و اگر مسئوليتي  پاس
ــند تا به بهترين نحو  برگردن آن هاست، بكوش
ــه اگر ناركارآمدي در پيش  انجام دهند و در ادام
بود به نوعي اقدام كنند كه سبب آشفتگي اذهان 
ــن رضايي نيز بايد بداند كه دوران  نشود. محس
حكومت منولوگي گذشته است و فضاي مجازي 
مانند تريبون هايي كه در اختيار دارند، نيست و 
اگر اظهاراتي را به زبان بياورند، بي شك در آينده 
با مشكالتي روبه رو خواهند شد و بايد پاسخگوي 

عملكرد خود باشند.

دعوت از رضايي در صداوسيما و استمداد از جايگاه حاج قاسم سليماني در راستاي پايان بخشيدن به حواشي ادعاي سردار بودگروه سياسى

تر ميم يك اشتباه
كاش مسئوالن كشور ما ياد بگيرند كه براي فرار از پاسخگويي، فرافكني نكنند و اگر مسئوليتي برگردن آن هاست، بكوشند تا به بهترين نحو انجام دهند

دبيركل جنبش جهاد اسالمى فلسطين با آيت ا... خامنه اى ديدار كرد

مقاومت تا پيروزي

آژيرخطر، نقض حاكميت قانون!

حضرت آيت ا... خامنه اى، رهبر معظم انقالب اسالمى صبح ديروز (دوشنبه) در ديدار آقاى «زياد 
الَنخاله» دبيركل جنبش جهاد اسالمى فلسطين و هيات همراه تاكيد كردند: فلسطين با قدرت خواهد 
ماند و به لطف الهى در آينده  نه چندان دور، پيروزى نهايى ملت فلسطين محقق خواهد شد. حضرت 
آيت ا... خامنه اى با اشاره به يك معادله  روشن در قضيه  فلسطين گفتند: بر اساس اين معادله اگر مقاومت 
كنيد، پيروز خواهيد بود و اگر مقاومت نكنيد، پيروزى نخواهيد داشت اما به فضل الهى، مردم فلسطين در 
مبارزه با رژيم صهيونيستى تاكنون مقاومت كرده و پيروز بوده اند. رهبر انقالب اسالمى افزودند: پيروزى 
مردم فلسطين در سال هاى اخير، به معناى توانايى تشكيل حكومت در تل آويو نبوده است كه البته اين 
موضوع نيز به فضل پروردگار محقق خواهد شد، بلكه پيروزى اصلى اين بوده است كه رژيم صهيونيستى 
كه ارتش هاى عربى نتوانستند آن را شكست دهند، به وسيله  مردم فلسطين و گروه هاى مقاومت به زانو 
درآمد و به اذن الهى پيروزى هاى بزرگ ترى نيز خواهيد داشت. حضرت آيت ا... خامنه اى خاطرنشان 
ــتى كه در دو جنگ قبلى با گروه هاى مقاومت، در برهه اى بعد از 22 روز و در  كردند: رژيم صهيونيس
برهه اى ديگر بعد از هشت روز درخواست آتش بس كرد، در آخرين درگيرى، بعد از 48 ساعت خواستار 
آتش بس شد و اين به معناي به زانو درآمدن رژيم غاصب صهيونيستى است. رهبر انقالب اسالمى، اين 
اتفاقات را بسيار مهم و از الطاف الهى برشمردند و تاكيد كردند: علت پيروزى هاى مستمر ملت فلسطين 
در سال هاى اخير، ايستادگى و مقاومت بوده است و در آينده و تا زمانى كه مقاومت وجود داشته باشد، 
روند افول و زوال رژيم صهيونيستى ادامه خواهد داشت. حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به فشارهاى 
سنگين جبهه  استكبار به جمهورى اسالمى ايران، گفتند: اين فشارها هرگز موجب نخواهد شد تا ما از 
وظيفه  الهى، دينى و عقالنى خود در حمايت از فلسطين منصرف شويم. رهبر انقالب اسالمى در بخش 
ديگرى از سخنان خود با تمجيد از مقاومت و مبارزات جهاد اسالمى فلسطين، شفاى هرچه زودتر آقاى 
رمضان عبدا...، دبيركل سابق جهاد اسالمى را از خداوند متعال مسالت كردند. در اين ديدار آقاى زياد 
الَنخاله دبيركل جهاد اسالمى فلسطين نيز ضمن ارائه  گزارشى از آخرين تحوالت فلسطين اشغالى و 
توانايى ها و آمادگى هاى باالى گروه هاى مقاومت، گفت: مردم غزه با وجود همه  فشارها، در مقابل رژيم 
صهيونيستى و طرح موسوم به «معامله ى قرن» ايستاده اند كه نمونه  بارز آن، استمرار تظاهرات هفتگِى 
ــت. وى همچنين به پيروزى اخير مقاومت اسالمى فلسطين در مقابل رژيم  «جمعه  بازگشت» اس
صهيونيستى و درخواست اين رژيم براى آتش بس بعد از 48 ساعت، اشاره كرد و افزود: امروز توانايى ها و 
قدرت مقاومت اسالمى فلسطين بيش از هر زمان ديگر است؛ به گونه اى كه اگر جنگى رخ دهد، تل آويو 
و همه  شهرها و شهرك هاى رژيم صهيونيستى در تيررس هزاران موشك مقاومت قرار خواهند داشت.

اغراق نيست اگر بگوييم يكى از مظلوم ترين 
واژه ها در كشور ما قانون است. نخست نگاهى 
به معناى اين كلمه بيندازيم،در لغتنامه دهخدا 
چنين آمده است:«حكم اجبارى كه از دستگاه 
ــدور يابد و مبنى  حكومت مقتدر مملكتى ص
ــب با  و متكى بر طبيعت عالم تمدن و متناس
طبيعت انسان باشد و بدون استثنا شامل همه 
افراد مردم آن مملكت شود و اغراض مستبدانه 
اشخاص را در آن دخالتى نباشد».اين توصيف 
به خوبى اهميت اجراى قانون يكسان براى تك 

تك افراد جامعه را بيان مى كند.
ــت اين واژه  ــرورى بر سرگذش اما حال م
ــال اخير بيندازيم؛ همه ما ضرب  در چند س
ــت» را  المثل«قانون بد بهتر از بى قانونى اس
شنيده ايم، اين ضرب المثل به خوبى تاثيرات 
داشتن قانون ولو بد را بيان مى كند.طبيعى 
ــور ها چه توسعه يافته  است كه در همه كش
و چه در حال توسعه هميشه افرادى هستند 
ــرپيچى مى كنند اما  ــت قانون س كه از رعاي
آنچه درباره كشور ما هشداردهنده به حساب 
مي آيد، رشد فزاينده تعداد افرادى است كه 
قانون را رعايت نمى كنند، به عبارت بهتر روز به 
روز بى قانونى بيشتر رواج پيدا مى كند.براى 
ــت نگاهى به وقايع  اثبات اين ادعا كافى اس
چندماه اخير بيندازيم.براى مثال متاسفانه 
ــندگان،كااليى را كه  ــادى از فروش تعداد زي
روى آن قيمت حك شده بود با قيمتى بيشتر 
ــاندند و اگر  ــر به فروش مى رس حتى  دو براب
خريدار نيز اعتراض مى كرد فقط با بيان اينكه 
من نيز با قيمتى بيشتر از قيمت روى جلد آن را 
خريدارى كرده ام ،خود را تبرئه مى كردند و 
اين در حالى بود كه سازمان تعزيرات به عنوان 
نهاد ناظر بارها اعالم كرده بود كه اجناس بايد 
با قيمت روى جلد به فروش برسد؛ ديگر مثال 
كه همه آن را از طريق رسانه مشاهده كردند 
زمانى بود كه بازرسان سازمان تعزيرات يكى 
از كارخانه هاي لبنى را به علت گران فروشى 
ــگفتى و  جريمه مالى كردند اما در كمال ش

ــت كارخانه اعالم  در حضور بازرسان ،رياس
كرد حاضر به كم كردن قيمت ها نيست و به 
ــد داد! اگر مجال بود  روند فعلى ادامه خواه
ده ها مثال از نقض قانون توسط افراد مختلف 
بيان مي كرديم،صرف نظر از رشد روزافزون 
ــر در اين مورد ضرورى  تخلف از قوانين، تفك
ــت كه چرا قانون گذاران گاهي قانونى را  اس
تصويب مى كنند كه قابليت اجرايى ندارد يا 
دست كم نمى توان به خوبى برُحسن اجراى 
آن نظارت كرد؟ و همچنين طرح اين سوال 
كه چرا متوليان امر در اجراى قوانين، گاهي 
گزينشى رفتار مى  كنند؟ يك نمونه آشكار آن 
ماموران مقابله با سد معابر شهردارى هستند. 
در بسيارى از موارد ديده شده كه ماموران در 
مقابله با دستفروشان بسيار جدى هستند ودر 
مقابل مغازه دارانى هستند كه نصف پياده رو را 
اشغال كرده اند اما حتى تذكرى به آن ها داده 

نمى شود!
ــت عرض  ــه صراح ــئوالن محترم ب مس
ــد بى قانونى  مى كنيم ادامه روند كنونى و رش
ــور ايجاد  وضعيت مخاطره آميزى براى كش
ــته اى در  ــده سررش ــايد نگارن مى كند،ش
اموركالن نظامى نداشته باشد اما يقين داريم 
ــتان و حتي جيبوتى!  آمريكا،اسراييل،عربس
تهديد اصلى كشور ما نيستند و در مقابل اتحاد 
ــان نمى توانند  مردم ايران در دفاع از كشورش
كاري بكنند، بزرگ ترين خطرى كه كشور ما را 
تهديد مى كند، رواج بى قانونى است كه تبعات 
فراوان ناگوارى دارد؛ بنابراين اگر توانايى اجراى 
قانونى را نداريد، آن را تصويب نكنيد و چنانچه 
ــن اجراى آن  قانونى را تصويب كرديد بر ُحس
نظارت دقيقى كنيد. اين قدر به حريِم واژهِ بى 
پناهِ قانون تجاوز نكنيم،يادمان باشد از زمانى كه 
سقراط جام زهر را سركشيد واژه قانون مقدس 
ــد.يكى از مواردى كه در اميدوارى مردم به  ش
آينده و دلخوش شدن به زندگى اهميت فراواني 
دارد، اين است كه مردم احساس كنند كه قانون 
براى همه يكسان است و همه در شرايط برابرى 
هستند و كسى از رانت بهره نمى برد  و در شرايط 
سخت تحريم اقتصادى به راستى چه موضوعي 
مهم تر از حفظ روحيه و اميدوارى به آينده از 

سوى مردم جامعه است؟!

راه روشن

نقد سياست

محمدرضامظاهرى

حقايق تلخي كه حجاريان به زبان آورد، برخي مدعيان اصالح طلبى را آشفته كرده است

اصالحات زير تيغ استمرار
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ــود دارد  ــور وج ــه در كش ــي ك ــكالت فراوان ــان مش مي
ــت كه بيشتر از مسائل  ــازي هاي مسئوالن بدعتي اس حاشيه س
اصلي كشور با اذهان مردم بازي مي كند. در همين راستا موضوع 
ــمى، وزير بهداشت به  ــن قاضى زاده هاش ــيد حس استعفاي س
داليل مختلف به حاشيه اي جديد تبديل شده است كه بي شك 
ــور ايجاد مي كند. در همين راستا  آشفتگي هايي براي اداره كش
داليلي براي اين اقدام مطرح شده است كه براي اطالع از مسائل 
حول اين حاشيه و مباحثي كه در بخش بهداشت و درمان وجود 
ــيون بهداشت و درمان و  ــراغ بهروز بنيادى، عضو كميس دارد س
نماينده كاشمر رفتيم. وي نيز در گفت وگو با«قانون» از مشكالتي 

كه وجود دارد سخن گفت كه در ادامه مشروح آن را مي خوانيد.
چند روزى اسـت كه خبر اسـتعفاى وزير بهداشت از 
رسانه ها شنيده مى شـد وامروز اين خبر تاييد شده، آيا 
شـما به عنوان عضو كميسيون بهداشـت از اين موضوع 

اطالعى داريد؟ 
ــتعفا  ــمى اس ــد كه آقاى قاضى زاده هاش بله، به نظر مى رس
كرده اند. با اينكه از چند روز گذشته اين خبر در رسانه ها مطرح 
شده ولى به دليل اينكه وزارتخانه بهداشت و درمان اين مساله را 
رد نكرد، بنابراين مى توان گفت كه علت عدم حضور او در هيات 

دولت به دليل استعفا باشد.
گفته مى شود آقاى وزير به دليل كمبود بودجه سالمت 

استعفا كرده اند، آيا اين موضوع صحت دارد يا خير؟ 
ــاره از خود آقاى  ــه را نديده ايم، بايد در اين ب ما هنوز متن نام
وزير سوال كرد كه علت اصلى استعفاى او چه بوده است. اما به نظر 
مى رسد كه علت اصلى استعفاى آقاى هاشمى به دليل بار مالى 
ــد كه بر دوش وزارتخانه بهداشت تحميل شده است.  زيادى باش
اكنون وزارتخانه بهداشت هزينه تامين 10 هزار نفر از نيروهايش 
ــن مى كند و از  ــاى اختصاصى خودش تامي را از طريق درآمده
ــزار نيرو مواجه  ــكل كمبود 30 ه طرفى نيز اين وزارتخانه با مش
است. همچنين براى تامين مشكالت سالمت و دسترسى عادالنه 
به امكانات پزشكى از او خواسته بوديم تا برنامه داشته باشد. انجام 
ــانى است كه با  ــتلزم استخدام نيروهاى انس همه اين كارها مس
توجه به بار مالى سنگين وزارتخانه بهداشت و درمان، به كارگيرى 
نيروى انسانى كار سختى است. شايد دليل استعفاى آقاى وزير 
اين مسائل باشد، اما شايد هم مسائل ديگرى باشد كه ما از آن ها 

بى خبريم و بايد از زبان خود وزير آن را شنيد. 
در مجموع مشكالت بخش بهداشت و درمان را چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
ــنده خدمت است و اگر  ــت و درمان يك فروش وزرات بهداش
بتواند هزينه هاى مربوط به بيمه هاى خود را تامين كند، مشكلى 
ــن اجتماعى و نيروهاى  ــازمان تامي ندارد. زيرا در حال حاضر س

ــازمان انجام مى دهند كه اگر  مسلح بيشترين خريد را از اين س
ــا را حمايت كند، ديگر  ــت بتواند اين هزينه ه وزارتخانه بهداش
ــت كه دولت همه اين هزينه ها  ــكلى ندارد. البته نيازى نيس مش

را پوشش دهد.
ــند، براى  ــى قوى تر باش ــا از نظر مال ــازمان ه  هر چه اين س
وزارتخانه بهداشت بهتر است. اگر بتوان هزينه هاى اين بيمه ها 
ــت كرد و در تامين اين هزينه ها مشكلى ايجاد  را به موقع برداش
نشود و بتوان به يك گردش مالى مناسبى در اين زمينه ها رسيد، 
مى توان گفت كه وزارتخانه بهداشت از وضعيت خوبى برخوردار 
ــت. عالوه بر هزينه بيمه ها، يكى از مشكالت اصلى وزارتخانه  اس
ــاى جانبى  ــانى و هزينه ه ــروى انس ــت بحث كمبود ني بهداش
ــا و تجهيزات  ــت كه براى تامين هزينه نيروه ــتان هاس بيمارس

پزشكى بايد مبلغ زيادى در نظر گرفته شود. 
گفته مى شـود مبلغ 500 ميليون يورو با موافقت مقام 
معظـم رهبرى از صنـدوق توسـعه ملى بـراى پرداخت 
بدهى هاى نظام سالمت در نظر گرفته شده است، اما قسط 

اول اين مبلغ به حسـاب سـازمان برنامه و بودجه واريز 
شده و اين سـازمان هنوز اين مبلغ را به وزارت بهداشت 

پرداخت نكرده است، شما اين موضوع را قبول داريد؟ 
بله، اين مبلغ براى پرداخت مطالبات كارخانه هاى داروسازى، 
ــركت هاى توزيع دارو و  ــكى و ش ــركت هاى تجهيزات پزش ش
همچنين پوشش هزينه هاى دانشگاه هاى علوم پزشكى بايد به 
وزارتخانه بهداشت پرداخت مى شد. زيرا اين وزراتخانه بايد اين 
پول را براى تسويه بدهى به بيمه سالمت و دانشگاه ها و طلبى كه 
به شركت ها دارد پرداخت كند. در حال حاضر بخشى از اين مبلغ 
در حساب سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه و بودجه با 
استفاده از ارز نيمايى حدود 50 هزار ميليارد تومان در دست دارد 
كه از اين ميزان دو ميليارد و 600 ميليون تومان براى وزارتخانه 
بهداشت اختصاص داده شده كه اكنون 400 هزار ميليارد از اين 
مبلغ به سازمان بيمه سالمت پرداخت شده است. اكنون بخشى 
از بدهى اين سازمان به دانشگاه علوم پزشكى قابل پرداخت است 
ــركت هاى داروسازى و  ــى نيز بايد براى تسويه بدهى ش و بخش

تجهيزات پزشكى در نظر گرفته شود تا با اين مبلغ بتوان بخشى 
از هزينه هاى مربوط به سال 97 و چند ماه از هزينه هاى موجود 

در سال 98 را حمايت كرد. 
انتقـادات فراواني به طرح تحول سـالمت وارد شـده 

است، نظر شما در اين زمينه چيست؟ 
طرح تحول سالمت، طرحى بود كه به تاييد حاكميت رسيده 
بود و مورد تصويب رهبرى، رييس جمهور و حتى مجلس شوراى 
اسالمى بود و همه دولت اين طرح را پشتيبانى كردند و به نظر ما 
ــتيبانى ادامه داشته باشد.  با وجود استقبالي كه شد بايد اين پش
ــكالت در اين طرح وجود دارد كه باعث  اما با اين همه برخى مش
شده تا مردم و حتى سازمان هايى كه پشتيبان اين طرح بودند از 
ــند. حدود 9 مورد  نارضايتى هايى درباره اين طرح برخوردار باش
ــت كه در بسته هاى  هدف گذارى در انجام اين طرح وجود داش
ــه دليل اينكه اين  ــدند، اما ب تعريفى بايد  اين 9 مورد اجرا مى ش
ــته اى پيش رفتند و انجام اين   بسته هاى تعريفى با سرعت آهس
بسته هاى تعريفى در موعد خاص خود به نتيجه نرسيد و روند رو 
به آرامى را داشت، شاهد نارضايتى هايى از سوى مردم و حاميان 
ــد اجراى اين  ــه دليل كندى در رون ــرح بوديم. بنابراين ب اين ط
ــده در اين طرح، هنوز به هدف نهايى نرسيده  بندهاى تعريف ش

است. 
شما بودجه سـال 98 را كه براى بخش سالمت در نظر 

گرفته شده چگونه ارزيابى مى كنيد؟  
ــت و درمان نسبت به سال گذشته  در مجموع بودجه بهداش
رو به رشد بوده است. اما با اين همه اين روند رو به رشد با سرعت 
ــت  ــى رود. زيرا اكنون هزينه هاى بخش بهداش كندى پيش م
ــن تجهيزات و حل  ــت و اين وزارتخانه براى تامي ــيار باالس بس
ــه به دليل  ــتخدام افرادى دارد ك ــكالت موجود نياز به اس مش
ــانى و تجهيزات  ــد از نيروهاى انس ــه كافى نمى توان نبود بودج
ــراى تامين هزينه  ــتفاده كند. اكنون اين وزارتخانه ب كافى اس
دانشگاه هاى علوم پزشكى و شركت هاى داروسازى و تجهيزات 
ــت. اين ها در حالى است كه  پزشكى با كمبود بودجه مواجه اس
ــاى خود از طرف  ــون به 10 هزار نفر از نيروه اين وزارتخانه اكن
ــداد  زيادى كمبود نيرو نيز  خودش حقوق مى دهد و حتى با تع
مواجه است كه اين مسائل در كنار هزينه سنگين بيمه ها، براى 
ــت. زيرا ساالنه تورم  اين وزارتخانه مشكالتى را ايجاد كرده اس
افزايش مى يابد و هزينه هاى اين وزارتخانه نيز متناسب با تورم 
ــكى  ــت كه تعرفه هاى پزش افزايش مى بايد. اين ها در حالى اس
ــتان ها با چالش هايى در تامين هزينه  افزايش نيافته و بيمارس
هاى نيروهاى انسانى و تجهيزات خود مواجه هستند. در مجموع 
اگر اين هزينه ها تامين شود، مى توان گفت كه اين وزارتخانه با 

مشكل خاصى مواجه نيست. 

بهروز بنيادى، عضو كميسيون بهداشت و درمان در گفت وگو با «قانون»:

بودجه بهداشت و درمان نسبت به سال گذشته رو به رشد بوده است
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گروه سياسى

تريبون

دولت دوم روحاني حاشيه هاي فراواني داشت و اين 
حواشي خط پاياني نيز ندارد و همچنان شاهد آن هستيم 
كه اختالف نظر ها در ميان شخصيت هاي اصلي كابينه 
هر روز بيشتر و گاهي نيز سر باز مي كند و به حالت حذف از 
ميدان يا استعفا خود را نشان مي دهد. در تازه ترين رويداد، 
چند روزي است كه خبر خداحافظي سيد حسن قاضي زاده 
هاشمي، وزير بهداشت روحاني به گوش مي رسد و برخي 
مي گويند كه اختالف سليقه هاي او با تيم اعتدال و توسعه بر 
سر بودجه سبب اين كناره گيري شده است. در همين راستا 
روز گذشته خبري آمد كه قاضى زاده هاشمى براى آخرين 
بار در جلسه شوراى معاونان وزارت بهداشت شركت كرد و در 
پايان جلسه با خداحافظى  از معاونان، اين وزارتخانه را ترك 
كرد. البته بعد از آن گفته شد كه در حال حاضر وزير مستعفى 
بهداشت در حال بازديد از يك آسايشگاه معلوالن به عنوان 
آخرين اقدامش به عنوان يك وزير است. گفته شده است كه 
استعفا ى وزير بهداشت،  به همراه نامه و ضمايمى خطاب به 
رييس جمهور و همچنين رييس دفتر رييس جمهور اواخر 
هفته گذشته داده شده است.  گفته مى شود اين استعفا در پى 
نارضايتي وزير بهداشت از بودجه مصوب وزارت بهداشت و 

كم توجهى به طرح تحول سالمت بوده است .
توضيح يك مقام مسئول

على اكبر   ، ستعفا ا خبر  رسمي  عالم  ا ز  ا بعد 
حق دوست، معاون برنامه ريزى راهبردى و هماهنگى 
وزارت بهداشت گفت: هنوز جزييات موضوع استعفاى 
هاشمى مشخص نيست، البته اختالف نظراتى ايجاد 
شده، اما فقط بحث مبلغ بودجه سال آينده در اين زمينه 
مطرح نيست و پرداخت به موقع آن نيز بسيار اهميت 
دارد. به نظر مى رسد انتشار متن استعفا، مى تواند برخى 
از ابهامات را رفع كند.  معاون برنامه ريزى راهبردى و 
هماهنگى وزارت بهداشت گفت: اصل موضوع به مسائل 
ديگر از جمله برنامه تحول سالمت مربوط مى شود زيرا 
منابعى كه بايد به برنامه تحول سالمت تخصيص پيدا 
كند، چه در حوزه بيمه سالمت و چه در حوزه وزارت 
بهداشت به اندازه كافى و به موقع نبوده است. هر چند بايد 
گفت كه بودجه برنامه تحول سالمت فقط چيزى حدود 
20 درصد از بودجه وزارت بهداشت را شامل مى شود.

معاون وزير بهداشت ادامه داد: از طرفى مشكالتى در 
بودجه هاى جارى وزارت بهداشت نيز وجود دارد. به طور 
مثال در دانشگاه هاى علوم پزشكى موضوع پرداخت پاداش 
بازنشستگى به يك مشكل بزرگ تبديل شده و در هر 
بازديدى كه به شهرستان هاى مختلف مى رويم، افرادى 
كه مدت هاست بازنشسته شده اند مى گويند كه هنوز 
پاداش بازنشستگى خود را دريافت نكرده اند. وى گفت: 
اين افراد حق دارند و مشكالتى در اين زمينه هم وجود دارد 
كه به صورت مستقيم يا از طريق روساى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى به وزارت بهداشت منتقل مى شود. اميدوارى ما 
اين بود كه بودجه مربوط به پاداش بازنشستگى به وزارت 
بهداشت اختصاص پيدا كند، اما هنوز تخصيص نيافته 
و مشكالت زيادى ايجاد كرده است. حق دوست گفت: 
همچنين مباحث مربوط به خريد دارو و تجهيزات پزشكى 
و بدهى هاى تامين اجتماعى به وزارت بهداشت نيز وجود 
دارد كه اصال ارتباطى به برنامه تحول سالمت ندارد.

وى درباره بودجه سازمان بيمه سالمت براى سال 98 نيز 

اظهار داشت: محاسباتى كه بين وزارت بهداشت و سازمان 
بيمه سالمت و سازمان برنامه و بودجه در اين رابطه انجام 
شده بود، مبنى بر تخصيص 16 هزار ميليارد تومان به 
سازمان بيمه سالمت بود. به هر حال شايد علت تخصيص 
12 هزار ميليارد تومان در اليحه بودجه 98 به سازمان بيمه 
سالمت، مشكالت اقتصادى كشور باشد. معاون برنامه 
ريزى راهبردى و هماهنگى وزارت بهداشت اظهار داشت: 
برخى از شركت هاى توليدى دارو به علت تاخير پرداخت 
بيمه ها در مرز ورشكستگى قرار گرفتند و اگر توليد اين 
شركت ها متوقف شود، مجبوريم با هزينه هاى بسيار زياد 
دارو را وارد كنيم. در اين صورت هم اشتغالزايى دچار مشكل 
مى شود و هم تامين ارز براى واردات دارو دشوار خواهد بود.

واكنش نماينده ها
برخى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با اعالم اين 
خبر، موضوع را به بودجه در نظر گرفته شده براى سال 98 
حوزه سالمت و به خصوص سازمان بيمه سالمت مربوط 
دانستند. مسئوالن وزارت بهداشت تاكنون به صورت 
مستقيم اين شايعه را تاييد يا تكذيب نكردند. نمايندگان نيز 
درباره اين رويداد واكنش هايي نشان دادند و الياس حضرتى 
نماينده مردم تهران، رى، شميرانات و اسالمشهر پس 
از انتشار پيامى در توييتر در گفت وگويى، روز گذشته از 
استعفاى قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت و درمان خبر 
داد و گفت كه بنده از كانال هاى مختلفى پيگيرى كردم كه 
قاضى زاده هاشمى سه جلسه است در جلسات هيات دولت 
شركت نمى كند و استعفا داده است. وى ادامه داد:  دولت به 
دنبال يك سرپرست براى وزارت بهداشت و درمان است.

نماينده تهران تاكيد كرد: وزير بهداشت و درمان به دليل 
كاهش بودجه سالمت و اختالفات اين وزارتخانه با سازمان 
برنامه و بودجه استعفا داده است. همچنين محمد حسين 
قربانى، عضو كميسيون بهداشت و درمان درباره استعفاى 
وزير بهداشت، اظهار كرد: قاضى زاده هاشمى از سمت خود 
استعفا داده اما هنوز رييس جمهور نپذيرفته است.حسينعلى 
شهريارى، ريس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با تاييد 
اين خبر كه وزير بهداشت در پى كاهش بودجه حوزه سالمت 
استعفا داده است، گفت: به نظر مى رسد سازمان برنامه و 
بودجه زاويه اى درباره سالمت مردم پيدا كرده است، چرا كه 
اين مشكالتى را كه به وجود مى آورد به مردم صدمه مى زند. 
وى افزود: دولت مى خواهد مردم را به بهانه هاى مختلف به 
خيابان ها بكشاند و شايد حوزه سالمت يكى از حساس ترين 
مواضع باشد، كما اينكه شاهد هستيم كه در ماه هاى اخير 
مشكالتى در پى كمبود منابع در بيمارستان ها براى مردم به 

وجود آمده است و كارشكنى هايى صورت مى گيرد. 
تكذيب هاي آبكي

در حالى كه نمايندگان مجلس از استعفاى وزير خبر 
مى دهند مسئوالن دولتى آن را تا زمان تنظيم گزارش 
تكذيب كرده بودند. حسينعلى اميرى، معاون پارلمانى 
رييس جمهور در حاشيه جلسه علنى يك شنبه مجلس، 
خبر استعفاى وزير بهداشت را تكذيب كرد. همچنين 
سبحانى فر، عضو فراكسيون اميد و سخنگوى حزب اعتدال 
و توسعه نيز خبر استعفاى وزيربهداشت را تكذيب كرد و 
گفت: وزيربهداشت به علت سرماخوردگى در محل كار خود 

حاضر نشده است!
گره يك وزارت

طرح تحول سالمت به عنوان بزرگ ترين طرح اجتماعى 
كشور كه انتقادهايي نيز به آن وارد شده است، سال 93 درپى 

فرمايشات مقام معظم رهبرى كه بيماران جز درد و رنج 
بيمارى دغدغه هزينه اى نبايد داشته باشند، اجرايى شد. 
پس از اجراى طرح، مقام معظم رهبرى فرمودند طرح تحول 
سالمت بايد با قوت و حمايت ادامه پيدا كند اما متاسفانه دولت 
با وجود اينكه در انتخابات دولت دوازدهم از اين طرح براى راى 
آوردن كمك گرفت اما در دولت دوازدهم حمايت هاى بودجه 
اى از اين طرح نشد و وزارت بهداشت دچار چالش هاى 
بسيارى شد. صنعت داروسازى و تجهيزات پزشكى، 
ارائه كنندگان خدمت، بيمارستان ها و اخيرا بازنشستگان 
نيز دست به اعتراض برداشته اند و همه اين ها از مشكالت 
بودجه اى آب مى خورد و به گفته نمايندگان مجلس، دولت 
از طرح تحول سالمت بهره بردارى سياسى كرد. به گزارش 
رسانه ها، حاال بايد منتظر ماند و ديد كه آيا حوزه سالمت 
گرفتار سياسى بازى هاى سازمان برنامه و بودجه مى شود 
و در شرايط سخت اقتصادى كشور كه بايد از مردم در حوزه 
سالمت حمايت كرد با استعفاى وزيربهداشت كه نزديك 
به 300 سفر به شهرها و روستاهاى دورافتاده داشته است، 
موافقت مى شود يا دولت تالش مى كند تا با حل مشكالت 
و مخالفت با استعفاى وزيربهداشت همچنان طرح تحول 
سالمت كه نياز دردمندان جامعه است با قوت ادامه پيدا 
كند يا به دليل هزينه هاى سالمت مردم با استعفاى وزير 
موافقت مى شود و پايه هاى طرح تحول سالمت كه دچار 
لرزش شده اند بيش از پيش آسيب مى بيند و با سالمت مردم 

بازى مى شود؟!
يقه گيري در كابينه

محمدحسن قاضي زاده هاشمي كه اقوامي نيز در 
مجلس دارد، در اين سال ها توانست با كمترين هزينه در 
وزارت بهداشت به كار خود ادامه دهد و برخي كنارزدن 
علي ربيعي از وزارت كار را نيز نتيجه  درگيري با اين فرد 
مي دانستند. اين رويه تاجايي پيش رفت كه على ربيعى، 
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى در اسفند 96 در لفافه 

خطاب به هاشمي گفت كه متاسفم برخى وزارتخانه ها 
نمى توانند وظايف خودشان را به درستى ساماندهى كنند 
و تامين اجتماعى را به عنوان يك محل فرافكنى پيدا كرده 
اند، اما بايد گفت اين سازمان محل فرافكنى نيست. اين 
وزارتخانه ها، همواره به جاى اينكه كنترل هزينه دستگاه 
خود را داشته باشند، نظام ارجاع را به درستى در مراكز 
درمانى خودشان اجرا و گايدالين هاى خود را ابالغ كنند، 
تنها به منابع سازمان تامين اجتماعى چشم دوخته اند. [با 
اشاره به مصوبه هيات دولت مبنى بر ايجاد حسابى جديد 
براى واريز سهم درمان در قالب «نه/ بيست و هفتم حق 
بيمه» در خزانه دولت]مخالف ايجاد اين حساب براى واريز 
سهم درمان تامين اجتماعى به خزانه دولت هستم. من اين 
تصميم را درست نمى بينم. البته واكنش هاى خود را به اين 
قضيه در جلسه هيات دولت نشان داده ام و يك ساعت تمام 
در اين زمينه صحبت كرده ام، چون اين مشكل بسيارى 
از كارگران است. [در پاسخ به اينكه چرا با قانونى شدن 
واريز اين وجه به حساب جداگانه مخالفت نكردند؟]من 
هم مانند كارگران معتقدم اين كار خطاى سياستى بوده 
و در هيات دولت در مخالفت با آن صحبت كردم و از نظر 
احساسى و عقالنى، ديدگاه خودم را ارائه داده ام. ابايى ندارم 
كه بگويم من مخالف اين قانون هستم. در مجلس شوراى 
اسالمى هم در مخالفت با تصويب اين قانون، حاضر نشدم 
و به وظيفه خودم به عنوان يك عضو هيات دولت عمل 
كردم، اما مخالفتم را نسبت به تصويب آن در هيات دولت 
اعالم كردم. اكنون اعالم مى كنم كه اين قضيه مشكالت 
جدى را به وجود مى آورد. در بودجه 70 هزار ميليارد 
تومانى تامين اجتماعى كه «نه/بيست وهفتم» آن را براى 
درمان محاسبه مى كنند، اين سازمان هر ساله بيشتر از اين 
مبلغ براى درمان بيمه شدگان و مستمرى بگيران هزينه 
مى كند؛ هرچند سهم حدود 20 هزار ميليارد تومانى دولت 
هيچ گاه به اين سازمان پرداخت نمى شود. اندكي بعد از آن 

يعني در فروردين 97 سيدحسن قاضى زاده هاشمى، وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكى [در پاسخ به اينكه واريز 
سهم «نه/بيست وهفتم» به خزانه دولت اعتراض كارگران را 
در پى داشت، درباره نحوه هزينه كرد اين مبلغ كه البته مبلغ 
بزرگى هم هست، نظرى داريد؟]: تا جايى كه من قانون را 
مى فهمم هيچ كسى جز سازمان تامين اجتماعى و رييس 
آن يعنى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى حق برداشت از آن 
حساب را ندارند؛ نه رييس جمهور نه رييس سازمان برنامه 
و بودجه و نه رييس خزانه نمى توانند اين كار را بكنند چراكه 
اين پول براى سازمان تامين اجتماعى است و در عين حال 
قانون تامين اجتماعى هم مشخص كرده كجا بايد هزينه 
شود.قانون گفته بايد اين پول براى درمان كارگران، زايمان 
و تصادفات هزينه شود. دليل اينكه دولت اين پيشنهاد 
را به مجلس داد، اين شبهه وجود داشت كه اين پول 
تماما صرف درمان نمى شود. البته وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى توضيح داد ما نه تنها «نه/بيست وهفتم» را هزينه 
مى كنيم، بلكه يك رقمى را هم بيشتر هزينه مى كنيم. اگر 
اين طور است كه جاى نگرانى نيست فقط خواستند اين 
پول در ظرف شيشه اى برود كه دولت و همه مردم ببينند 
و هزينه ها قابل رصد باشد. آن هايى كه داد و بيداد مى كنند 
و عده اى را بابت اينكه دولت و وزارت بهداشت و ديگران 
قصد سوئى از اين هدف دارند، نگران مى كنند، دو وجه 
بيشتر ندارد: يا از شفافيت مى ترسند كه بيجا مى كنند، 
چون اين پول مال كارگران است، يا اينكه نسبت به موضوع 
جاهلند، چون قانون گفته سازمان تامين اجتماعى موظف 
است پول را براى سه مورد هزينه كند و كسى حق دستبرد 
ندارد. آن هايى كه سروصدا راه انداخته اند، حتما دستبرد 
مى زدند. من فكر نمى كنم اين اتفاق مى افتاد، اما آنچه دولت 
و مجلس تصميم گرفته اين بود كه سازمان تامين اجتماعى 
مشكالت زيادى داشت، اين پول هم تحريك كننده است 
و چون ممكن است آخرماه براى مستمرى بازنشستگى 

و بيمارستان و بقيه مخارج كسرى داشته باشند، هزينه 
شود، يا شايد من معتقد بودم دولت ممكن است پول تامين 
را ندهد و براى اينكه كمك به دولت كنند، سهم دولت را از 
سهم كارگران بپردازند. ما هيچ برنامه اى نداريم، ولى انتظار 
داريم قانون اجرا شود. در ارتباط با سازمان تامين اجتماعى 
دو مشكل داشتيم؛ آن دو مشكل هم يكى همين بوده كه 
پول درمان را شفاف بكنيد و هزينه فقط در حوزه درمان 
كارگران باشد، دوم آنكه در بيمارستان به نرخ دولتى پول 
بگيريد، همچنان كه در پنج سال گذشته اينچنين بوده 
و بيشتر از آن خريد نكنند؛ يعنى خدمت را با پول كارگر 
گران تر نخرند؛ يعنى خدمت را دو و نيم برابر خريد نكنيد؛ 

اين ظلم به كارگر است و اميدوارم حل شود.
بازي دولتي با ملت 

نبود شفافيت الزم در ميان دولت، گنگ بودن تيم 
اطالع رساني كابينه، جاي خالي سخنگوي اليق و كارآمد 
و بسياري ديگر از مشكالت سبب شده است تا اين روزها 
فضاي مجازي ورسانه هاي غيررسمي به تريبوني براي 
بيان مهم ترين رويدادهاي دولت مبدل شود! اتفاقي كه 
بارها سبب آشفتگي اذهان عمومي در روزگاري شده است 
كه مردم بيشتر گرفتاري معيشتي دارند. شايد اين عدم 
حضور به اختالف سليقه هاي قاضي زاده با تيم دولت به 
ويژه نوبخت منتهي شود و تصميم گيري هاي رييس 
سازمان برنامه و بودجه نيز مناسب نباشد ولي اينكه بدون 
اطالع و اعالم قبلي خبرهاي استعفا در فضاي مجازي انتشار 
يابد جاي سوال دارد و مسئوالن به جاي اين نوع  اقدامات 
بايد بكوشند تا مشكالت مردم را در ميان جنگ اقتصادي 
حل كنند.شايد مسئوالن ما هركدام جزو قشرثروتمند 
محسوب شوند و دردهاي اين روزهاي كشور به آن ها 
فشاري وارد نكند ولي بي شك مردم زير بار فشار كمرخم 
كرده اند و تاب و تحمل اين نوع كشمكش هاي درون دولتي 

را به جاي حل بحران ها ندارند.

حقايق تلخي كه حجاريان به زبان آورد
برخي مدعيان اصالحات را آشفته كرده است

لرزش پايه هاي استمرارطلبي

ادامه از صفحه 2
ــتند كه  ــال 96 و برخي نيز معتقد هس بعد از انتخابات س
ــخصيت ها و جريان هاي  ــال 94، برخي از ش گزينش س
ــت هاي استمرارطلبي خود  اصالح طلب به همان سياس
ــان دادند كه براي ماندن در قدرت حاضر  بازگشتند و نش
هستند حتي مردم را نيز از دست بدهند. آن ها به گونه اي 
برخورد كردند كه مردم از سياست هاي اصالحات زده شوند و 
در مسيري حركت كنند كه بدنه حامي اصالحات نيز از آن ها 
قطع اميد كنند. سخنان حجاريان در حالي بيان شده است 
كه افراد حاضر در شوراي عالي سياست گذاري اصالحات 
فقط نگران آن هستند كه اندك جايگاه خود را در حاكميت از 
دست بدهند و براي همين به نوعي خود را وامدار جريان هاي 
اقتدارگرا كرده اند. البته شايد نتوان اين مسائل را روي كاغذ 
اثبات كرد ولي سكوت هاي تامل برانگيز اين قشر در برابر 
اقدامات صورت گرفته در كشور، سندي محكم از مماشات 

شخصيت هاي حاكميتي وابسته به اصالحات است.
خيانت به اعتماد مردم

ــاير  ــتر از ناكارآمدي دولت و س نكته اي كه اين روزها بيش
نهادهاي مردم نهاد، سبب اعتراض و دلزدگي مردم از برخي 
شخصيت هاي منتسب به اصالحات شده است، ماجراي 
ــت. آن هايي كه تا از  دورويي و نفاق برخي شخصيت هاس
حاكميت خارج هستند به عنوان سخت ترين اپوزيسيون 
فعاليت  مي كنند و تمام سياست هاي حاكميت را زير سوال 
مي برند اما به محض آنكه دست شان در گوشه اي بند كاري 
مي شود، برچسب سكوت بر لبان شان كوبيده مي شود و 
در زنجيره اي تاسف بار دوباره زماني كه از منصب اخراج يا 
عزل شده يا دوره آن ها به پايان مي رسد، شيپور انتقادچي 
را علم كرده و شروع به تخريب مي كنند؛ روندي كه ديگر در 
ايران كارآيي ندارد و اگر جرياني شعار اصالح طلب و اصولگرا 
ديگر تمام است ماجرا را سر مي دهند بابهانه و اهرم اين نوع 

عملكرد است. 
بن بست اصالح نمايي

شخصيت هاي سياسي ايران، از حافظه كوتاه مدت برخي 
جريان ها در كشور استفاده هاي بهينه اي برده اند و همواره 
ــتفاده كنند و مسير را به  ــيده اند تا از اين فرصت اس كوش
ــيم كنند ولي بايد بدانند اين  گونه اي كه مي خواهند ترس
ــبب پيروزي  ــان فضاي مجازي كه س روزها به لطف هم
آن ها بر سنت گراها شد، امروز همان سنت گراها به خوبي 
فراگرفته اند كه چگونه ادعاها و اظهارات مقطعي كه بعدها 
فراموش مي شود را به ياد مردم بياورند، بنابراين راه را عوض 
كنيد و به قدرت مردم ايمان بيارويد زيرا در آينده اي نزديك 
دوباره مجبور مي شويم كاسه تكدي گري قدرت در دست 
گرفته و سراغ مردم بياييد ولي آن روز بسيار دير است و راه 

برگشتي وجود ندارد.

تذكر كتبي

وزير بهداشت كه اعتراضات فراواني به شيوه فعاليت او وجود دارد
 براي كمبود بودجه استعفا داد

استعفا براي 
يك مشت ريال
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ليندسـى گراهام پـس از ديدار و 
گفت وگو با رييس جمهـورى آمريكا، 
اعالم كرد كه ترامپ چيزهايى در مورد 
خروج نيروهاى آمريكايى از سـوريه 

گفته كه او  نمى دانسته است.
اين سناتور سرشناس پس از ديدار 

با دونالد ترامپ در كاخ سـفيد اظهار 
كرد: ما هنور اختالف نظرهايى داريم 
اما به شما مى گويم كه رييس جمهورى 
از مدت ها پيش و به طور جدى درباره 
سـوريه فكـر مى كند؛ اينكـه چطور 
نيروهاى مان را خارج كنيم اما در عين 

حال منافع امنيت ملى خود را محقق 
كنيم.سـناتور ارشـد جمهورى خواه 
كه از قانون گـذاران نزديك به ترامپ 
به شمار مى رود، از جمله كسانى  است 
كه در مورد خروج نيروهاى آمريكايى 

از سوريه هشدار داده  بود.

رييس جمهورى آمريـكا به تازگى 
اعالم كرده كه تصميـم قطعى خود را 
در مورد خـروج نيروهاى كشـورش 
از سـوريه گرفته  اسـت. اعالم خروج 
نيروهـاى آمريكايـى از سـوريه بـا 
كناره گيرى انتقادآميز جيمز متيس، 

وزيـر دفـاع دولـت ترامـپ و انتقاد 
چهره هاى مختلف سياسى آمريكايى 
روبـه رو شده است.سـناتور گراهام 
پيشـتر گفته بود كه از ترامپ خواهد 
خواسـت تا روند خروج نيروها را كند 
كند امـا پس از ديـدار با ترامـپ ابراز 

خوش بينى كرده اسـت. گراهام پس 
از اين ديـدار اظهار كرد: بـا ترامپ در 
مورد سوريه گفت وگو كرديم. مسائلى 
را گفت كه من نمى دانستم و احساس 
به مراتب بهترى در مورد مسير حركت 

در سوريه به من داد.

گراهام: ترامپ درباره طرح خروج از سوریه مرا مطمنئ کرد

 نمايندگان طالبان، آمريكا و كشورهاى منطقه 
ــارات براى مذاكره درباره  ماه جارى ميالدى در ام
ــاله افغانستان با يكديگر ديدار  پايان جنگ 17 س
ــمى با  ــا طالبان برگزارى مذاكره اى رس كردند ام

دولت افغانستان را رد كرده است.
ــوراى رهبرى تصميم گيرى  يكى از اعضاى ش
طالبان به خبرگزارى رويترز گفت: ما در ماه ژانويه 
ــدار كرده و  ــتان دي با مقامات آمريكايى در عربس
مذاكرات خود را كه در ابوظبى ناتمام ماند، از سر 
ــن  مى گيريم. با اين حال براى همه طرف ها روش

كرده ايم كه با دولت افغانستان مذاكره نمى كنيم.
ــخنگوى طالبان نيز اظهار  ذبيح ا...  مجاهد، س
كرده است كه رهبرى اين گروه با دولت افغانستان 
ــت كه  ــد. طالبان تاكيد كرده اس مذاكره نمى كن
ــت آيد. اين گروه  ابتدا بايد توافقى با آمريكا به دس
ــى حاضر در  ــروى اصل ــتى آمريكا را ني تروريس
صحنه افغانستان از سال 2001 مى داند.اقدامات 
ــتان پس  ديپلماتيك براى حل درگيرى افغانس
ــاى خليل زاد،  ــدار نمايندگان طالبان با زلم از دي
نماينده آمريكا در سال 2018 تشديد شده است. 
ــن مذاكرات  ــاى حاضر در اي نمايندگان طرف ه
ــى خروج نيروهاى  ــه بار براى بررس دست كم س
بين المللى و اعالم آتش بس در سال 2019 ديدار 
ــت كه هرگونه  كرده اند.آمريكا اما تاكيد كرده اس

توافق بايد به رهبرى افغان ها صورت گيرد.
توضيحات سخنگو درباره سفرطالبان

ــنبه در نشست خبرى  بهرام قاسمى روز دوش
ــوالى درباره سفر روز  اين مطلب را در پاسخ به س

ــان كرد.  ــه تهران بي ــنبه هيات طالبان ب يك ش
خبرنگارى پرسيد گفته مى شود بعد از سفر دبير 
ــوارى عالى امنيت ملى به افغانستان، هياتى از  ش
ــفر كرد، آيا حضور اين هيات را  طالبان به ايران س
ــخنگوى وزارت امور  در تهران تاييد مى كنيد؟ س
خارجه نيز ضمن تاييد اين سفر اظهارداشت: بعد 
از سفر على شمخانى و ديدارهايى كه در افغانستان 
ــد، روز گذشته هياتى  انجام و اخبار آن منتشر ش
ــد: اين  ــمى يادآور ش از طالبان در تهران بود. قاس
ــاى مفصلى را با هيات  هيات مذاكرات و گفت و ه
ــام داد.  وى ادامه  ــت عراقچى انج ايرانى به رياس
ــش از 50 درصد از خاك  داد: با توجه به اين كه بي
ــت و باتوجه به  ــتان در اختيار طالبان اس افغانس
ــكالتى كه در داخل  وجود ناامنى، بى ثباتى و مش
ــه مذاكره با  ــور وجود دارد، آن ها تمايل ب اين كش
ايران داشتند و مذاكرات با اطالع دولت افغانستان 
ــتگاه ديپلماسى ، هدف  انجام شد. سخنگوى دس
ــكار و زمينه  ــرات را يافتن راه ــن مذاك اصلى اي
ــاعدت به  ــهيل كننده براى كمك و مس هاى تس
گفت و گوهاى بين گروه هاى افغانستانى و دولت 
اين كشور براى پيشبرد روند صلح در اين كشور ذكر 
كرد. قاسمى افزود: جمهورى اسالمى ايران با توجه 
به مرزهاى طوالنى با افغانستان و پيشينه فرهنگى 
و تاريخى به عنوان يك نقش آفرين مهم در منطقه 
كه صلح، ثبات و امنيت را براى منطقه جست وجو 
ــتان، اين  مى كند بعد از مذاكرات با دولت افغانس
عالقه مندى را براى ورود به اين مذاكرات داشت 
ــهم خود نقش اساسى و مهم ترى را  تا بتواند به س

در ايجاد ثبات وا منيت در افغانستان ايفا كند. اين 
شروع گامى بوده كه اهداف آن مشخص است.

تغيير تاريخ انتخابات رياست جمهورى 
افغانستان

ــى اين  ــه در صحنه سياس ــول ديگرى ك تح
ــت، تغيير زمان  روزهاى افغانستان رخ داده اس

ــت.  ــت جمهورى اس ــزارى انتخابات رياس برگ
ــن تعويق به  ــه اي ــود دارد ك ــال وج ــن احتم اي
ــته باشد. تاريخ  گفت وگوهاى صلح، ارتباط داش
برگزارى انتخابات رياست جمهورى افغانستان 
ــل (31 فروردين)  برنامه ريزى  كه براى 20 آوري

شده بود، تغيير يافت.

ــاد، رييس  ــع صي ــالم عبدالبدي ــر اع ــا ب بن
ــتقل انتخابات اين كشور تاريخ  ــيون مس كميس
ــى 20 جوالي  جديد برگزارى اين رويداد سياس

(29 تير) خواهد بود.
قرار است انتخابات واليتى و محلى همچنين 
ــرق  ــى در واليت غزنى در ش ــات پارلمان انتخاب

افغانستان نيز در همان روز برگزار شود.
ــزارى انتخابات از  ــود تاريخ برگ گفته مى ش
ــترى براى انجام  ــر كرده تا زمان بيش آن رو تغيي
ــتان فراهم آيد؛ مذاكراتى  مذاكرات صلح افغانس
ــان و دولت آمريكا در  كه ميان نمايندگان طالب

جريان است.
ــه پيش از اين  ــيارى از ناظران، تاريخى ك بس
ــل را نيز تاريخى  ــده بود، يعنى 20 آوري اعالم ش
ــرده بودند زيرا  ــى توصيف ك ــى و غيرواقع موقت
كميسيون مستقل انتخابات هنوز نتيجه نهايى 
انتخابات پارلمانى را كه در ماه اكتبر برگزار شده، 

اعالم نكرده است.
دور جديد حركت به سمت صلح

ــل و فصل  ــك براى ح ــاى ديپلماتي تالش ه
ــتان از زمانى شدت گرفت  اختالفات در افغانس
ــال جارى ميالدى  كه نمايندگان طالبان در س
ــل زاد، نماينده  ــان را با زلمى خلي ديدارهاى ش
ــاز كردند. دو  ــتان آغ ويژه آمريكا در امور افغانس
طرف تا كنون دست كم سه بار با يكديگر مالقات 
ــته اند تا درباره موضوعاتى همچون تخليه  داش
ــاى خارجى، برقرارى  ــتان از تمام نيروه افغانس
ــال 2019 ميالدى و پايان دادن  آتش بس در س
ــاله در افغانستان  به درگيرى هاى خونين 17 س

به توافق برسند.
ــيدن به توافق با  ــتار رس گروه طالبان خواس
ــت يعنى كشورى كه از  اياالت متحده آمريكاس
نظر اين شبه نظاميان، قدرت اصلى در افغانستان 

از سال 2001 ميالدى تا كنون است.

گذر مسير صلح طالبان از تهران

ایران ،   میانجی گفت وگوهای صلح بین گروه های معارض و دولت افغانستان شده است

در همين ابتدا بايد بگويم كه اصل سفر  گروهى 
از اعضاي طالبان افغانستان به تهران و گفت وگو 
براى رسيدن به صلح، يكى از بهترين حركت هاى 

آشكار  و قابل ستايش اين گروه مخالف حكومت 
افغانستان است.  زمانى كه مى شود با يك كشور 
همسايه كه زبان، فرهنگ و حتى نظام سياسى 
مشـابه دارد، وارد گفت وگو شد، سـفر به جده 
عربسـتان با هزاران كيلومتر فاصلـه و تفاوت 
سياسى، فرهنگى و حتى زبانى، كارى بيهوده است.
به  عبارت ديگر، وقتى طالبان مى تواند با دوستان 

پارسى زبان خود در تهران بدون واسطه و بدون 
مترجم  درد دل كنـد و همزمان، رييس جمهور   
رسمي افغانستان هم ازسفر انجام گرفته، راضى 
باشد، ديگر رفتن به يك جاى ديگر نه تنها لزومى 

ندارد بلكه وقت تلف كردن است!
با استقبال از سفر طالبان به تهران و نشست 
بى دغدغه و صميمى شـان با عباس عراقچى، 

معاون سياسى  وزير امور خارجه مى توان گفت كه 
گفت وگوهاى صلح در افغانستان وارد فاز جديد و  

اميدوار كننده اى شده است.
رويـداد اخير يعنى خروج نيمـى از نظاميان 
آمريكايـى از افغانسـتان و اسـتارت دوبـاره 
گفت وگوها براى رسيدن به صلح پايدار آن هم با 
وجود آن همه فراز و نشيب هاى سال هاى اخير، 

نويدبخش روزهايى روشـن براى افغانسـتان 
است. چندى پيش بود كه دونالد ترامپ در اظهار 
نظرى گفته بود كه اگر كل كشـور افغانستان از 
نقشه جهان حذف شود، هيچ مشكلى در دنيا به 
وجود نمى آيد!  افغان ها با رسيدن به صلح پايدار 
مى توانند اين داستان را معكوس كنند. فراموش 
نكنيم، ارزش منابع نفتى زير زمينى افغانستان 

بيش از يك تريليون دالر برآورد شـده اسـت. 
همچنين اين كشور مى تواند به يكى از بزرگ ترين 
صادركنندگان محصوالت كشـاورزى در دنيا 
تبديل شود.اميدواريم مذاكرات صلح به ميزبانى 
ايران، استمرار داشته باشـد و طالبان در آينده 
كشورشـان به عنوان يك نيروى اپوزيسـيون  

شريك باشند.

ممهدى دل روشن 

ــتگراى كابينه بنيامين  ــران راس دو تن از وزي
ــت وزير رژيم صهيونيستى كه از  نتانياهو، نخس
ــالم كردند كه  ــتند، اع ــزب  خانه يهودى  هس ح
حزب جديدى را تاسيس كرده اند. نظر سنجى ها 
نشان مى دهد كه اعتبار حزب خانه يهودى ميان 

سكوالرها كاهش يافته است.
ــده  ــراييل منحل ش ــى كه پارلمان اس از زمان
ــراى كارزار  ــور خود را ب ــتمداران اين كش سياس
انتخاباتى آماده مى كنند. در ماه آوريل سال جديد 
ــراييل برگزار  ــات زودرس در اس ميالدى انتخاب

خواهد شد.
آيلت شاكد، وزير دادگسترى اسراييل و نفتالى 
ــرورش كابينه نتانياهو روز  بنت، وزير آموزش و پ
ــامبر) در كنفرانس  ــتم دى (29 دس ــنبه هش ش
مطبوعاتى در تل آويو تاسيس حزب جناح راست 

جديد را اعالم كردند.
ــان آن حزبى است  اين حزب به گفته موسس
كه با گروه هاى سكوالر و نيز با گروه هاى مذهبى 
همكارى خواهد كرد. حزب تازه تاسيس اعالم كرد 
ــهروندان سكوالر و مذهبى  كه خواهان برابرى ش
ــت.  اين حزب مذاكره با فلسطينيان را به طور  اس

كامل رد مى كند.   
حزب خانه يهودى كه يك حزب راستگراست 
در سال 2013 تاسيس شد. خانه يهودى نتوانست 
به وعده هايش درباره جذب اسراييلى هاى سكوالر 

جامه عمل بپوشاند. 
ــت مطبوعاتى ابراز اميدوارى  شاكد در نشس

كرد كه تاسيس حزب جديد بتواند اتحاد نيروهاى 
ــراييل را تقويت كند. نفتالى بنت با  راستگراى اس
ــاره به بنيامين نتانياهو گفت كه امنيت ملى  اش

كشورش نمى تواند اسير يك فرد باشد. 
بنت به دليل پذيرش آتش بس با فلسطينيان 
از سوى نتانياهو، به نخست وزير اسراييل به شدت 

انتقاد كرد.
حزب جديد رييس سابق ستاد

 ارتش اسراييل
ــون  ــا كن ــه ت ــام گرفت ــنجى هاى انج نظرس
ــه كار ليكود  ــان دهنده برترى حزب محافظ نش
ــراييل  ــت. اين حزب در پارلمان اس نتانياهو اس

بزرگ ترين فراكسيون را دارد.
ــت مذهبى دولت نتانياهو از پنج  ائتالف راس
حزب، از جمله حزب مهاجران خانه يهودى بنت و 

شاكد تشكيل شده بود.
ــراييلى، بنى  ــتمدار اس در كنار اين دو سياس
ــور نيز از  ــش اين كش ــتاد ارت گانتس، رييس س
تاسيس حزب جديدى خبر داد. اين گروه سياسى 
كه نيروى مقاومت براى اسراييل نام گذاشته شده، 
اميدوار است كه بتواند آراي شركت كنندگان در 
ــب كند.  بنى گانتس تاكيد كرد  انتخابات را كس
كه حزب او ميانه رو خواهد بود و سياست هاى آن 
متفاوت از راستگرايان و چپ گرايان افراطى است.

گفته مى شود كه فرمانده سابق ارتش اسراييل 
كه 59 ساله است، مى تواند به طور نسبى موفق شود 
اما آخرين نظرسنجى ها نشان مى دهند كه حزب 

ــوايى هاى  ليكود به رهبرى نتانياهو با وجود رس
مالى اخير بيشترين آرا انتخابات پيش رو را از آن 

خود خواهد كرد.
رهبران احزاب مختلف اسراييل در هفته آخر 
ــر انحالل پارلمان  ــامبر اعالم كردند كه بر س دس
ــد به توافق  ــت) و برگزارى انتخابات جدي (كنس

رسيده اند.
اين تصميم پس از بروز اختالفات شديد بر سر 
ــربازى اجبارى براى يهوديان راستگرا  خدمت س

اتخاذ شد.
ــان  ــى از يهودي ــدى (گروه ــان حري يهودي
ارتدكس) به شدت مذهبى و سنتى هستند. آن ها 
ــاله اجبارى سربازى  در اسراييل از خدمت سه س
معاف هستند و تمام زندگى را به عبادت و خواندن 

كتاب هاى مقدس يهوديان مى گذرانند.
معافيت اين گروه از مذهبيان از خدمت سربازى 
اجبارى  مورد مخالفت گروه هاى سكوالر و برخى 
ديگر از گروه هاى سياسى در اسراييل است.  قرار 
ــد در روز 9 آوريل (20  ــت كه انتخابات جدي اس

فروردين) در اسراييل برگزار شود.
اتهام فساد مالى به نتانياهو

نتانياهو در كنار مشكل ائتالف دولتى با مشكل 
ــرش  ــت. او و همس بزرگ ديگرى نيز روبه  رو اس
مظنون به استفاده شخصى از خزانه دولت شده اند.

ــنبه 11 آذر (دوم  ــراييل روز يك ش پليس اس
ــار بيانيه اى اعالم كرد مدارك و  دسامبر) با انتش
شواهد كافى عليه بنيامين نتانياهو در دست دارد 

ــرش در پرونده فساد  كه نشان مى دهد او و همس
مالى موسوم به چهار هزار متهم هستند.

در اين بيانيه پليس اسراييل از دادستانى اين 
كشور خواسته عليه رييس جمهورى و همسرش 

اعالم جرم كند.
بنيامين نتانياهو اين اتهامات را رد كرده است. او 
در بيانيه اى نوشته كه در نهايت اعالم جرم صورت 
ــود ندارد.   ــرا هيچ مدركى وج نخواهد گرفت زي
نتانياهو گزارش ها عليه فساد مالى و دريافت رشوه 
ــانه ها خوانده است.نتانياهو  را بازى سياسى رس
ــى را در اسراييل به  از سال 2009 رهبرى سياس

عهده دارد.
دومين نيروى قوى انتخاباتى؟

ــراييلى هفته هاست در مورد  ــانه هاى اس رس
ــات آينده گمانه زنى  ورود بنى گانتس به انتخاب
ــنجى ها، حزب او دومين  مى كنند. بنا بر نظرس
ــتگراى ليكود به  ــد از حزب راس نيروى قوى بع
ــت وزير اسراييل  رهبرى بنيامين نتانياهو، نخس

خواهد بود.
روزنامه اسراييلي «حيوم» اقدام به انتشار يك 
نظرسنجى كرده كه بنا بر آن، حزب ليكود مى تواند 
ــى پارلمان حساب  روى 31 كرسى از 120 كرس
كند. در برابر حزب گانتس نيز از شانس كسب 15 

كرسى برخوردار است.
پارلمان اسراييل شامگاه چهارشنبه پنجم دى 
ــامبر) با انحالل خود راه را براى انتخابات  (26 دس
زودرس كه قرار است نهم آوريل برگزار شود، هموار 

كرد. دولت ائتالفى اسراييل متشكل از راستگراها 
و مذهبى ها به رياست بنيامين نتانياهو پيوسته با 

انتقادهاى بيشترى روبه رو مى شود.
ــال 2009  ــال دارد و از س ــو كه 69 س نتانياه
ــد، در حال حاضر  ــت را اداره مى كن بى وقفه دول
چهارمين دوره خود به عنوان نخست وزير اسراييل 
ــت  ــاد روبه رو اس را طى مى كند. او كه با اتهام فس
پيگيرى قضايى را حاصل هياهوى رسانه ها براى 

به زير برانداختن او از قدرت ارزيابى كرده است.
درباره بنى گانتس

ــال 2015 رييس ستاد كل  بنى گانتس  تا س
نيروهاى مسلح اسراييل بود. گانتس كه اكنون 59 
سال دارد و پيش از آنكه در سال 2011 بيستمين 
ــتاد كل ارتش رژيم صهيونيستى شود  رييس س
ــاز و رييس يگان هاى ويژه خدمت  به عنوان چترب

كرده بود.

رییس سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی احزاب را علیه نخست وزیر متحد کرده است

كودتاى حزبى عليه نتانياهو

الكسـاندر بناال، دسـتيار پيشـين 
رييس جمهورى فرانسه كه پيش از اين 
تصاويـرى از برخورد خشـونت آميز او 
با معترضان خبرساز شـده بود، از ادامه 

تماس هايش با امانوئل مكرون خبر داد.
كاخ اليـزه تاكيـد مـى كنـد كـه 
رييس جمهور  فرانسـه از زمـان اخراج 
الكسـاندر بناال در تابستان سال جارى 

ديگر تماسـى با او نداشته اسـت. اين 
در حالى اسـت كـه الكسـاندر بناال به 
پايگاه اينترنتى «مدياپار» گفته اسـت 
تماس هاى او با امانوئل مكـرون پس از 
اخراجش از طريق پيامرسـان تلگرام 

ادامه داشته است.
رسانه هاى فرانسوى حال اين پرسش 
را مطرح مى كنند كه «چه كسـى دروغ 

مى گويد؟ مكـرون يا بناال؟»  دسـتيار 
پيشين امانوئل مكرون تاكيد كرده است 
كه اسنادى دال بر ادامه تماس هايش با 
رييس جمهورى را روى تلفن همراه خود 

حفظ كرده است.
پايگاه اينترنتى «مدياپار» در روزهاى 
گذشته گزارش كرده بود كه الكساندر 
بناال در جريان سـفر اخيرش به آفريقا 

از گذرنامه ديپلماتيك اسـتفاده كرده 
اسـت؛امرى كه بـار ديگر نام دسـتيار 
پيشين امانوئل مكرون را بر سر زبان ها 
انداخت.مقامات دولت فرانسـه اعالم 
كرده اند كه تابستان امسال با ارسال دو 
نامه به الكساندر بناال از او خواسته بودند 
گذرنامه هاى ديپلماتيك خود را به دولت 
بازگرداند.وزارت خارجه فرانسه چند 

روز پيش اعـالم كرد كه دادسـتانى 
اين كشـور را در جريان عـدم اعاده 
گذرنامه هاى ديپلماتيك الكسـاندر 

بناال گذاشته است.
الكسـاندر بنـاال پـس از افشـاى 
نقـش وى در برخورد خشـونت آميز با 
تظاهركنندگان روز اول مـه در پاريس 

سمت خود در كاخ اليزه را از دست داد.

افشاگری دستیار 

پیشین مکرون:                                                           

با  رییس جمهوری فرانسه 

در ماس هستم

قرار اسـت كيم جونـگ اون، رهبر كره 
شمالى در سال آينده ميالدى (2019) به كره 
جنوبى سفر كند و با مقامات اين كشور در باره 
اوضاع سياسى گفت وگو كند. كيم جونگ 
اون اين خبر را در نامه اى به مون جائه- اين، 
رييس جمهور كـره جنوبى اعـالم كرده و 
سـفرش را به كره جنوبى براى دموكراتيزه 

شدن شبه جزيره كره مفيد دانسته است.

رهبر كره شمالى در نامه اش ابراز تاسف 
كرده كه نتوانسـته اسـت در سـال جارى 
ميالدى (2018) به كره جنوبى سفر كند. او 
اما همزمان بر «عزم قوى» خود براى سفر در 

سال آينده تاكيد كرده است.
كيم جونـگ اون همچنيـن در اين نامه 
نوشته اسـت كه تصميم دارد در سال 2019 
چندين بار با مون جائه- اين، رييس جمهور 

كره جنوبى، ديدار و گفت وگو كند. 
رييس جمهور كره جنوبى در ماه سپتامبر 
سـال 2018 به پيونگ يانگ، پايتخت كره 
شمالى رفت و در نشست سران چند كشور 
شركت كرد. آن زمان نيز اعالم شد كه كيم 
جونگ اون در «نزديك ترين زمان ممكن» 

به كره جنوبى سفر خواهد كرد. 
در صورت تحقق، اين نخستين سفر رهبر 

كره شمالى به پايتخت كره جنوبى خواهد بود. 
رييس جمهورى كره جنوبى اميدوار است كه 
اين ديدارها بتواند دستيابى به توافقى براى 
پايـان برنامه هاى اتمى كره شـمالى منجر 

شوند.
دوستى به جاى تهديد

در سال 2018 ميالدى رهبران دو كشور 
كره شمالى و جنوبى سه  بار با يكديگر مالقات 

كردند و بـه گفت وگو در بـاره موضوع هاى 
مختلف پرداختنـد. اين ديدارهـا به طور 
محسوسى به عادى تر شدن روابط دوكشور 
يارى رساندند.كره شمالى و جنوبى هنوز در 
شرايط جنگ با يكديگر هستند. جنگ كره 
در سـال 1953 با اعالم يك آتش بس پايان 
يافت، اما معاهده صلحى ميان دوكشور هنوز 

امضا نشده است.

برای نخستین بار 
رهرب کره شالی
 به کره جنوبی
 سفر  می کند
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براساس جديدترين آمار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت توليد انواع 
خودرو در آذر امسال، 71,2 درصد 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
كاهش يافته است. در اين مدت 
توليد انواع خودرو از 146 هزار و 

382 دستگاه در آذر سال گذشته، 
به 42 هزار و 145 دستگاه كاهش 

يافته است. انواع سوارى در آذر سال 
جارى كاهش 72 درصدى  داشته و از 
136 هزار و 828 دستگاه در آذرسال 
گذشته، هم اكنون به 38 هزار و 275 

دستگاه رسيده است

گروه اقتصاد 

ــا از جمله  ــور م ــازي در كش ــت خودروس صنع
ــر به  ــطح بااليي منج ــه در س ــت ك ــي اس صنايع
ــا وجود  ــت؛ صنعتي كه ب ــده اس ــتغال زايي ش اش
مشكالت فراواني كه با آن روبه رو است، اگر با معضل 
حاد و ورشكستگي مواجه شود، تعداد زيادي از افراد 
شاغل در اين صنعت بيكار شده و زندگي شان بر باد 
ــي از ماجراست. اين  خواهد رفت اما اين تنها بخش
ــت كه با معضالت كوچك  صنعت اگرچه سال هاس
و بزرگي روبه رو است اما در جريان تحريم ها و فسخ 
بسياري از قراردادها با خودروسازان بزرگ دنيا اين 
ــت. افزايش نرخ ارز  مشكالت چندين برابر شده اس
ــه آمريكا عليه ايران باعث  و تحريم هاي غيرمنصفان
ــي قطعات  ــازان نتوانند به راحت ــده كه قطعه س ش
ــته  مورد نياز خود را وارد كنند و به عبارتي به در بس
ــازي داخلي نيز  خورده اند. از طرفي صنعت قطعه س
توان پاسخگويي به توليدات داخلي را ندارد. از سوي 
ــات خودرو نيز معضل  ديگر واردات مواد اوليه قطع
ــت كه اين صنعت اين روزها با آن  بزرگ ديگري اس
ــا را كه كنار  ــته و پنجه نرم مي كند. تمام اين ه دس
بگذاريم به بحث تعهدات خودروسازان در قبال مردم 
ــيد. چندي پيش دو خودروساز بزرگ  خواهيم رس
كشورمان، ايران خودرو و سايپا  دو دوره پيش فروش 
ــترده اي  ــطح گس ــاز كردند كه در س خودرو را آغ
ــت كه بر اساس آمار  صورت گرفت؛ اين در حالي اس
ــور با كاهش  ــودرو در كش ــت توليد خ وزارت صنع
چشمگيري روبه رو شده است؛ هر چند وزير صنعت 
ــته از افزايش توليد خودرو سخن  در روزهاي گذش
گفته اما اظهارات وزير با آماري كه از وزارتخانه اش 
منتشر شده به نظر ضد و نقيض مي رسد. با اين حال 
ــان حوزه خودرو معتقدند ايران خودرو و  كارشناس
سايپا توانايي پاسخگويي به تعهدات خود را در موعد 
ــروش خودرو  ــاني كه در پيش ف مقرر، در قبال كس
ثبت نام انجام داده اند، نخواهند داشت و اين موضوع 
در آينده اي نزديك تبديل به معضلي بزرگ در اين 
ــرهاي بزرگي  ــن روزها گرفتار دردس صنعت كه اي

است، خواهد شد. 
سخن وزير مبني بر افزايش توليد

وزير صنعت، معدن و تجارت در روزهاي گذشته 
ــاز داخلى جلوى 15 ميليارد  با بيان اينكه خودروس
ــد خودرو را رو به  دالر واردات را گرفته، ميزان تولي
ــرداد الهوتى  ــت. در اين خصوص مه افزايش دانس
ــتقلين مجلس شوراى  ــخنگوى فراكسيون مس س
ــرد: آقاى  ــنا، اظهار ك ــالمى در گفت وگو با ايس اس
ــير  ــت گفت كه با توجه به س رحمانى در اين نشس
ــودرو در حال حاضر  نزولى قبلى در زمينه توليد خ
ــان  ــت. به گفته ايش توليد خودرو رو به افزايش اس

يك ميليون خودرو به ارزش 15 هزار ميليارد تومان 
ــده بود كه طبق آخرين تصميم قرار  پيش فروش ش
ــراى پيش فروش هاى قبلى  ــد 80 درصد توليد ب ش
ــه فروش هاى جديد  ــد و 20 درصد ب اختصاص ياب
ــود. آقاى وزير همچنين گفت كه  اختصاص داده ش
خودروسازهاى داخلى با وجود  مشكالت بسيار در 
مجموع توانسته اند جلوى 15 ميليارد دالر واردات 
ــرايط فعلى ارزى بگيرند. الهوتى با اشاره به  را با ش
واردات چهار ميليارد دالر قطعات خودرو يادآور شد: 
ــتفاده از تبصره 18 قانون  آقاى وزير در خصوص اس
بودجه درباره ارائه تسهيالت به توليدكنندگان نيز 
گفتند كه بنا دارند از تسهيالت بيشتر براى تقويت 
خودروسازان استفاده كنند تا تحولى در اين زمينه 

ايجاد شود.
كاهش 71درصدي توليد خودرو

صحبت هاي وزير صمت در فراكسيون مستقلين 
ــالمى در حالي است كه براساس  مجلس شوراى اس
ــدن و تجارت  ــار وزارت صنعت، مع جديدترين آم
ــال، 71,2 درصد  ــودرو در آذر امس ــواع خ توليد ان
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته كاهش يافته 
ــار وزارت صنعت،  ــاس جديدترين آم ــت. براس اس
ــال،  معدن و تجارت توليد انواع خودرو در آذر امس
71,2 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
كاهش يافته است. در اين مدت توليد انواع خودرو از 
146 هزار و 382 دستگاه در آذر سال گذشته، به 42 
هزار و 145 دستگاه كاهش يافته است. انواع سوارى 
ــال جارى كاهش 72 درصدى  داشته و از  در آذر س
ــتگاه در آذرسال گذشته، هم  136 هزار و 828 دس
اكنون به 38 هزار و 275 دستگاه رسيده است. انواع 
ــتگاه در آذر امسال نسبت به  ون نيز با توليد 61 دس
مدت مشابه در سال گذشته كه 136 دستگاه توليد 
داشته، كاهش توليد 55.1 درصدى را تجربه كرده 
است. توليد انواع وانت و اتوبوس نيز همچون موارد 
ــت. طبق آمار  ــده با كاهش روبه رو شده اس ذكر ش
ــال جارى  ــتگاه در آذر س توليد وانت با 2949 دس
ــتگاهى در مدت مشابه  نسبت به توليد 7685 دس
ــته است.  ــته، 61.6 درصد كاهش داش سال گذش
ــش 91.2 درصدى همراه  توليد اتوبوس نيز با كاه
ــال گذشته به 12  ــتگاه در آذر س بوده و از 136 دس
دستگاه رسيده است. همچنين كاميونت، كاميون 
ــتگاه در آذر سال جارى  و كشنده با توليد 700 دس
نسبت به توليد 1454 دستگاه در مدت مشابه سال 
گذشته، كاهش توليد 51.9 درصدى را تجربه كرده 
است. در مقابل تنها مينى بوس و ميدل باس بوده كه 
ــته و توليد آن از 143  رشد توليد 3.5 درصدى داش
دستگاه در آذر سال گذشته، به 148 دستگاه رسيده 
ــى توليد خودرو در  ــت. عالوه  بر اين آمار تجميع اس
ــال جارى تا پايان آذر نيز به اين صورت  9 ماه اول س
است كه كاهش توليد 31 درصدى رخ داده و ميزان 
ــتگاه  ــك ميليون و 106 هزار و 385 دس توليد از  ي

ــال 96 به 763 هزار و 519 دستگاه  در 9 ماه اول س
ــت. اين ميزان كاهش توليد خودرو تنها  رسيده اس
ــت و در ماه هاي گذشته نيز طبق  مربوط به آذر نيس
ــر شده بود، توليد  آماري كه از وزارت صنعت منتش
ــبت به مدت مشابه آن در سال  خودرو در هر ماه نس
گذشته با كاهش چشمگيري مواجه شده است كه 
البته اين كاهش توليد به دليل مشكالت مربوط به 
صنعت خودروسازي در پي تحريم ها امري طبيعي 
ــد. چندي پيش محمدرضا منصورى  به نظر مي رس
ــس در گفت وگو با  ــع مجل ــيون صناي عضو كميس
ــى كه واردات خودرو  «قانون» بيان كرده بود:  زمان
ــود، قيمت خودرو افزايش پيدا مى كند.  صفر مى ش
او وجود انحصار در اين صنعت را باعث متضرر شدن 
ــاله  صنعت  ــود كه اين مس ــته و گفته ب مردم دانس
ــور ما  ورشكسته كرده است.  خودروسازى را در كش

ــت و  ــيار پايين اس در حال حاضر توليد خودرو بس
ــوند، ارزش صادراتى  ــه توليد مى ش خودروهايى ك
ــتن مرزها مشكل را دوبرابر  ندارند. با اين وجود بس
ــر واردات  ــش مى دهد. اگ ــار را افزاي كرده و انحص
نامحدود شود، تمام پول ها از بانك ها خارج مى شود 
ــره بايد باوجود  ــور مى رود.  باالخ و به خارج از كش
تحريم ها و شرايط فعلى تحمل كنيم، شايد شرايط 

سخت تر از وضعيت فعلى شود.
توقف توليد در صورت عدم اجراي استانداردها

مشكالت موجود در صنعت خودروسازي ما تنها 
ــته ختم  به كاهش توليد خودرو در چند وقت گذش
نمي شود، يكي از عمده ترين مشكالت در خصوص 
اين صنعت موضوع رعايت استانداردهاي خودرويي 
است. آنچه كه از استاندارد خودرويي در اين صنعت 
ــور مشاهده مي شود،  به عنوان توليد داخلي در كش

تفاوت بسياري با استانداردهاي جهاني خودرو دارد؛ 
ــئوالن از آن اطالع  موضوعي كه با وجود اينكه مس
ــه امروز چاره اي  ــته و به آن اذعان دارند اما تا ب داش
ــر از چندگاهي  ــيده اند. البته ه ــراي آن نينديش ب
سخن از افزايش استانداردهاي خودرويي در توليد 
ــا درنهايت آنچه كه در  خودروها به ميان مي آيد ام
نتيجه  امر مشاهده مي شود، مطلوب نيست و فاصله 
ــفند سال  ــتانداردهاي جهاني دارد. اس زيادي با اس
ــتاندارد از افزايش  ــته بود كه سازمان ملى اس گذش
ــتانداردهاى خودرويى از 55 به 85 مورد  تعداد اس
ــاس تفاهمنامه اى  ــه براس ــر داد و اعالم كرد ك خب
ــازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت،  بين اين س
ارتقاى اين استانداردها از نظر تعداد و كيفيت مطرح 
ــاس مصوبه شوراى  ــت. اين موضوع براس شده اس
سياست گذارى خودرو و با حضور وزير وقت صمت، 

ــازان و  ــتاندارد، خودروس ــازمان ملى اس رييس س
قطعه سازان در دستور كار قرار گرفت. بر اين اساس 
بنا بر اين شد كه طبق يك زمان بندي تا دى سال 97، 
ــتانداردهاى اجبارى خودروهاى سوارى  تعداد اس
به 85 مورد افزايش پيدا كند. بر اساس قانون وقتي 
ــود، مدت زمان  ــتانداردي تدوين و اعالم مي ش اس
ــد توليدي  ــط واح ــخصي براي اجراي آن توس مش
تعيين مي شود كه به گفته قانون گذار اين مدت زمان 
نبايد از سه ماه كمتر باشد. مدت زمان اعالم شده به 
اين منظور است كه توليدكننده فرصت كافي براي 
ــته  اعمال تغييرات و تغيير وضعيت در اختيار داش
ــت، رييس  ــره پيروزبخ ــد. در اين خصوص ني باش
ــتاندارد ايران گفته بود كه آغاز اين  سازمان ملى اس
طرح از دى سال جارى كليد مى خورد و پس از آغاز 
ــال بايد كار ارزيابى خودروها  طرح، به مدت يك س
ــتاندارد ايران انجام شود و  ــازمان ملى اس توسط س
ــد خودرويى از  ــخص ش اگر طى اين ارزيابى ها مش
استانداردهاى 85 گانه تعيين شده برخوردار نيست، 

آن گاه با توقف توليد روبه رو مى شود.
ــا صنعت  ــا زماني ب ــور م صنعت خودروي كش
خودروي كره و ژاپن كه اين روزها در زمره غول هاي 
ــت مي كرد و  ــتند، رقاب ــازي در دنيا هس خودروس
ــور ما  ــا كيفيت خودروهاي توليدي در كش چه بس
ــز بهتر بود اما در  از خودروهاي توليد كره و ژاپن ني
ــرفت مواجه  ــال ها نه تنها اين صنعت با پيش طي س
ــت پرده و رانت ها و  ــائل پش نشد بلكه به دليل مس
سودجويي ها روز به روز با تنزل روبه رو شد. صنعتي 
ــراي غول هاي  ــل به رقيبي ب ــت تبدي كه مي توانس
بزرگ دنيا شود، اين روزها حتي در منطقه نيز حرف 
ــه اين موضوع  ــدارد كه البت ــراي گفتن ن چنداني ب
ــرايط اقتصادي كشور دارد و  ارتباط مستقيمي با ش
ــكالت اين صنعت در گرو حل  به طور يقين حل مش

معضالت اقتصاد كشور است. 

     وضعيت توليد و مونتاژ خودرو در كشور بررسي شد   

خودروسازى درگير ضد و نقيض هاى متوليان
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ــه  ــزارى ميزان، چهارمين جلس به گزارش خبرگ
ــيدگى به اتهام على اكبر عمارت ساز فرزند محمد  رس
معاون اجرايى وقت مديريت شعب بانك تجارت استان 
كرمان در شعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم 
ــت قاضى  ــران اقتصادى و به رياس ــدان و اخاللگ مفس
صلواتى، به صورت علنى برگزار شد.در آغاز قاضى صلواتى 
ــروع  ــت: در مورخه  97/10/10ش رييس دادگاه گف
چهارمين جلسه محاكمه اين پرونده را درشعبه  چهار 
دادگاه ويژه رسيدگى به اتهام اخاللگران نظام اقتصادى 
با حضور مستشاران دادگاه، وكالى متهم، متهم، وكيل 
بانك تجارت ونمايندگان دادستان به صورت علنى اعالم 
مى كنم و از متهم مى خواهم در جايگاه براى ايراد دفاعيات 
خود حاضر شود.متهم على اكبر عمارت ساز در جايگاه 
حاضر شد و گفت: از اينكه ديروز به من استراحت داديد از 
دادگاه تشكر مى كنم.وى دفاعياتش را اين گونه آغاز كرد: 
ــت مواردى كه مطرح شده  در صفحه چهار كيفرخواس
ــت، ارتباطى به پرونده من ندارد و به استان اصفهان  اس

مرتبط است.
وى ادامه داد: 36 برگ از كيفرخواست به ضمانتنامه 
ــت، گفته مى شود بنده  پرداخته كه تكرار در تكرار اس
ــادر كرده ام و بنده  1200 ميليارد تومان ضمانتنامه ص
مى خواهم اين مبالغ را كپى كرده و به دادگاه ارائه دهم، 

چون اين تعداد ضمانتنامه صادر نكرده ام.
ــده، در  متهم افزود: درباره زندآبادى كم صحبت ش

حالى كه بدهى 220 ميلياردى دارد.
در اين لحظه قاضى گفت: 19 نفر متهم هستند كه 
در دادسرا در حال رسيدگى است، از آن ها مى توان آقاى 
زندآبادى را نام برد اما چون بازداشت شما طوالنى شده 

بود، پرونده شما زودتر به دادگاه آمد.
متهم در ادامه دفاعيات خود بيان كرد: در مورد يكى 
ــده بود كه  ــه برگ ضمانتنامه صادر ش از شركت ها س
تسويه شده است و درباره ضمانتنامه، شعبه بنده فقط 
پيشنهاد كننده بود و اين گونه ضمانتنامه ها در كل كشور 
صادر شده است. من چند سالى است كه در زندان بودم 

و سوخته و مرده شده ام و كسى به من اهميت نمى دهد.
ــاز افزود: اين ضمانتنامه هايى كه  متهم عمارت س
ــال كارمزد آن  صورى قلمداد مى شود به مدت  پنج س
ــى مى كردند، حاال بعد از  پنج سال  داده مى شد و بازرس

مى گويند صورى يا جعلى است؟
متهم بيان كرد: بابت اين ضمانتنامه ها من لوح تقدير 
و پاداش نقدى گرفتم، حال يك شبه همه چيز را زير پا 
مى گذارند. پول در گردش حكم خون را دارد و نمى شود 
قطع كرد و بايد راهى سريع انتخاب شود. اين است كه 
بانك ها را براى صدور ضمانتنامه ها تشويق مى كردند و 
حتى كالس آموزشى مى گذاشتند و ما ساالنه از اين راه 

درآمد داشتيم.
ــا مديريت حقوقى داريم  وى گفت: در همه بانك ه
ــتم حقوقى برود؛  و طبق قانون پرونده ها بايد در سيس

درحالى كه پرونده من دست شخص بازنشسته اى بود 
كه  پنج سال مديريت كرده است .

ــت، ضمانتنامه اى  ــرد: در كيفرخواس ــان ك وى بي
100ميليون تومانى است كه به من تفهيم نشده است. 
ــت سال  در بخش چك هاى غير بانكى در كيفرخواس
86- 85 زمان صدور آن اعالم شده است؛ در حالى كه در 
اين سال ها چك غير بانكى صادر نكرده ايم و هيچ تخلفى 

صورت نگرفته است.
وى ادامه داد: در صفحه 71 الى 80 و 108 الى 113

ــت مبالغ آن صريح گفته  حدود 15 برگه از كيفرخواس
شده است. درصفحه 125 و 120 تصرف غير قانونى در 
اموال توقيف شده ذكر شده است و از دادگاه مى خواهم 
ــما ارائه بدهد،  نامه اى كه اين ملك را توقيف كرده به ش

چون خيلى كذب است.
متهم افزود: اين ملك توقيف نشده است؛ همچنين 
ــركت بود كه يكى واقعى است و  در شكايت ها نام دو ش
ــتم، اما درشركت ديگر من  من مسئول بدهى آن هس

مسئول نيستم.
ــس دادگاه اجازه تنفس  ــه متهم ازريي در اين لحظ

خواست. قاضى اجازه داد.
چند دقيقه اى جلسه براى تنفس متهم در سكوت 

به سر برد.
دوباره متهم براى ايراد دفاعيات حاضر شد و گفت: 
ــع حقوق بانكى  ــت به تضيي در صفحه 20 كيفرخواس
اشاره شده است، بنده براى خودم خيلى متاسفم؛ چرا كه 
خدمات ارزشمندى اين شعبه به بانك داشت و براى بانك 

منافع زيادى داشت.
وى افزود: در بحث تضييع حقوق بانكى من هم گريه 
كردم و هم خنديدم! 1300 ميليارد ريال سود عملياتى 
داشتيم. آيا اين تضييع حقوق بانك است؟ اين فقط براى 

محكوم كردن است .
عمارت ساز در اين بخش از جلسه دادگاه در خصوص 
شركت برادر خانم خود كه ضمانت هايى به نفع آن صادر 
ــده بود،گفت: برادر خانم من نيز مانند همه دوست  ش
ــرادر خانمم  ــركت ب ــت كه كار كند و من براى ش داش
ــت نكردم. مى گويند اختالس  ضمانتنامه جعلى درس
شده است؛ در صورتي كه  بانك تجارت پولى ندارد. يك 
بزرگ نمايى در خصوص اين برگ ضمانتنامه كه به نفع 
برادر خانمم صادر شده، صورت گرفته است كه ارزش آن 
حدود 12 ميليارد بوده است و به هيچ عنوان اين اتهامات 

مطرح نبوده است .
وى در ادامه گفت: اين پرونده بانكى بسيار شفاف و 

روشن است و خيلى راحت مى توان اقدام كرد.
در اين بخش از جلسه دادگاه قاضى صلواتى خطاب 
ــن بانكى به چه  ــما چه تعداد چك بي به متهم گفت: ش
پشتوانه اى و به  نفع چه اشخاصى صادر كرده ايد؟ مگر 
نه اينكه چك هاى بين بانكى بايد پشتيبان داشته باشند.
ــتيبان داشته باشند، 99 وى پاسخ داد: بله بايد پش

ــنه  درصد اين چك ها به نفع صندوق هاى قرض الحس
كرمان بوده است و تعداد 691 فقره بود كه تخلف داخل 

بانكى بوده است.
قاضى صلواتى در ادامه در واكنش به اظهارات متهم 
خاطر نشان كرد: شما نمى توانيد از صندوق براى خود 

پناهگاه بسازيد، ارزش چك ها چقدر بوده است؟
ــخ گفت: طبق اعالم سازمان  عمارت ساز نيز در پاس
ــى  هفت ميليارد بوده كه اگر از آن ضمانتنامه ها  بازرس
ــند، نهايت ارزش آن ها 20 ميليارد  استفاده كرده باش
تومان بوده است؛ در حالى كه طبق ادعاى دادسرا پنج 

هزار ميليارد محاسبه شده است.
قاضى صلواتى در ادامه گفت: شما حدود120 ميليارد 
تومان از اين وجوه را در اختيار شركت ديگرى قرار داديد 

كه برگشت نخورده است.
ــده  ــه اين تخلف انجام ش ــخ گفت: بل متهم در پاس
ــت و بدهى از محل  ــى مطرح نبوده اس اما موضوع بده
ــى و از روى وجوه بدهى هاى بانك نبوده  چك هاى بانك

است.
قاضى صلواتى در ادامه به متهم گفت: مسئوالن بانك 

تجارت بارها به شما تذكر دادند اما شما توجه نكرديد.
ــاز نيز در واكنش به سوال قاضى گفت: به  عمارت س

هيچ وجه به من تذكر ندادند.
ــه گفت: از محل  رييس دادگاه در اين بخش از جلس
چك هاى بين بانكى چه چيزى عايد شما مى شده است؟
متهم نيز در پاسخ مدعى شد: من يك ريال از اين مبالغ 
استفاده نكردم و هيچ سندى پيدا نمى شود كه من يك 

ريال استفاده كرده باشم.
وى ادامه داد: تخلفات ادارى در بانك ها زياد است و من 
تخلف كردم اما داخلى بوده و يك ريال به جيب بنده نرفته 
ــت، حتى زن اول من يك خانه ندارد و من هر كارى  اس

كردم، براى كشور انجام داده ام و هدف من اين بوده است 
كه كار راه بيفتد.

قاضى صلواتى در ادامه از متهم پرسيد: شركت مفتول 
ــت اما شما وام مرحله  بكسل  پنج مرحله وام داشته اس

پنجم را كه 28 ميليارد بوده، پرداخت نكرده ايد.
متهم نيز در پاسخ گفت: اين مبلغ واريز شد و كل آن 
بر اساس سيستم ارزى بوده و بايد تاييديه شركت هاى 
خارجى مى آمد كه به واسطه تحريم ها مقدور نبوده است.

قاضى صلواتى در ادامه از متهم پرسيد: مگر نه اينكه 
ــاس قراردادهاى واضح صادر  بايد ضمانتنامه ها بر اس

شود؟
متهم نيز گفت: من تنهايى تصميم گيرى نكردم .

قاضى صلواتى در واكنش به اظهارات متهم پرسيد: 
چرا قراردادها صورى و جعلى بوده است؟

عمارت ساز نيز در پاسخ تصريح كرد: از نظر ما صورى 
نبوده، چرا كه اين قرارداد در كل ايران صادر شده است 
اما من در شعبه خود مورد صورى و جعلى نداشتم و اين 

ضمانتنامه ها به نفع مشتريان صادر شده است.
ــن بخش از اظهارات  قاضى صلواتى در واكنش به اي
متهم گفت: اين گونه نبوده است، يك سرى شركت ها 
زيرمجموعه خودتان و تعدادى هم زيرمجموعه بانك 

بوده است، انگيزه شما از انجام اين كار چه بود؟
ــركت هايى  ــخ گفت: بعضى مواقع ش متهم در پاس
وجود دارند كه داراى مشكالتى هستند اما اين شركت ها 
ــئوالن بانك مانع  به نفع كشور كار مى كردند ولى مس

مى تراشيدند.
ــتيد در اين  ــما مى توانس ــى صلواتى گفت: ش قاض

خصوص تذكر دهيد.

عمارت ساز نيز بيان داشت: وظيفه بانك ارائه خدمات 
به مردم است.

ــخن متهم اذعان  رييس دادگاه در واكنش به اين س
كرد: ارائه خدمات به چه قيمتى؟

متهم در پاسخ گفت: اگر سيستم بانكى ما درست كار 
مى كرد، خيلى از تخلفات صورت نمى گرفت.

ــه دادگاه گفت:  قاضى صلواتى در اين بخش از جلس
63 فقره ضمانتنامه حدود 900  ميليارد تومان به نفع 
شركت هاى زيرمجموعه خودتان و سايرين صادر شده 

است، چه توضيحى داريد؟
متهم گفت: من باور نمى كنم چنين مبالغى وجود 

داشته باشد.
ــيد: چرا  ــس دادگاه در اين هنگام از متهم پرس ريي
تعدادى از ضمانتنامه ها را كه خام بوده، امحا كرديد كه 
ــخ گفت: تعدادى از اين ضمانتنامه ها در  متهم در پاس

پاركينگ بود و آب مى خورد.
ــما از  ــيد: آيا ش ــاز پرس رييس دادگاه از عمارت س

حساب هاى بانكى افراد برداشت مى كرديد؟
متهم در پاسخ گفت: به خاطر اعتماد چند ساله اى 
كه بين ما و مشتريان وجود داشته، بله؛ به همين شيوه 
كار مى كرديم و در اين خصوص شاكى خصوصى وجود 

ندارد.
ــداد 11 فقره از  ــت: تع ــاب به متهم گف قاضى خط
ــوده  اما  ــتعالم كردند كه جعلى ب ــا را اس ضمانتنامه ه
ــه هاى بين بانكى را نگه  شما نگفتيد، از طرفى چرا الش

نمى داشتيد؟
ــوص  ــت: در خص ــخ گف ــاز در پاس ــارت س عم
ضمانتنامه ها، بله اين گونه بوده است و تخلف كردم و 

در خصوص الشه هاى بين بانكى، سيستم طورى شده 
بود كه جلوى كار ما را مى گرفت و ما مجبور بوديم كه  

سه صفر را حذف كنيم.
ــما هنوز  ــس دادگاه خطاب به متهم گفت: ش ريي

خيلى از اموال را معرفى نكرده ايد.
قاضى خطاب به متهم گفت: براى آقاى زيد آبادى 

چند فقره ضمانتنامه صادر كرديد؟
متهم در پاسخ گفت: 320 ميليارد در اين خصوص 

صادر شده بود.
ــى صلواتى از  ــه دادگاه قاض در اين بخش از جلس
نماينده دادستان خواست تا با حاضر شدن در جايگاه 

اظهارات خود را ارائه كند.
ــور در جايگاه  ــتان نيز پس از حض نماينده دادس
خطاب به متهم گفت: شما زياد طفره مى رويد و 90

درصد از مطالبى كه گفتيد توجيه است؛ در حالى كه 
ــما اقرار كرديد چند فقره ضمانتنامه صادر كرده  ش
ــكيل  ــى 17 ضمانتنامه بانكى بدون تش ايد. از طرف
پرونده و ثبت در سيستم معادل 500 ميليارد تومان 
ــتور مديرعامل  در پرونده وجود دارد، آيا اين به دس

بوده است؟
متهم در پاسخ گفت: بله ضمانتنامه هايى كه االن 

موجود است به دستور كتبى مديرعامل بوده است.
ــش كه شما  ــتان با طرح اين پرس نماينده دادس
12ضمانتنامه به مبلغ  دو هزار ميليارد ريال استفاده 

كرده ايد از متهم توضيح خواست.
متهم نيز در اين خصوص گفت: اين مربوط به آقاى 

زيد آبادى است و ربطى به من ندارد.
نماينده دادستان در ادامه بيان داشت: در اظهارات 
ــه جعلى كه به  ــت ضمانتنام خود گفتيد حدود هف
ضمانت خواهى آقاى زيد آبادى بوده ُمهر خانم ناظمى 

توسط شما پاى آن ها خورده است.
متهم در پاسخ گفت: بله قبول دارم.

ــتان با طرح سوال ديگرى از متهم   نماينده دادس
ــاب  ــج ميليارد و 510 ميليون ريال به حس گفت:  پن
فردى واگذار كرديد و در اين خصوص نيز اقرار كرده 
بوديد، متهم در پاسخ گفت مال من نيست و نمى دانم.

ــوص  ــتان در خص ــده دادس ــه نماين در ادام
وكالتنامه اى كه با هويت جعلى خانمى بوده است از 
متهم توضيح خواست. عمارت ساز نيز در پاسخ گفت: 

من فقط خواستم زن بگيرم.
نماينده دادستان در خصوص 10 پالك ثبتى كه به 
نام يكى از افراد نزديك به متهم و به ارزش 30 ميليارد 
ــده بود، توضيح خواست كه عمارت  تومان منتقل ش

ساز در پاسخ گفت: اين موضوع كذب محض است.
ــتان در خصوص 22 پالك توقيف  نماينده دادس
شده كه خود متهم آن ها را معرفى كرده بود و ارزش 
آن 136 ميليارد تومان بود، توضيح خواست كه متهم 

در ادامه ابراز بى اطالعى كرد.
ــيدگى به پرونده در اين  در ادامه دادگاه ختم رس

جلسه را اعالم كرد .

        مشروح چهارمين جلسه محاكمه معاون اجرايى وقت مديريت شعب بانك تجارت استان كرمان  

 رييس دادگاه خطاب به متهم: رييس دادگاه خطاب به متهم:
 شما هنوز خيلى از اموال را معرفى نكرده ايد شما هنوز خيلى از اموال را معرفى نكرده ايد  



ــادى نداريم كه  ــتيم، بحران اقتص ــتيم كه هس با هم قهر نيس
ــت كه  ــتيم، حال مان خوب اس ــه هس ــتيم ك داريم،تحريم نيس
ــور، هفت منطقه آزاد داريم،سوال  نيست!  از شمال تا جنوب كش
ــاي بالفعل و  ــه مي توان از ظرفيت ه ــت؛در حال حاضر ك اينجاس
بالقوه مناطق آزاد كه دروازه  اقتصاد كشور است، استفاده كرد چرا 

خودزني مي كنيم؟
بيگانه اگر مي شكند حرفي نيست

از دوست بپرسم كه چرا مي شكني   
ساعت ها پاي درد و دل فعاالن اقتصادي در حوزه مناطق آزاد نشسته ام، 
ــاني كه ميلياردها تومان پول بي زبان خود را در جايي ريختند كه  كس

معتقدند كه آنجا فقط در زبان منطقه آزاد مي چرخد ولي در عمل هيچ!
   ركود ناشي از تحريم

   ركود ناشي از افزايش نرخ ارز
ركود ناشي از سنگ اندازي هاي گمرك ايران

   عدم هماهنگي بين واحدهاي اجرايي در حوزه حاكميت مناطق 
آزاد با تمامي سازمان ها و ارگان هاي مستقر در سطح مناطق

آيا آمار و ارقامي كه در حوزه صادرات، واردات و قاچاق مناطق آزاد 
ارائه مي شود، حقيقي است؟ مگر مناطق آزاد طبق قانون از معافيت ها 
ــت، پس چرا انگيزه اي براي  و مشوق هاي قابل توجهي برخوردار نيس
متوليان صنعت، اقتصاد و كشاورزي ايجاد نمي شود؟ به عرايض بنده 
اكتفا نكنيد، كافي است يك سري به يكي از مناطق آزاد كشور بزنيد، 

آن وقت است كه با يك كلمه روبه رو مي شويد:  ركود!
ــت. تمام خودروها كه   واردات بسته است.  ثبت سفارش بسته اس
سرمايه قابل توجهي هستند در گمرك مناطق آزاد بيش از يك سال 
است كه خاك مي خورند.  دكان ها و پاساژ هاي خالي و بازرگانان معترض 
به اين سياست ها گواه مطالب هستند.  صادرات هم هر روز ممنوعاتش 
بيشتر از مصوباتش مي شود و نمي توان براي صادرات برنامه ريزي كرد. 
مگر نمي توان خلق ثروت كرد؟ مگر نمي شود از ظرفيت هاي فكري ملت 
كه دولت بيشترين سرمايه اش را صرف آن يعني آموزش از دبستان تا 
دانشگاه كرده است، استفاده كرد؟ آيا الزم است مبلغي را كه دولت براي 
ــتان دولتي تا فارغ التحصيلي از دانشگاه دولتي  رسيدن هر نفر از دبس

هزينه مي كند، بازگو كنم؟ چرا اين سرمايه  عظيم را رها كرده ايم؟ ايجاد 
ــيك به مدرن براي  اقتصاد مولد و پويا با تغيير رويكرد مديريتي كالس
ــت و اقتصاد بدون پول با توجه به نوسانات بازار  مناطق آزاد الزامي اس

امري شدني است.
كليد خروج از بحران ركود مناطق آزاد

ــورهاي رو به توسعه،  ــتراتژي اتخاذ شده از سوي كش با توجه به اس
ــاي خود را به  ــتناد به هوش مالي ج ــول مي تواند با اس اقتصاد بدون پ
ــنهادات  ــاي قديمي مديريتي بدهد. البته من بارها پيش ايدئولوژي ه
خود را به مسئوالن و مديران مناطق آزاد به صورت حضوري ارائه داده ام 
ــت. اما وظيفه خود مي دانم كه قدمي در جهت  اما راه به جايي نبرده اس
توسعه بخشي از اقتصاد كشورم بردارم و فكر مي كنم اين وظيفه همه 

ماست.  راهكار:
1ـ حذف مقوله ثبت سفارش در مناطق آزاد كه مورد نياز كشور است.

ــتم  ــاي ممنوعه مصوب دولت از سيس ــذف اجناس و كااله 2ـ ح
مناطق آزاد.

3ـ صادرات بي قيد و شرط توليدات داخلي با توجه به كاهش ارزش 
پول ملي و ارزآوري در شرايط فعلي كه باعث رونق و گردش چرخ صنعت 

داخلي مي شود.
4ـ واردات بي قيد و شرط خودروهاي كاركرده و نو و لوازم يدكي آن 

از مناطق آزاد.

5ـ صادرات بي قيد و شرط توليدات كشاورزي با توجه به حضور ايران 
در بازار كشورهاي حوزه قفقاز و خليج فارس از مناطق آزاد، ارس، قشم، 

چابهار و اروند.
ــورهاي حوزه مناطق آزاد از  6ـ افزايش و توسعه سطح تعامل با كش

طريق تاسيس بازارهاي مبادله اي پاياپاي مشترك المنافع.
ــط مديريت منطقه با حاكميت  7ـ كنترل كامل مناطق آزاد توس
قطعي و نه نسبي، به طوري كه شبكه مديريتي، يكپارچه از پليس، گمرك 
ايران، شهرداري و... ايجاد و تحت نظارت سازمان منطقه آزاد باشد و هيچ 

يك از ارگان هاي مديريتي انفرادي عمل نكند.
8ـ استفاده از نيروهاي خالق و نخبه به دور از هرگونه تعصب بومي 

و البي گري.
9ـ ايجاد وابستگي كامل و متمركز به صادرات غيرنفتي.

10ـ حضور فعال و معرفي ظرفيت هاي طبيعي، اقتصادي، صنعتي 
و كشاورزي در رسانه هاي فعال كشورهاي هدف.

ــي، تلويزيوني و تبليغات محيطي  11ـ حضور در تبليغات راديوي
داخلي و خارجي.

12ـ حضور مستمر در فضاهاي مجازي داخلي و خارجي با مانيفست 
معرفي و جذب سرمايه گذاري و توريست.

13ـ برگزاري تورهاي ورزشي هيجاني با توجه به اقليم هر منطقه.
14ـ دعوت از آژانس هاي گردشگري صاحب نام كه در شرايط فعلي 

اقتصادي مي توانند ايران را به پربازديدترين و ارزان ترين مقصد توريستي 
دنيا تبديل كنند.

15ـ حذف هزينه خروجي گمرك ايران براي فعاالن اقتصادي در 
ــوص واردات، صادرات و ملزومات  مناطق آزاد  كه براي مذاكره درخص

مورد نياز سرزمين اصلي فعاليت مي كنند.
ــور در جهت حمايت از  ــتيباني همه جانبه مسئوالن كش 16ـ پش
حاكميت قطعي مناطق آزاد به طوري كه خود تصميم گيرنده امورات 

باشيد.
17ـ انتقال اختيارات وزارتخانه ها به صورت قطعي به مناطق آزاد با 

ايجاد شعبه يا نمايندگي.
ــته كننده اداري به صورت جدي در  ــي خس 18ـ كاهش بروكراس

سطح مناطق آزاد.
19ـ حذف قطعي بنگاه هاي البي گري و رفاقتي در مناطق آزاد.

ــعه  ــه و هزينه جهت توس ــروت حاصل ــه ث ــيم عادالن 20ـ تقس
زيرساخت هاي مناطق.

ــعه اقتصادي همه اصناف و  تمامي هدف از نگارش اين مقاله توس
مرزنشينان كشورم است، با رويكرد افزايش روحيه مرزنشينان و اقتصاد 
مبتني بر صادرات كاالي غيرنفتي. به قول معروف: « پشت هر تهديدي، 

فرصتي است» و ما بايد از آن ها به نفع و مصلحت كشور استفاده كنيم.
والسالم.
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گروه جامعه

رضا تودارى

گويى پيچ و مهره هيچ سازمان و ساختمانى در اين مملكت درست 
روى هم سوار نشده است. نه آموزش و پرورش، نه اتوبوس دانشگاه و حتى 
انگار كسانى كه بايد در سازمان هاى مسئول قرار بگيرند هم مانند پيچ و 
مهره هاى شان جا به جا و اشتباهى اند. چگونه  قرار است اين شوك هاى 
پى در پى روانى از ذهن جمعى مردم  برود؟ مگر مى شود هفته به هفته 
بگذرد ولى خبرى از شادى و آرامش حتى براى لحظه اى نباشد؟ چقدر 
جوانان اين سرزمين مى توانند نگرانى از آينده خود را بر دوش كشند؟ و 
چطور مى شود مسئوالن يك كشور در مقابل حجم زيادى از پرسش هاى 
سرگردان مردم و دانشجويان، پاسخى متناسب ندهند؟به ما بگوييد.  قرار 
است چه شود؟ به كجا خواهيم رسيد؟ در مدت زمانى كوتاه نرخ كاالهاى 
اساسى  آن قدر افزايش يافته است كه در برخى مناطق و حاشيه شهر ها 
احتمال افزايش تعداد كودكان مبتال به  سوءتغذيه وجود دارد. اين خود 

پرسش ايجاد مى كند كه آيا با اين حجم از فراگير شدن فقر، راهى براى 
ــت ميزهاى تان از شكم هاى  مديريت اين بحران  داريد؟ تا كنون پش
گرسنه كودكان سخنى گفته ايد؟ از نوزادانى كه شير خشك نياز دارند و 

پدران شان كه كارگرانى ساده و كم درآمد هستند؟
مرگ و تكرار آن

گويى شاهد يك درد ناتمام هستيم كه تا عمق جان مان خانه كرده 
است. عصبانيت مردم از فقر و گرانى تا كمى فروكش كرد، چشم باز كرديم 
و خبر سوختن چهار كودك در مدرسه ، كشورى را عزادار و بهت زده كرد.

مردم غم ديده و بحران زده بودند و بعد از گذشت يك هفته از سوختن 
دبستانى ها، تا خواستند تكه و پاره هاى  جان شان را جمع كنند، خبر  

پرپر شدن *    نيلوفرهاى اين سرزمين در اتوبوس دانشگاه دوباره شوك آور 
شد. آقايان! ما چقدر قرار است با سكوت مان در درد خود بپيچيم؟ چندبار 
قرار است مرثيه مرگ كودكان و جوانان، زنجيرى بر گردن مادران اين 
سرزمين بيندازد؟ بار گرانى، فقر و بيكارى را تحمل كنيم، با بى تدبيرى 
مسئوالن چه كنيم؟شايد نتوان گفت كه كودكان ُمردند، نتوان گفت 
دانشجويان مردند كه بايد گفت آن ها كشته شدند. كشته بى تدبيرى و 
بى مسئوليتى. باور كنيد اين جسم نيست كه فقط قابل كشتن است، 
ــت بى تدبيرى مسئوالن يك  وقتى سرنوشت جوانان مملكت به دس
ــور كم كم شروع به مرگ و  كشور كشته شود هم، گويى آينده آن كش
پوسيدن مى كند. اى كاش نگاهى بيندازيد به  افسردگى فراگير شده 

در بين نوجوانان و جوانان و مصرف گل و مخدر بين آن ها. به آمار اعتياد و 
خودكشى! اين ها هيچ كدام نمايشى سياه نيست. حكايت از اين دارد كه 
ما در نهايت شب گير افتاده ايم. هيچ كدام شان سياه نمايى نيست. گرچه 
وقايعى روشن نيستند اما درحقيقت يك جامعه رو به نابودى هستند و اين 
هشدارى است براى شما كه مسئوالن اين كشور هستيد. اينكه نجات يا 
سقوط كدام يك نتيجه  آينده مان باشد، بستگى به مديريت بحرانى دارد 

كه شما مسئوالن امروز به آن بينديشيد.  
اوضاعي كه به  شكل بحران است

ــم كه در بحران  ــاور كنيم چه نه، بايد قبول كني چه بخواهيم ب
قرار داريم. بحرانى كه گريبان كودكان و جوانان را بيشتر و بيشتر 
ــتيد جوانان، آينده كشور را بسازند.  مى گيرد. هميشه انتظار داش
ــا بى توجهى خودتان از آنان گرفته  ولى مى دانيد اميد به آينده را ب
ــان بايستند. آيا جايى براى  ايد؟ انتظار داريد جوانان پاى كشورش
ماندن گذاشته ايد؟ دست روى جغرافياى ايران كه بگذاريد، همه 

ــتاِن داغ كرده از فقر تا كرمانشاه زلزله  نقاطش درد دارد. از بلوچس
زده. تا حاشيه هاى شهرهاى بزرگ همه مردم به نوعى درگيرند. 
مسئوالن  ديروز وعده رهايى دادند. با شعار آزادى روى كار آمدند 
و شعار اعتدال و اميد دادند.ديروز قرار بود كليد بر دست بگيرند و 
درهاى قفل شده  را بگشايند تا آينده آرام گيرد. اكنون به آن آينده  
ــى مانده  ــيده ايم. ولى نه آرامش كه ديروز وعده رهايى اش بود رس
است و نه جانى براى رهايى. حتى بين غم و شادى مان هم تعادلى 
برقرار نيست. زمستان است؛زمستانى سخت. از طرفى بار گرانى ها  
ــت، از طرفى هم  نداى مرگ و غم و اندوه تمام  كمرشكن شده اس
اخبارمان را پر كرده است و جان مان را تكه تكه مى كند. انقدر فاصله 
ــت كه هيچ اعتدالى وجود ندارد. خبرهاى  طبقاتى زياد شده اس
غمگين زيادند كه براى شادى هم بهانه اى نيست. تنها كمى اميد 

ميان مان زنده است زيرا كه بذر هويت خيلى هاست. 
* نيلوفر نام يكى از جوانان قربانى در اتوبوس دانشگاه آزاد بود.

نگاه

مريم افرافراز

ــگري به عنوان منبع مهمي در  توسعه صنعت گردش
ايجاد درآمدهاي پايدار در عمده كشورهاي دنيا پذيرفته 
ــگري و زمينه سازي براي جلب  شده است و رونق گردش
ــم داخلي و خارجي همواره به عنوان يك سياست  توريس
ــود. اين در حالي است كه  جدي در كشورها دنبال مي ش
ــورما با وجود نياز روز افزون به رونق گردشگري با  در كش
هدف كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و البته همه وعده ها 
و شعارهايي كه در زمينه جذب توريسم مطرح مي شود، در 
عمل اتفاق هايي مي افتد كه نتيجه معكوس دارد و دورنماي 
صنعت گردشگري كشور را تار و مبهم مي كند. يكي از اين 
اتفاق ها در روزهاي اخير رخ داد و ليستي بلند باال از سايت 
هاي فعال در حوزه گردشگري با عنوان «غيرمجاز» منتشر 
ــدن فعاليت آن ها مي داد. اين در  ــدود ش شد و خبر از مس
شرايطي بود كه فعاليت سايت هاي گردشگري و تبليغات 
و اطالع رساني هايي كه در خصوص ظرفيت ها و پتانسيل 
هاي جذب توريسم دارند، نقش مهمي در توسعه صنعت 
گردشگري كشور دارد. در اين نامه، شركت مادر تخصصى 
توسعه ايرانگردى و جهانگردى خطاب به سازمان ميراث 
ــاز در حوزه  ــايت غير مج ــگرى 70 س فرهنگى و گردش
اقامتگاه هاى غيرهتلى را معرفى كرده بود كه پس از آن برخى 
از مديران سايت هاى گردشگرى و رزرو اقامتگاه اعالم كردند 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در تماس با مديران 
اين سايت ها به آن ها مهلت داده  كه در صورت حذف نكردن 
نام «اقامتگاه هاى غير هتلى» از سايت  خود، آن ها را فيلتر 
خواهد كرد. با وجود تعيين مهلت براى اين كسب  و كارها، 
سايت «واديرو» كه در زمينه رزرو اقامتگاه به صورت آنالين 
فعاليت دارد، فيلتر شد. اين اقدام سازمان ميراث فرهنگى و 
گردشگرى و فيلتر شدن يكى از كسب  و كارهاى آنالين در 
اين حوزه در حالى اتفاق افتاده است كه از 25 آذر معاونت 
حقوقى رياست جمهورى به  تمامي دستگاه هاى اجرايى در 
بخشنامه اى اعالم كرده بود كه هيچ يك از آن ها حق ندارند 
ــب وكارهاى مجازى را بدون ارجاع  ــكايت خود از كس ش

ــب وكارهاى الكترونيكى به طور  به كميته رفع موانع كس
مستقيم به دادستانى ارسال كنند.

اعتراض سايت هاي خدمات گردشگري
طي روزهاي گذشته و متعاقب انتشار نامه اي كه در آن 
درخواست فيلترينگ برخي سايت هاي خدمات گردشگري 
شده بود، برخي از متوليان اين سايت ها با اعتراض نسبت به 
نگارش نامه فيلترينگ، از تماس هاي تلفني با آن ها براي 
توقف فعاليت هاي شان خبر داده اند.  مدير يكى از سايت هاى 
گردشگرى در همين باره از تماس تلفنى سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى و تهديد به فيلترينگ 
در صورت حذف نشدن اقامتگاه هاى غيرهتلى خبر داده و 
گفته  است:«به ما گفته شد مجاز نيستيم تعدادى از اقامتگاه ها 

را ارائه دهيم و بايد آن ها را از سايت خود حذف كنيم. در غير 
ــخ به اين سوال كه  اين صورت فيلتر مى شويم».  او در پاس
غيرمجاز خواندن فعاليت استارت آپ هاى اين حوزه بر چه 
اساسى است و اين سايت ها براى فعاليت بايد چه مجوزهايى 
ــته است:«استدالل  دريافت كنند، به ديجياتو اظهارداش
ــت كه در اين حالت، اقامتگاه  ــازمان اين اس مسئوالن س
غيرهتلى يا خانه كرايه داده مى شود و اين كار مجاز نيست. 
در صورتى كه چنين قانونى وجود ندارد. كرايه كوتاه مدت 
ــن در حال رخ  اقامتگاه غيرهتلى در فضاى آنالين و آفالي
ــازمان ميراث فرهنگى بدون اينكه قانونى  دادن است و س
مبنى بر خالف بودن اين كار داشته باشد، اذعان دارد كه اين 

فعاليت قانونى نيست». 

فيلترينگ را متوقف كنيد!
ــايت هاي فعال  ــدود كردن س اما اقدام عجيب در مس
ــش وزارت ارتباطات و  ــته با واكن ــگري،  روز گذش گردش
ــر ارتباطات  ــد و نماينده وزي فناوري اطالعات مواجه ش
ــب  و كارهاى مجازى، با ارسال  در كارگروه رفع موانع كس
نامه اى خطاب به معاون حقوقى رييس جمهورى، خواستار 
جلوگيرى از فيلترينگ سايت هايى شد كه توسط سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى تهديد به فيلتر شده بودند. بر 
اساس متن نامه اى كه امير ناظمى، نماينده وزير ارتباطات 
در كارگروه كاهش موانع كسب  و كارهاى مجازى در توييتر 
خود منتشر كرده است، اين تصميم سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى برخالف احكام شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل 

ــب  و كارهاى مجازى از طريق  كارگروه كاهش موانع كس
ساماندهى و كاهش شكايات دستگاه ها به طرفيت آن ها 
بوده است. نماينده وزير ارتباطات در كارگروه كاهش موانع 
كسب  و كارهاى مجازى در اين نامه درخواست كرده است 
تا معاون حقوقى رييس جمهور به عنوان رييس اين كارگروه 
با قيد فوريت و استفاده از ظرفيت هاى قانونى موجود و تعامل 
ميان دستگاه هاى دولتى، ذى  نفعان و دعوت از نمايندگان 
ــايت هاى  ــوص فيلترينگ س ــى در خص بخش خصوص
ــات الزم را پيش  ــر هتلى تصميم ــاى غي رزرو اقامتگاه ه
ــده وزارت ارتباطات در كارگروه  از فيلترينگ بگيرد.نماين
ــب وكارهاى مجازى در نامه خود به معاون  رفع موانع كس
ــت كه بر اساس  حقوقى رييس جمهورى تاكيد كرده اس
ماده 3 شيوه نامه تشكيل و نحوه عمل كارگروه كاهش موانع 
ــركت مادر تخصصى توسعه  كسب وكارهاى مجازى، ش
ايرانگردى و جهانگردى كه وابسته به سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى است، بايد درخواست خود را براى رسيدگى 
به كميته تخصصى اين كارگروه ارائه و داليل خود را براى 
فيلترينگ اين سايت ها بيان كند. همچنين بايد امكان دفاع 
نمايندگان اين سايت ها بر اساس تبصره ماده 9 اين شيوه نامه 
فراهم شود.به گفته ناظمى، مطابق با ماده 10 اين شيوه نامه 
براى شكايت دستگاه ها از كسب وكارهاى مجازى، بايد مورد 
شكايت در اين كارگروه بررسى شده و  نامه اى براى آن صادر 
ــود. نماينده وزير ارتباطات تاكيد كرده است در صورت  ش
فيلتر شدن اين سايت ها، اين اقدام نه تنها بر خالف مصوبه 
هيات وزيران مورخ 3 بهمن 1396 است، بلكه موجب عدم 
هماهنگى دستگاه هاى دولتى در مواجهه با كسب وكارهاى 
نوپا مى شود. ناظمى همچنين تاكيد كرده است در صورت 
ــب وكارهايى به علت ناكارآمدى  فيلتر شدن چنين كس
ــى بودن روند  كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه و طوالن
ــب وكارهاى ايجاد شده  رسيدگى قضايى،بسيارى از كس

نابود مى شوند.
برداشتن موانع رشد گردشگري

ــايت هاي  ــازي فعاليت س اقدام اخير در محدود س
ــگري در حالي صورت گرفته كه كشورمان بيش  گردش

ــات حمايتي در اين  ــري نيازمند اقدام از هر زمان ديگ
ــتارت آپي و توجه  ــعه فعاليت هاي اس حوزه است. توس
ــه نكاتي  ــگري از جمل ــي ظرفيت هاي گردش به معرف
ــتگاه هاي دولتي به رونق  ــت كه بايد با حمايت دس اس
گردشگري در كشور كمك كند. بر اساس آمار سازمان 
ــگرى ايران از توليد  ــهم صنعت گردش گردشگرى، س
ــدود 119 ميليون دالر (معادل 2,4  ناخالص داخلى، ح
ــود در سال 1402،  ــت كه پيش بينى مى ش درصد) اس
ــن در حال حاضر،  به چهار درصد افزايش يابد. همچني
475 هزار ايرانى در صنعت گردشگرى و صنايع مرتبط 
ــغول به كارند كه اين ميزان، 1,2 درصد از كل  با آن مش
ــكيل مى  دهد و بر اساس  نيروى كار فعال در ايران را تش
ــه 3,2 درصد  ــال 1402 ب ــاى دولت بايد تا س برنامه  ه
افزايش پيدا كند. مطابق آمارهاى منتشر شده از سوى 
ــگرى ايران در سال  سازمان جهانى گردشگرى، گردش
گذشته 12 درصد رشد داشته، درحالى كه رشد جهانى 
گردشگرى  چهار درصد بوده است. شايد به همين دليل، 
ــرمايه گذارى بخش خصوصى در حوزه گردشگرى  س
ــدى 20 تا 30 درصدى را به همراه  ــال 95، رش طى س
ــاس اعالم رييس سازمان  داشته است. با اين  حال براس
ــتى و گردشگرى، طى دو  ميراث فرهنگى، صنايع  دس
ــگران خارجى به كشور  سال گذشته، آمار ورود گردش
تنها 4,6 دهم درصد گردشگران دنيا بوده است. به  گفته 
ــيارى از صاحبنظران داخلى و خارجى، توان بالقوه  بس
ــت و حتى مى تواند با  گردشگرى در ايران بسيار باالس
ــرى كند. در همين  ــل از صادرات نفت براب درآمد حاص
ــگرى و يونسكو نيز، ايران  رابطه سازمان جهانى گردش
را به  دليل برخوردارى از جاذبه هاى متعدد گردشگرى، 
ــور اول دنيا به لحاظ ورود گردشگر حساب  جزو 10 كش
مى  كنند. در چنين شرايطي اقدام به فيلترينگ سايت 
هاي خدمات گردشگري نقطه اي تاريك در فعاليت هاي 
سازمان متولي امر گردشگري محسوب مي شود كه الزم 
ــت تجديد نظري جدي در خصوص اجراي سياست  اس

هاي اين حوزه داشته باشد.

ديرينكده يا همان موزه باستان شناسى شهر جيرفت، 
ــى بزرگ و  ــت، ولى تمدن با آنكه گنجينه اى كوچك اس
ــكوهمند را در دل خود جاى داده كه از هزاره هاى دور و  ش
ــخن ها براى گفتن دارد.ديرينكده  تاريخ بالنده ايرانى، س
ــال 83 خورشيدى از سوى  باستان شناسى جيرفت در س
ــگرى و صنايع دستى  ــازمان ميراث فرهنگى، گردش س
راه اندازى شده است. درونمايه اين ديرينكده، باستان شناسى 
حوزه هليل رود را در برمى گيرد.در ديرينكده شهر جيرفت، 
ــنگ كلوريت  ــياى بى مانندى (منحصربه فرد) از س اش
ــنگ هاى الجورد، فيروزه، مرمر،  با ترصيعى از صدف و س
آهك و عقيق به نمايش گذاشته شده است. اين اشيا از ديد 
ــاخت و آرايش (تزيين) در نوع خود كم مانند و  تكنيك س

گاه بى همتايند.
 درونمايه موزه باستان شناسى جيرفت 

 مهم ترين موضوع هاى برنگاريده (منقوش) بر آوَندهاى 
(ظروف) ديرينكده باستان شناسى جيرفت در برگيرنده 
صحنه هاى نبرد جانوران گربه سان (پلنگ و شير) با مارهاى 
تنومند، يا نبرد شيرها و پلنگ ها با گاوهاى تنومند كوهان دار 
و همچنين نقش مايه هاى نامدار (معروف) نبرد رام كننده 
جانوران و گاو مرد با جانوران درنده مانند شير، پلنگ، گاو 

وحشى، مارهاى بزرگ و َكژدم (عقرب) – انسان هاست.
موضوع ديگر روى آوندهاى سنگى، صحنه بزكوهى و 
درخت زندگى است. جستار شناخته شده ديگر، نقش يورش 
شهباز (عقاب) به جسد گاوى است كه بر زمين نقش بسته 
است. كمابيش همه موضوع هاى ياد شده، ريشه در باورهاى 
ــن دوره در كناره هاى  ــى جامعه هاى اي فرهنگى – مذهب

ــتان دارد. يكى ديگر از موضوع هاى  هليل رود و شرق باس
برجسته بر سطح آوندهاى سنگ كلوريتى، نمايش سازه هاى 
آيينى يا مذهبى و كاخ هاست.بخش ديگرى از آثار هزاره هاى 
سوم و دوم پيش از ميالد در ديرينكده جيرفت را آوندها و 
ابزارهاى مفرغى تشكيل مى دهد كه از گورستان هاى كناره 
هليل رود در ُكنار صندل، محطوط آباد، ريگ انبار و دژ (قلعه) 
كوچك به دست آمده است. اين آثار به خوبى تكنيك هاى 
پيشرفته صنعت فلزكارى در حوزه فرهنگى هليل رود را 
نشان مى دهد. اشياى فلزى مانند تيغه هاى داس، خنجرها، 
ــنجاق ها و  ــربه هاى لوله دار، النگوها و حلقه ها، سرس مش
ــس را در برمى گيرند  ميله هاى تزيينى از جنس مفرغ و م
كه نمونه هاى همانند با آن ها، از ديگر محوطه هاى باستانى 

جنوب خاورى (شرق) به ويژه شهر باستانى شهداد به دست 
آمده است و همين امر حكايت از وجود فرهنگى فراگير و 
يكسان در اين بخش از ايران دارد.بخشى از اشياى ديرينكده 
باستان شناسى جيرفت وابسته (متعلق) به دوره هاى تاريخى 
است كه از كاوش هاى گورستان هاى حوزه رمشك به دست 
آمده است. همچنين بخش ديگرى از اشيا را آوندهاى سفالى 
به دست آمده از كاوش هاى شهر قديم جيرفت (دقيانوس) 
ــم َمهى (قمرى) در برمى گيرد.  از سده هاى چهارم تا شش
اين آوندها يا همان ظرف ها از ديد تكنيك ساخت و تزيين، 
ــكيل مى دهد كه با پژوهش و  مجموعه كم مانندى را تش
ــير تحول و سبك هاى گوناگون  بررسى آن ها مى توان س
صنعت سفال گرى و هنر تزيين آن را در دوران اسالمى ديد.

 پيشينه تاريخى شهر جيرفت
ــوب خاورى  ــار در جن ــت و رودب ــت هاى جيرف  دش
استان كرمان چه از ديد زيست بومى و چه از ديد موقعيت 
ــكل گيرى و  جغرافيايى، همه ويژگى هاى الزم را براى ش
شكوفايى فرهنگ ها و تمدن هاى تراز نخست دوره هاى 
پيش از تاريخ و تاريخى از هزاره هاى بسيار دور را داشته اند. 
ــكل گيرى و پيشرفت  هليل رود، همواره در پيدايش، ش
ــتقر) در كناره هاى آن، نقش  ــده (مس تمدن هاى برپا ش
حياتى را انجام داده است.نقطه اوج اين نقش در هزاره سوم 
پيش از ميالد بود كه طى آن حوزه هليل رود در منطقه اى 
ــمال تا  به درازاى 400 كيلومتر ( از كوه هاى الله زار در ش
ــوب خاورى) به مهم ترين حوزه  هامون جازموريان در جن

فرهنگى و مركز صنعتى – بازرگانى و هنرى شرق باستان 
تبديل شد.كيفيت كار صنعت گران و هنرمندان اين دوره، 
به ويژه در زمينه تزيين آوندهاى سنگ كلوريت در سنجش 
با آثار و موضوع هاى همانند از سرزمين هاى دور و نزديك به 
گونه اى چشمگير در سطحى فراتر و پيشرفته تر جاى داشته 
است. از سوى ديگر، نقشمايه هاى به كار بسته شده در تزيين 
آوندهاى سنگى كلوريتى از ديد موضوع گوناگونى برخوردار 
است. حوزه فرهنگى جنوب خاورى و به ويژه حوزه فرهنگى 
ــم انداز (منظر)  هليل رود در دوره هاى تاريخى نيز از چش
سياسى ، اجتماعى و فرهنگى و اقتصادى با اهميت بوده و 
در دوره شاهنشاهى هخامنشى بخشى از ساتراپى يا استان 
(ايالت) مكران به شمار مى رفته است. در سنگ نبشته ها و گل 
نبشته هاى هخامنشى نيز، در نقش ها و َكنده كارى هاى اين 
دوره به نام و فرآورده هاى توليدى آن، بارها اشاره شده است.

اين منطقه در دوره هاى اشكانى و ساسانى نيز، يكى از 
ناحيه هاى مهم به شمار مى رفته است. در دوران اسالمى، 
ــده هاى چهارم و پنجم َمهى حوزه هليل رود  همچون س
ــت.  ــكوه و بالنده دوره ها بوده اس يكى از منطقه هاى پرش
ــهر قديم جيرفت در كناره باخترى (غربى) هليل رود با  ش
گستره اى (وسعت) برابر با 12 كيلومتر مربع از مهم ترين 
مركزهاى تمدنى سده هاى نخستين تا سده هاى ميانى 
اسالمى (سلجوقى) بوده است. آثار به دست آمده از نخستين 
فصل كاوش هاى باستان شناختى در اين محوطه، گوياى 
شكوفايى اقتصادى و صنعتى شهر قديم جيرفت و گسترش 
تجارت و كشاورزى آن با سرزمين هاى گوناگون اسالمى 

است. 
موزه اى با بيش از 500 قلم شى تاريخى

ــر چه در  ــى جيرفت، اگ ــتان شناس ــده باس  ديرينك
ــش از 500 قلم  ــاى دارد، ولى بي ــاختمانى كوچك ج س

ــتانى و تاريخى را در دل خود جاى داده است كه  شى باس
ــكوهمند را به  ــمند از تمدنى بزرگ و ش گنجينه اى ارزش
نمايش گذاشته است كه با ديدن آن ها، مى توان به انديشه 
واالى نياكانى و هوش بى همتا و هنرمندى مردمان گذشته، 
پى برد و بيش از پيش به ايرانى بودن خود باليد و خشنود شد.

 سنگ صابون يا كلوريتى چيست؟
ــنگى دگرگونى است كه بيشتر از   سنگ صابون، س
تالك به همراه مقدارى از كلريت، ميكاها، آمفيبول ها، 
ــكيل يافته است. به دليل  كربنات ها و ديگر كانى ها تش
اينكه اين سنگ بيشتر از تالك شكل گرفته، سنگى بسيار 
ــنگ صابون بيشتر خاكسترى،  نرم است. رنگ هاى س
ــبز يا بَنكى (قهوه اى) و رنگارنگ است.  مايل به آبى، س
نام سنگ صابون از لمس صابونى و نرمى آن مشتق شده 
است. معدن كاران و حفاران اين نام را براى هر نوع سنگى 
كه در هنگام لمس كردن ، صابونى و لغزنده باشد، به كار 
مى برند.بيشتر در بازار صنايع دستى، تنديس ها و اشياى 
تزيينى ساخته شده از سنگ هاى نرمى مانند مرمر سپيد 
ــاخته شده از سنگ صابون  (آالباستر) يا سرپانتين را س

مى نامند.
 گنجينه ارزشمند جيرفت را ببينيد

ــى جيرفت،  ــتان شناس  ديرينكده يا همان موزه باس
ــمند كشور است كه  بى گمان يكى از گنجينه هاى ارزش
بايد هر فرد پژوهنده و عالقه مند به تاريخ و فرهنگ ايرانى 
آن را ببيند تا به راز و رمزهاى نهفته در تاريخ بالنده ايرانى، 
پى ببرد.ديرينكده باستان شناسى جيرفت در شهر جيرفت، 
بلوار هليل، پارك دليرى جاى دارد و همه روزه ها از ساعت 9

بامداد تا 7 پسين مى توان از آن بازديد كرد. با نگرش به گرماى 
جنوب كرمان و شهر جيرفت، فصل زمستان به ويژه بهمن 
واسفند بهترين زمان براى ديدن اين گنجينه ارزشمند است.

      وزارت ارتباطات خواستار عدم اجراي انسداد سايت هاي خدمات گردشگري شد   

فيلتر   داخلى گر دشگر ى

         راز و رمزهاى نهفته در تاريخ بالنده ايرانى را در اين موزه بيابيد    

ديرينكده جيرفت، گنجينه تمدني بزديرينكده جيرفت، گنجينه تمدني بزررگگ
سياوش آريا 

يادداشت

منطقه گل و بلبل،  منطقه ماست!

سوختن كودكان و مرگ نخبگان دانشجويي ، حاصل بي تدبيري مسئوالن است

روزهاي سياه بي پايان 
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ساختمان نيمه آجري «شهرزاد» در خيابان حافظ،اين روز ها 
ــه اي از خيابان نوفل لوشاتو آرام  سوت و كورتر از هميشه، گوش
ــياري پيرامون ابطال مجوز  گرفته است.اين روزها خبرهاي بس
ــاي نمايش تهران به گوش  فعاليت يكي از مهم ترين پرديس ه
ــتي به آن داده نشده است و داليل  مي رسد كه هنوز پاسخ درس
آن چندان روشن نيست.مسئوالن اين مجموعه نمايشى اعالم 
ــه وجود آمده  ــكالت ب كرده اند كه در حال تالش براى رفع مش
هستند،اما در اين بين بيشترين آسيب را نمايش هايى ديده اند 
ــالن هاى  ــن و تالش و صرف هزينه، در س كه بعد از ماه ها تمري
ــهرزاد» به روى صحنه رفته بودند.اين مجموعه كه  «پرديس ش
ــالن نمايش و با ظرفيت كلى 700 تماشاگر است ،  داراى سه س

تاكنون بيش از 200 نمايش در آن روي صحنه رفته است.
 شروع ماجرا

ــايت خبرگزاري فارس،خبري  درست 6 روز پيش بود كه س
ــوز يكى از  ــال مج ــه نامه ابط ــر كرد ك ــون منتش ــا اين مضم ب
ــاخانه هاى خصوصى تهران به نام پرديس تئاتر شهرزاد از  تماش
سوى يكى از نهادهاى نظارتى به مركز هنرهاى نمايشى ارسال و 
ابالغ شد و متعاقب آن گفته شد كه اين تماشاخانه از چهارم دي 
حق هيچ فعاليت رسمى تئاترى نخواهد داشت.اين در حالي است

كه چند روز بعد مسئوالن اين پرديس اعالم كردند كه اين اتفاق 
صحت ندارد و نمايش ها كماكان روي صحنه مي روند.به دنبال 
آن چند نفر از كارگردان هاي تئاترهايي كه نمايش شان بر صحنه 
ــعيد خاني تهيه كننده نمايش «بدون تماشاگر»  بود از جمله س
نيز طي مصاحبه هايي اعالم كردند كه اين لغو صحت دارد و آن ها 
ــتي به آن ها داده نشده است. متضرر شده اند و هنوز پاسخ درس

اين درحالي است كه هنوز حتي شفاف نشده مرجع ابالغ اين لغو 
كدام ارگان بوده است.

ــراي  در اين ميان عده اي اذعان كرده اند مرجع  ابالغ ، دادس
وزارت ارشاد است و اين نامه به مدير كل هنرهاي نمايشي ابالغ 
ــوند و اين خبر هنوز تاييد يا تكذيب نشده  ــده تا وارد عمل ش ش
ــت.ماجرا درحالي هنوز در هاله اي از ابهام است كه سيد سام  اس
ــس در آخرين واكنش  ــتي، مدير روابط عمومي اين پردي بهش

خود،صحبت هاي جالبي را مطرح كرده است.او در مصاحبه اي 
ــايت فروش بليت نمايش هاى در حال اجرا به  اظهار كرده كه س
دستور مدير كل مركز هنرهاى نمايشى و به صورت (غيرقانونى) 
ــده است.وي در ادامه اين  از صبح چهارشنبه پنجم دى بسته ش
اظهارات گفته:«نامه اى كه از سمت دستگاه قضا ابالغ شده است، 

در واقع خطاب به آقاى مدير كل است؛ پاى همه مجوزهايى كه 
صادر شده امضاى ايشان است.

ــى كه تا  ــدام از مجوزهاي ــاى هيچ ك ــان به هيچ وجه پ  ايش
ــتى در تكميل  ــتادگى نكردند». بهش ــادر كردند ايس كنون ص
ــا، اجراخوانى ها ــوان كرد: «تمامى نمايش ه صحبت هايش عن

ــنامه خوانى هايى كه در اين مجموعه روى صحنه رفته  و نمايش
ــى به عنوان تنها نهاد اخذ مجوز  ــت، از مركز هنرهاى نمايش اس
ــت.  ــب كرده اس ــى، مجوز هاى الزم را كس در حوزه آثار نمايش
ــده است  مجوز فعاليت هاى اين مجموعه به هيچ وجه باطل نش
ــا امضاى معاون هنرى ــار كافى دارد كه اين مجوز ب و  هنوز اعتب

ــده است. تاكنون تمامى  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر ش
برنامه هاى اين پرديس در چارچوب موازين جمهورى اسالمى 

ايران بوده است».
ــتى اين بخش است كه  اما نكته جالب در صحبت هاي بهش
ــوى نهادهاى نظارتى و  او اعالم كرده  تاكنون هيچ نامه اى از س
امنيتى براى مديريت اين مجموعه ابالغ نشده است، اما مديريت 
ــده در  ــهرزاد براى دورى از تنش هاى ايجاد ش پرديس تئاتر ش
فضاى تئاتر در ماه هاى اخير كه منجر به دستگيرى رييس تئاتر 
ــهر و يكى از كارگردانان صاحب نام تئاتر شد، تصميم گرفت  ش
ــاعت از تاريخ  ــاى در حال اجرا فقط به مدت 48 س كه نمايش ه
ــود.يعني اين توقف فعاليت از جانب  پنج شنبه 6 دى متوقف ش
خود آن ها و نه احيانا بر اساس ابالغيه اي از سوي يكي از نهاد هاي 
ــنيده ها حاكي از اين است كه معاون  ــت!هر چند ش نظارتي اس
ــايي و از سر گرفتن  ــاد وعده هايي  مبني بر گره گش وزارت ارش
ــن مجموعه تا به  ــت اما فعاليت اي فعاليت اين مجموعه داده اس

امروز كماكان لغو و مجوزي ندارد.
آن ها كه بيشترين ضربه را خوردند

ــت رفتن برنامه هايي كه هر  ــائل مالى و از دس گذشته از مس
ــايد اصلي ترين پيامد،يك حال  گروه نمايش  با آن مواجهند، ش
خراب  باشد و اينكه كسي نمي داند  و نمى تواند بفهمد دقيقا چه 
ــده و چرا و نمى دانند كى و چطور مى خواهد اين موضوع حل  ش
شود! اين بالتكليفى بدترين مشكل در اين شرايط است.هرچند 
به طور قطع قرار دادى وجود دارد كه اين گونه تعهدات را در نظر 
گرفته و ساز و كارهاى احقاق حق طرفين در آن لحاظ شده باشد 
ــي اصوال به دليل شرايط حاكم  اما بسياري از گروه هاي نمايش
بر مجموعه هاي خصوصي كه بنا به اصول تجاري حاكم ، اصوال 
ــاخانه هاي دولتي و وابسته است  بي پرده تر و شفاف تر از تماش
اين مجموعه ها را انتخاب مي كنند و با ادامه اين روند نمي توان 

پيش بيني كرد كه وضعيت آن ها چه خواهد شد. 
در پايان اميد است كه مسئوالن هنرهاى نمايشى و پرديس 
ــفاف  ــن و ش ــه اى روش ــرع وقت در جلس ــهرزاد در اس تئاتر ش
پاسخگوى شرايط پيش آمده به تمامى گروه هايى كه از اين اتفاق 
ــند و حب و بغض ها و روابط غير اصولى جاى  آسيب ديده اند باش

ضوابط شفاف و اصولى را نگيرد.

سرنوشت پرديس تئاتر شهرزاد     همچنان   نامعلوم    است

پشت پرده يك ابطال!

نيم نگاه

گروه فرهنگ و هنر 

نرگس ناظمى نيا

ــا گونه هاى  ــن روزها  تئاترهايى ب در حالى كه اي
متفاوتى در سطح شهر تهران در حال اجراست،تئاتر 
ــين پارسايى از  موزيكال بينوايان به كارگردانى حس
ــالن بزرگ  رويال هال  آبان سال جارى تا كنون در س
هتل اسپيناس با ظرفيت چند صد نفره و بهاى بليت 
55  تا 185 هزارتومان هر شب ميزبان عالقه مندانى

است كه از سراسر ايران براى تماشا آمده اند. به دليل 
ــهروندان تا كنون اجراى اين  ــوى ش ــتقبال از س اس
ــد. اين كارگردان  ــراى چندمين بار تمديد ش تئاتر ب
ــت را به روى صحنه  سال گذشته تئاتر اوليورتوييس
ــايى با  ــاگران خوش آمد.پارس بردكه به مذاق تماش
ــياق اجراى  ــبك و س برانداختن طرحى نو در اين س
ــار چهره تازه اى از  ــراغ بينوايان رفت تا اين ب تئاتر س
ــى كه حتى بيرون  ــه نمايش بگذارد.  نمايش اجرا را ب
ــال هايى  به  ــالن نمايش با خود ماجراها وجنج از س
دنبال داشت. اجاره سالن بزرگ و گران، به كار گيرى 
طراحى صحنه ودكور متنوع و متعدد كامالحرفه اى 
ــتمزدهاى باال  و... منجر به و انتخاب بازيگرانى با دس

باال رفتن قيمت بليت شده  كه اعتراض برخى مديران 
فرهنگى و هنرمندان تئاتر را موجب شد.جنجال هاى 
ــتر شد كه  مربوط به قيمت بليت تئاتر اما وقتى بيش
ــت تئاتر  ــور قيمت بلي ــانه هاى مجازى كش در رس
ــن رقم در فضاى  ــد. اعالم اي 250هزارتومان بيان ش
ــيارى شدو  ــور باعث حاشيه هاى بس رسانه اى كش
ــقف قيمت ــا اين رقم ، س ــان معتقد بودند ب معترض

بليت ها تا يك ميليون تومان نيز باال خواهد رفت و يك 
ــذارى بليت خواهد بود. البته بدعت عجيب در نرخ گ

ــيار بيش از اين هم باال گرفت تا آن جا  حاشيه ها بس
ــاد به ميان كشيده شد اما در نهايت  كه پاى وزير ارش
ــقف آن  وقتى قيمت كف بليت ها 55هزارتومان و س
ــد همچنان برخى بدون 185 هزار تومان تعيين ش

اينكه لزومى ببينند نرخ حقيقى را اعالم كنند، اصرار 
ــتند كه از همان رقم 250 هزارتومان به عنوان  داش
ــكال ياد كنند.از  قيمت بليت هاى اين نمايش موزي
ــرا و چطور  ــويى برخى از معترضان مى گفتند چ س
تئاترى با عنوان بينوايان كه اساسا به وضعيت طبقه 
ضعيف جامعه خودش مى پرداخته و متنى درخشان 
ــت و در زمان خود هنجارشكنى  در تاريخ ادبيات اس
ــالنى الكچرى اجرا  ــى لوكس و س كرده بايد در هتل
ــت ــخنانى از اين دس ــوال و البته س ــود؟ اين س ش
ــان را افزايش داد. جنجال هاى حول نمايش بينواي
ــا بليت هاى 40 تا 150 هزار نكته جالب اينكه تئاتر ب

تومانى پيش از نيز اجرا شده و روى پرده رفته بودپس 
چرا بايد چنين جنجالى براى اين تئاتر به راه مى افتاد؟ 
ــدان و اهالى تئاتر اما نظر  در همان زمان برخى منتق
ديگرى داشتند. آن ها مى گفتند اصال اعالم اين رقم 
ــود كمكى جدى به فروش  و جنجال هاى رخ داده خ
اين تئاتر خواهد بودو در نهايت نرخ هاى تئاتر در سطح 
همان اجراهايى خواهد بود كه در تاالر وحدت يا سالن 
ــودو عجيب نبود كه رقم  اصلى تئاتر شهر اجرا مى ش
ــده براى اين تئاتر اين پيش بينى را به  هاى اعالم ش
ــز  برخالف انتظار  حقيقت نزديك كرد.در نهايت ني
ــالن شاهد ــب  اين س معترضان به بهاى بليت، هرش

ــيارى از آنان  تا كنون   حضور شهروندانى بود كه بس
براى تماشاى تئاتر هيچ وقت به سالن تئاتر نرفته اند.  
ــوند و در اين  صندلى ها از  هفته هاى قبل رزرو مى ش
ميان عده اى در نوبت قرار گرفته اند.فروش بليت هاى 
اين تئاتر و حتى رزرو گسترده آن بسيارى را متعجب 
ــتند كه البته  كرد. معترضان تحليل هاى خود را داش
در آن همچنان به رقم 55 هزار تومانى اكثر بليت هاى 
ــتداران اين  ــود و حاميان و دوس سالن توجه نمى ش
نمايش ، تيم بازيگران و عوامل و نورپردازى و اركستر
همراه نمايش را عاملى براى اين فروش مى دانند.در

ــايى ، كارگردان تئاتر  ــين پارس اين  گفت وگو با حس
بينوايان، سعى كرديم حاشيه ها و سواالت را با وى در 

ميان بگذاريم و پاسخ هاى او را بشنويم.

بينوايان،  رمانى اسـت با آن همه شـخصيت و 
خرده داستان كه  در اين همه سال در همه جاى دنيا 
به صورت فيلم و سريال و انيميشن و تئاتر، نمايش 
داده شد و هميشه مورد عالقه مخاطبانش بوده و 
هست.  چه شد كه تئاتر بينوايان به كارگردانى شما  
با وجود  اعتراض منتقدان به  بهاى بليت با استقبال 
مواجه شد؟ آيا بينوايان را فقط بايد بينوايان جامعه
ببينند؟ آيا همه مخاطبانى كه آمدند را مى توان از

طبقه اقتصادى متوسط به باال دانست؟

ــى فهمم! چه  ــه مخالفت را نم ــا دليل اين هم واقع
ايرادى دارد در كنار آن همه تئاتر كه در سطح شهر در 
ــت ما هم گونه ديگرى از نمايش را تجربه  حال اجرا اس
ــش ها و  ــت.اين نوع پرس كنيم كه كامال خصوصى اس
پيش داورى  و مثال هاى اقتصادى چه ارتباطى مى تواند 
ــد؟اين مطالبات را از بخش دولتى مى توان   داشته باش
ــرمايه و مكان  ــه از بخش خصوصى كه س طلب  كرد ن
خصوصى است. ضمن اينكه بايد تالش كنيم  با انتخاب 
درست موضوع،  بازيگر و اجراى خوب، بتوانيم  اعتماد  
ــعه و اعتالى  ــى راجلب كنيم تا در توس بخش خصوص
ــد. امثال اين موزيكال ها مى تواند  تئاتر ايران موثر باش
ــاد تئاتر ايجاد  ــدى در جذب مخاطب و اقتص تحول ج
كند. اجراى  تئاتر بينوايان مستقل بوده و بالغ بر 350

نفر ارتزاق مى كنند و سليقه هاى مختلفى به ديدن اثر 
ــودش را دارد.   ــد. هر موضوعى مخاطب خ خواهند آم
محل اجرا  را الزاما مخاطب تعيين نمى كند.  به عنوان 
مثال  شما اگر در مورد اعتياد نمايشى داشته باشيد در 
محله خاك سفيد تهران با بليت ارزان قيمت اجرا مى 
ــا مى آمدند؟ آيا اساسا دغدغه  كنيد؟ آيا آنان به تماش
اين طيف از جامعه تئاتر و فرهنگ است؟ اگر بينوايان 
ــت كه در مورد گسست هاى اجتماعى و يا اليورتوييس

اختالفات نظام طبقاتى در مناطق محروم اجرا شود به 
رسالتش عمل كرده است؟

مجموعه عوامـل تئاتـر بينوايان بسـيار 
بـزرگ و هدايت آن ها بـه عنـوان كارگردان 
سخت است و هميشه اولين بودن در آغاز يك 
حركتى چون تا حدودى نتيجه اش نامعلوم و 
مبهم است با استرس همراه است. چه شد كه 

تصميم به چنين انتخابى زديد؟
خواسته و نياز مخاطب به موضوعات فراگير حرف 

ــاى جامعه اش را  ــد. هنرمند بايد نيازه اول را مى زن
بشناسد و  با برآوردن آن ها  به او احترام بگذارد. نشاط 
و تهييج مخاطب براى ديدن يك اثر نمايش در قالب 
موزيكال كه فقر و بى عدالتى و نظام  طبقاتى را نشان 
مى دهد، مى تواند اميد را به مخاطب القا كند. زمان آن 
فرا رسيده تا از پوستين كهنه تكرارها خارج شويم و با 
ابداع موقعيت هاى تازه و خلق ساختارهاى جديد در 
اجرا دست به آزمون و خطا زده و تجربه هاى جديدى 
ــتان معترض به جاى انتقادات  ــب كنيم. دوس كس
غير منصفانه بايد دقت كنند ببينند تئاتر بينوايان در 
چه اشلى و با چه حجم  كار طاقت فرسا  ارائه مى شود. 
به جاى تنگ نظرى ها اگر از هر رويداد  هنرى درست 
استقبال شود  موجب رشد و ارتقاي جامعه مى شود. 
ــواد  ــان غلط مى كنند كه مخاطب س چرا برخى گم
ــت كه بايد سطح سواد خود را به  تئاترى ندارد و او اس
آن ها برساند؟انتخاب تئاتر موزيكال مويد اين واقعيت 
است كه مخاطب به سطحى از  آگاهى و سليقه رسيده 
ــد ببيند و اين  ــكل ديگرى از تئاتر را مى خواه كه ش
ــتن به  خواسته مخاطبان است.  نهايت احترام گذاش
اومى داند حضور اين همه هنرمند در پروژه، دكورى 
عظيم و لباس و نور وچهره پردازى در صحنه اى بزرگ  
و...   هزينه بر است، بنابراين با عشق و احترام و درايت 
خاطر اين مطالبه را هم مى پردازند.  وقتى يك نمايش 
كه تا كنون بالغ بر 100هزار تماشاگر  داشته و توجه 
مِسئوالن و اقتصاد دانان و  جامعه شناس و ... را به خود 
جلب كرده   يعنى موفق بوده  است.  جامعه هنرى بايد  
از اين رويداد استقبال كند  و اميدوار باشد كه اعتماد 
بخش خصوصى را جلب كرده  و هنر تئاتر از اين پس  
ــزرگ را به نمايش  ــادى و نمايش هاى ب تجربه اقتص

گذاشته است. 

موفقيـت نمايـش موزيـكال بينوايـان 
مى توانـد نويد بخش ايـن واقعيت باشـد كه 
بعد از آن تماشـاچى ذائقـه  و تقاضايش براى 
ديدن آثـار هنرى با اجـراى كامـال حرفه اى 
تغييـر كرده،توقعش بـاال رفته و بعـد از اين 
متقاضى اين نوع اجراهاست، سرمايه گذاران
بخش خصوصى هـم يقين حاصـل مى كنند 
كه با سـرمايه گذارى ضمن اينكه مى تواند  به 
سرمايه و سودش برسـد براى رشد فرهنگ و 
هنر كشورش بيش از گذشته وارد عمل شود. 
معنى اين حرف اين است كه تئاتر رو به صنعتى 
شـدن دارد پيش مى رود، فكر مـى كنيد اين 

تحليل درست است؟
تئاتر كشور به  سمت صنعتى شدن پيش مى رود. 
ــدن برنامه ريزى  گروه هايى دارند براى صنعتى ش
مى كنند  كه در چشم انداز آينده در شمايل كمپانى 
ــكل مى گيرند و برنامه ريزى هاى  هايى نمايشى ش
ــود.  آنچه  امروز از اصطالح  دقيقى  دارد  انجام مى ش
ــود، مجموعه اى از ــن متبادر مى ش صنعتى به ذه

كارخانه ها  و ماشين آالت نيست، بلكه شكل خاص 
ــازماندهى مدرن در گردش امور  و پيشرفته اى از س
در حوزه هاى مختلف است. بر اساس چنين دركى 
از دستاوردها و ويژگى ها ى صنعتى شدن است كه 
ــعه، طى 50سال گذشته،  كشورهاى در حال توس
ــعه صنعتى به اجرا در  برنامه هاى جدى را براى توس
ــت صنعت به دوران جديد  آورده اند. بنابر اين اهمي
و انديشه مدرن باز مى گردد. پس صنعت به معناى 
استفاده از خالقيت انسان براى ايجاد كاالها و تغيير 
ــان است و اين  ــكل دادن  براى رفع نيازهاى انس ش
اتفاق با حمايت بخش خصوصى و با ريسك باال روى 

ــتند  كه از قافله عقب  مى دهد. البته گروه هايى هس
خواهند ماند. شما در بينوايان ديديد مخاطب طالب 
ــاى اتفاقات نو در اجرا ى تئاتر است. موزيكال  تماش
ــرى  ــرت را هم براى قش بودن بينوايان  نياز به كنس
ــتند را تامين كرد.  ــر  هس ــد به اين هن كه عالقه من
ــاد به نيروهاى جوان و خالق  من اعتقاد دارم با اعتم
ــش  را انتخاب و تجربه كرد كه  بتوان گونه اى از نماي
خأل  امروز مخاطبان است.  اگر من به سمت نمايش 
ــاط و خنده  طنز بروم دليلش را در نياز جامعه به نش
ــودك و نوجوان  ــر روزى وارد عرصه ك مى دانم، اگ
شوم دليلش باز نياز هاى جامعه است. در هر صورت 
ــم اولويت اولم احترام به  در هر ژانرى كه كار  مى كن
ــر ذوق و هيجان آ  مخاطبم است.  بتوانم آن ها را س
ورم و با تماشاى تئاتر شور اانگيز  شب به ياد مانى را 
ــان در خاطره ها به يادگار بگذارم. بنابر اين براى ش
ــت كه  روزگارى از اين همه انگيزه  و آرزويم  اين  اس
راه برسد كه ده ها كمپانى توليد تئاتر داشته باشيم

مثل همه كشورها يي كه سال هاى سال است تئاتر را 
تجربه مى كنند و آن را سر آمد همه هنر ها مى دانند. 
تئاتر ما با حمايت هاى خوب بخش  خصوصى بايد به 
مرحله اى برسد كه هر شب با تنوع موضوع و مضامين 
ــاختار هاى بكر و عالى نه فقط  در تهران بلكه در  و س
ــود و مخاطب را در معرض  ــر ايران برگزار ش سراس
ــت هاى خوبى  ــم. دلم براى فرص انتخاب قرار دهي
مى سوزد كه به دليل عدم حمايت هاى درست هدر 
ــت  متعلق به من  مى روند.  بينوايان و اوليورتوييس
نيستند، اين ها متعلق به جامعه است و حق دارد كه  
كار با كيفيت و حرفه اى تماشا كند. تماشاگر بينوايان 
را از بين همه  نمايش هايى كه در شهر در حال اجرا 
ست انتخاب مى كند، بابت تماشايش  پول پرداخت 
مى كند، چون مى داند قرار است اجرايى با ساختارى 
متفاوت ببيند. جامعه بايد به اين نتيجه و توان برسد 
كه در سبد كاالهاى فرهنگى خانوار در كنار كتاب و 
ساير محصوالت فرهنگى جايى براى تماشاى  تئاتر 

داشته باشد.
چطـور اسـت كارگردانـى كـه  در محافل 
گوناگـون گفته مى شـود بـه دنبـال اجراى 
تئاترهاى پـرزرق و برق و بـه اصطالح جامعه 
و روزمره الكچرى  اسـت، در دو اثرش سمت 
داسـتان هايى مـى رود كـه  از قضـا در مورد 
موضوع هميشگى  فقر و افراد مظلوم است كه 
در بى عدالتى غرق هسـتند ؟اليور توييست 
اجرا مى كنيد و سـراغ بينوايان مى رويد و در 
نهايت متن هايـى را انتخاب مـى كنيد كه در 
دوران نگارش شـان انقالبـى در ادبيات خود 
كرده اند و اتفاقا صداى بخش ناشنيده جامعه 
بوده اند.بسـيارى اين موضـوع را با اجراهاى 

شما در تناقض مى دانند
ــا، تبعيض  و ــت ه ــا در مورد گسس همه اين ه

ــت، در مورد تقابل  ــامانى هاى  اجتماعى اس  نابه س
ــت انسان  كه در طول  خير و شر، رستگارى و شكس
تاريخ و در بين همه ملت  بوده  و هست.  دليل  تكرار 
اين نوع نمايش ها اين است كه تاريخ تكرا رمى شود. 
نمايش موزيكال بينوايان  انديشه و دغدغه حسين 
پارسايى است كه همراه با خواستگاه امروز جامعه به  

روى صحنه رفت.  
من اين دو اثر  را  به دليل نياز جامعه به آن انتخاب 
ــالت يك هنرمند چه  كردم.  چرا كه اعتقاد دارم رس
ــنده و... مطرح كردن  نقاش چه فيلمساز چه نويس
ــم در جهت  ــت آن ه ــالت جامعه اش هم اس معض
ــت يا بينوايان در مورد رنج  حل مساله. اوليورتوييس
ــان  ــان هايى حرف مى زند كه مى خواهند  انس انس
ــند در جامعه اى كه نا برابرى همه را  هاى خوبى باش
ــر پيروز  ــرده و در نهايت  نيروى خير بر ش دل زده ك
ــنايى اميد در دل جامعه  ــود . درخشش روش مى ش
ــت. اگر به قول منتقدان،  فقط الكچر ى ها براى  اس
ــاى بينوايان آمدند و متاثر شدند و در انديشه  تماش
كمك كردن به مردم فرودست  فرو رفتند، پس خبر 
خوب اين است كه ما كارمان  را درست انجام داديم.

     گفت و گوي« قانون» با حسين پارسايى، كارگردان تئاتر موزيكال بينوايان :  

زمان آن رسيده كه چرخ صنعت تئاتر ايران به حركت در آيد

چه ايرادى دارد در كنار آن همه تئاتر 
كه در سطح شهر در حال اجرااست ما 

هم گونه ديگرى از نمايش را تجربه 
كنيم كه كامال خصوصى است.اين نوع 

پرسش ها و پيش داورى  و مثال هاى 
اقتصادى چه ارتباطى مى تواند داشته 
باشد؟اين مطالبات را از بخش دولتى 

مى توان  طلب  كرد ، نه از بخش 
خصوصى كه سرمايه و مكان خصوصى 

است

    خواسته و نياز مخاطب به موضوعات فراگير حرف اول را مى زند
    اگر من به سمت نمايش طنز بروم دليلش را در نياز جامعه به نشاط و خنده مى دانم و  اگر روزى وارد عرصه كودك و نوجوان شوم دليلش باز نياز هاى جامعه است

    همه انگيزه  و آرزويم  اين  است كه  روزگارى از راه برسد كه ده ها كمپانى توليد تئاتر داشته باشيم مثل همه كشورها يي كه سال هاى سال است تئاتر را تجربه مى كنند و آن را سر آمد همه هنر ها مى دانند
    من اين دو اثر  را  به دليل نياز جامعه به آن انتخاب كردم؛  چرا كه اعتقاد دارم رسالت يك هنرمند، چه نقاش چه فيلمساز چه نويسنده و... مطرح كردن معضالت جامعه اش است آن هم در جهت حل مساله
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ــه بازگشت  ــپوليس در انديش ــده هاى پرس جدا ش
ــت كه اين روزها دهان به دهان  هستند. اين خبرى اس
ــت.  ــواداران را نگران كرده اس مى چرخد و برخى از ه
بازيكنان پيشين پرسپوليس كه چندى قبل به داليل 
ــده اند، تالش هايى را در پس  مختلف از اين تيم جدا ش
پرده انجام مى دهند تا برانكو و باشگاه را تحت فشار قرار 
ــت خود را فراهم كنند. اتفاقى كه  دهند و زمينه بازگش
جز درباره طارمى، روند موفقيت آميزى را نداشته است. 
كافى است در فضاى مجازى به برخى از درخواست هاى 
ــويد چگونه  ــب نگاهى كنيد و متوجه ش عجيب و غري
ــود. چندى پيش بود كه  اين فضاسازى ها انجام مى ش
ــترده در اينستاگرام منتشر  ويديوهايى به صورت گس
شد كه محتواى آن ها، حركات تكنيكى پيام صادقيان 
ــبزهايى بود كه او براى بازگشت  و به اصطالح چراغ س
ــان داده بود. فارغ از آنكه براى بازگشت يك بازيكن  نش
حاشيه ساز به پرسپوليس، برانكو بايد چراغ سبز نشان 
ــزارش از فضايى كه  بدهد يا خير، قصد داريم در اين گ
اينستاگرام در اختيار برخى قرار داده، بنويسيم. اتفاقى 
كه در آينده ممكن است گريبان گير ساير باشگاه ها نيز 

شود و آن ها را در مقابل هواداران شان قرار بدهد. 
استعدادى كه از دست رفت

درخواست هاى برخى از هواداران پرسپوليس براى 
بازگشت پيام صادقيان به اين تيم، پيش از جدا شدن او 
ــپور تركيه آغاز شد. درست چند  از باشگاه عثمانلى اس
ــگاه تركيه اى اعالم كند عالقه اى  روز پيش از آنكه باش
ــكالت مالى و  ــان خارجى به دليل مش به حفظ بازيكن
ــت هايى همراه با گاليه و التماس  ارزى ندارد، درخواس
در اينستاگرام منتشر شد و ويديوى بازى هاى صادقيان 
ــترده انتشار پيدا كرد.  براى پرسپوليس در فضايى گس
ــيارى  ــان مى دهد برنامه ريزى هاى بس اتفاقى كه نش
ــت صادقيان به جمع سرخپوشان انجام و  براى بازگش

ــيارى  ــد در اين راه هزينه هاى بس حتى به نظر مى رس
انجام شده است. اينكه صادقيان در شرايط فعلى اليق 
ــت يا خير را برانكو  ــپوليس اس پوشيدن پيراهن پرس
تعيين مى كند اما بيشتر هواداران واقعى فوتبال اعتقاد 
دارند او يك استعداد از دست رفته و فوتبالش رو به پايان 
است. بازيكنى كه هيچ تيمى حاضر به خريد او نشد در 
نهايت تصميم گرفت به تركيه برود و در عثمانلى اسپور 
به ميدان برود. همان روزها عنوان شد كه او براى فاصله 
ــت به اين اقدام زده اما روزهاى  گرفتن از حاشيه ها دس

نه چندان خوب پيام در تيم تركيه اى باعث شد او براى 
ــش در فوتبال  ــد كه توانايى هاي چندمين بار ثابت كن
ــت و اكنون حرفى براى  محدود به سال هاى پيش اس
گفتن ندارد. همه اين اتفاقات در كنار شنيده هايى كه از 
تصميم برانكو پيرامون بازيكنان جدا شده گرفته نشان 
مى دهد پيام شانسى براى حضور در پرسپوليس ندارد. 
آنچه در اين باره شنيده مى شود را عبدالصمد ابراهيمى 
ــورت خالصه توضيح داده  در كانال تلگرامى اش به ص
ــال قبل در باشگاه،  ــته: «س ــت. او در اين باره نوش اس

ــم مي روند يا  ــود كه بازيكناني كه از تي صحبت از اين ب
رفته اند مي توانند برگردند؟ برانكو مي گفت بازيكناني 
ــاس مي  ــته اند. اول اينكه احس كه مي روند چهار دس
ــباع شده و بايد به  كنند به مرحله اي رسيده اند كه اش
تيم ديگري بروند. كسي كه پرسپوليس برايش كوچك 
ــت. دوم بازيكني كه ما  ــتش به صالح نيس باشد بازگش
تشخيص مي دهيم در پرسپوليس بازدهي الزم را ندارد. 
ــت ندارد. سوم بازيكني كه به دليل  او هم شانس بازگش
بي انضباطي قيدش را مي زنم او هم هيچ شانسي ندارد. 

چهارم بازيكني كه با يك پيشنهاد مالي خيلي بهتر براي 
گذران زندگي جدا مي شود در مورد او مي شود با توجه به 
شرايط نگاه منصفانه اي داشت». بى شك پيام صادقيان 
ــوم قرار مى گيرد و به نظر مى رسد شانسى  در دسته س
براى بازگشت ندارد به ويژه آنكه او پيش از اين بارها قول 
ــيه ها را كنار بگذارد و فقط به فوتبالش توجه  داده حاش
ــى، يحيى گل محمدى،  كند اما تالش هاى على كريم
ــاير مربيان براى بازگشت پيام به  حميد درخشان و س
فوتبال بى نتيجه بوده و او ثابت كرده توانايى بازگشت به 

دوران اوج خود را ندارد.
افت شگفت انگيز پيام

پيام صادقيان يك نمونه از استعدادهاى پرشمارى 
است كه در فوتبال ايران به هدر رفتند. او نه تنها قدر خود 
ــازى هاى پى در پى، آينده  را ندانست بلكه با حاشيه س
فوتبالى خود را نابود كرد. تماشاى ويديوى توانايى هاى 
او در اينستاگرام اگرچه جذاب و ديدنى است اما بيشتر 
به حسرتى مى ماند كه از سقوط يك شبه ستاره ناشى 
ــت را  ــاى خود براى بازگش ــود. او البته تالش ه مى ش
ــه در يك برنامه  ــوف نكرده بلك به فضاى مجازى معط
حساب شده، با برخى از نزديكان باشگاه پرسپوليس نيز 
مذاكراتى انجام داده و به نظر مى رسد تالش خود را در 
ابعاد مختلف انجام داده است. بازيكنى كه در جام جهانى 
ــت و باعث اعتراض  2014 مدنظر كى روش قرار نگرف
هواداران پرسپوليس به سرمربى تيم ملى شد حال در 
ــر نخواستن او دعواست و  وضعيتى به سر مى برد كه س
ــم گيرى از تيم هاى ايرانى دريافت  هيچ پيشنهاد چش
نكرده است. 61 دقيقه حضور در 17 بازى كه عثمانلى 
اسپور در سوپرليگ تركيه انجام داده حاصل تالش پيام

صادقيان براى نمايش توانايى هاى خود در فصل جارى 
است. او در دو بازى براى تيم تركيه اى به ميدان رفته و 
ــت خورده است. پيام در  در هر دو بازى، تيمش شكس
مجموع دو فصل اخير 371 دقيقه براى تيمش به ميدان 
رفته و تنها در سه بازى به عنوان بازيكن ثابت از ابتدا در 
ــت. اين كمترين زمان حضور در ميدان  ميدان بوده اس

براى پيام صادقيان پس از سال هاى ابتدايى حضورش 
در ذوب آهن است و همين اتفاق نشان مى دهد او افت 
فاحشى كرده و بعيد است بتواند دوباره ستاره مستطيل 
سبز شود. بازيكن 26 ساله اى كه رويانيان تالش كرد با 
ــرزده از خانه اش او را از حاشيه دور كند و  بازديدهاى س
در بيشتر تيم هاى ليگ برترى ايران نيز به ميدان رفت، 
ــت به اوج! او  حال تنها يك گزينه پيش رو دارد؛ بازگش
ــپيدرود رشت رفته  در روزهاى گذشته به تمرينات س
تا شاگرد على كريمى شود اما جادوگر اعالم كرده فقط 
ــان دهد كه  ــام در تمرينات بتواند نش در صورتى كه پي
فاصله اى با روزهاى درخشانش ندارد مى تواند به اين تيم 
بپيوندد. او پيش از اين نيز در نفت تهران و زير نظر على

كريمى تمرين كرده بود اما مشكالت مديريتى عجيبى 
كه حميدرضا جهانيان، مالك بى كفايت تيم زردپوش 
ــد همكارى اين دو نفر شكل  تهرانى انجام داد باعث ش
نگيرد. گفته مى شود او در صورتى كه نتواند نظر برانكو 
را نسبت به خودش بازگرداند تا پايان هفته شاگرد على 
كريمى خواهد شد و بايد تالش دو چندانى براى حفظ 

سپيدرود در ليگ برتر را آغاز كند.
به خط دهى ها توجه نكنيد

ــتاگرام خود را به روز  پيام صادقيان ماه هاست اينس
ــد حرفى براى گفتن درباره خود  نكرده و به نظر مى رس
ندارد. او نشان داده مى تواند هر فصل از تالش براى شروع 
بگويد اما هيچ انگيزه اى براى آن نداشته باشد. بازيكن 
پيشين تيم ملى اميد كه تا چند سال پيش از استقالل و 
پرسپوليس پيشنهادهاى ميلياردى داشت حال دست به

حركات ناجوانمردانه براى بازگشت زده و فضاى مجازى 
ــلطه خود در آورده است. در اين ميان مهم است را به س
كه هواداران به خط دهى هاى برخى از صفحات توجهى

نكنند و اجازه ندهند امثال صادقيان نيز از همين راه براى 
رسيدن به اهداف خود استفاده كنند. مهدى قائدى و پيام 
صادقيان، مجاهد خذيراوى هاى دهه اخير فوتبال ايران 
هستند. بازيكنانى كه جز خودشان، هيچ كس توانايى 

نابود كردن شان را نداشت.

گروه ورزش

موفقيت هاى رضا مهماندوست در تيم ملى تكواندوى آذربايجان، 
بازتاب هاى فراوانى در فضاى مجازى به همراه داشت به ويژه آنكه پس 
از جدايى او به دليل اختالف با رييس فدراسيون تكواندو، تيم ملى ايران 
هرگز نتوانست به جايگاه پيشين خود دست پيدا كند. رضا مهماندوست 
كه سال هاست هدايت تيم ملى تكواندوى آذربايجان را برعهده دارد و 
بعد از حضورش در اين كشور از برخى از تكواندوكاران ايرانى االصل هم 
استفاده كرد، روزهاى خوبى را در اين كشور سپرى نمى كند. سرمربى 
ايرانى تكواندوى آذربايجان از كمبودهاى عجيب در ورزش آذربايجان 
سخن مى گويد و از شرايطى بى سابقه در اين كشور خبر مى دهد. آن طور 
كه پيداست مربى و تكواندوكار ايرانى در آذربايجان روزهاى سختى را 
بدون پول و امكانات سپرى مى كند و به قول خود رضا مهماندوست گير 
ــرايط و امكانات خود گفته كه  افتاده اند. او در گفت و گويى مفصل از ش

بخش هايى از اين مصاحبه را در ادامه مرور مى كنيم.
6 ماه حقوق از فدراسيون طلبكاريم

يك روز مانده سال 2018 به پايان برسد؛ اما من و تكواندوكاران 6 ماه 
حقوق مان را طلب داريم. تورنمنت اسپانيا را كنسل كرديم و پيش از آن 
14 تورنمنت ديگر را در سال 2018 نرفتيم. سه مرحله از گرندپريكس را 
حاضر نبوديم و اين باعث افت تكواندوكاران ما شد. متاسفانه رنكينگ ها 

پايين آمده و شرايط خوبى نداريم.

تكواندوكاران لج كردند و به مسابقات نيامدند
ــابقات انتخابى تيم ملى و قهرمانى كشور  همين چند روز قبل مس
آذربايجان را داشتيم كه خيلى وضعيت بدى داشت. كال 110 نفر در اين 
رقابت ها شركت كردند و درسه وزن اصال شركت كننده اى وجود نداشت! 
مثال وزن هاى پنجم، ششم و هفتم در كل يك وزن شد! با وضعيتى كه 
در تكواندو هست، تكواندوكاران هم لج كردند و اصال به مسابقات نمى 
آيند. حتى مربيانى كه در باشگاه ها شاگرد تربيت مى كردند، بعد از 15، 
16 سال حقوق گرفتن، حقوق شان قطع شده است. همين باعث شد تا در 
برخى از اوزان سه يا  دو شركت كننده داشته باشيم و كال يك فينال برگزار 
شود! از دل اين مسابقات يك تكواندوكار جديد هم به تيم ملى اضافه نشد.

اگر بروم، 300 هزار دالرم را مى خورند
االن هيچ قراردادى با فدراسيون تكواندوى آذربايجان ندارم و رفاقتى 
كار مى كنم. البته حدود 200، 300 هزار دالر از آن ها طلب كار هستم. 
اگر پولم پيش اين ها گرو نبود، مى رفتم. دايما امروز و فردا مى كنند و اگر 
من بروم كه ديگر از پول خبرى نيست. با توجه به اينكه قرارداد ندارم، اگر 

اين جا را ترك كنم، يك دالر از پولم را هم نمى دهند. البته ديروز يك ماه از 
حقوق مان را ريختند و قول هايى هم به ما داده اند.

رييس جمهور بفهمد، ُدم اين ها را مى چيند
ــابقات قهرمانى جهان 2019 به ميزبانى منچستر را داريم و  ما مس
بعد از آن المپيك 2020 است. دولت آذربايجان قطعا دخالت مى كند 
و در ماه هاى آينده فكر مى كنم وضعيت بهتر شود. هنوز رييس جمهور 
ــت. او يك فرد ورزش دوست  آذربايجان متوجه اين اتفاقات نشده اس
است و اگر اين مسائل را بداند، قطعا ُدم مسببان اين اتفاق را مى چيند. 
نكته اينجاست كه كسى جرات ندارد در روزنامه ها و خبرگزارى هاى 
آذربايجان عليه رييس فدراسيون تكواندو صحبت كند چون خودش 

وزير است.
محافظه كار بودم، عليه پوالدگر هم حرف نمى زدم

ــى ندارم و حرف هايم را مى زنم. اگر مى خواستم  من از كسى ترس
محافظه كار باشم، آن مقطع كه سرمربى ايران بودم، عليه پوالدگر حرف 
نمى زدم تا زندگى ام را به هم نريزد. شايد يك خصوصيت بد من باشد كه 

نمى گذارم كسى حقم را بخورد. هميشه حرفم را مى زنم و اجازه نمى دهم 
چيزى مخفى بماند.

كشتى گيران آذربايجان هم 1.5 سال حقوق نگرفتند
اميدوارم به تدريج كارهاى مان درست شود. هم اكنون يك كارهايى 
ــيده و كميته  ــب افتاده ما از 9 ماه به 6 ماه رس كرده اند. حقوق هاى عق
المپيك آذربايجان هم تضمين كرده در سال جديد هزينه سفرهاى ما را 
بپردازد. البته اين اتفاقات مختص تكواندو نيست و همه رشته ها درگير 
چنين بحرانى هستند. كشتى گيران و مربيان آن ها يك سال و نيم حقوق 
نگرفتند و بعد از اينكه رييس فدراسيون عوض شد، گفت حقوق هاى 
عقب افتاده ربطى به من ندارد! تنها رشته هايى كه كمى وضعيت شان 

بهتر است، ژيمناستيك و جودو هستند.
گفتند پول پارو مى كنند، ما را چشم زدند!

متاسفانه فكر مى كنم ما را چشم زدند. دايما نشستند و در ايران گفتند 
كه اين ها در آذربايجان پول پارو مى كنند! من االن ديگر فقط فكر آبروى 
خودم هستم و زياد به پول فكر نمى كنم. تكواندوكاران ما پول يادشان رفته 
است. با مشكل بازيكن در آذربايجان روبه رو هستيم. از ميان ايرانى هايى 
كه اينجا بودند، ميالد بيگى همچنان وضعيت خوبى در رنكينگ دارد. 
البته او رنك اول دنيا بود و حاال چون به مسابقات نرفته، به رنك سه سقوط 

كرده است. هيچ امكاناتى نداريم و فقط ناهار و شام به بازيكنان مى دهند.

اوضاع تكواندوى ايران هم خوب نيست
ــدارد. آن طور  ــت بهترى از آذربايجان ن تكواندوى ايران هم وضعي
ــدن دالر گفته اند ديگر تيم به تورنمنت هاى  كه اطالع دارم، با گران ش
تداركاتى اعزام نشود. اوضاع تكواندو و ساير رشته ها در ايران هم خوب 
نيست. تكواندوكاران خيلى روى فرم نيستند و فقط به ليگ دل بسته اند كه 
هفته اى يك مسابقه مى دهند. تكواندوكارى كه بايد در مسابقات رسمى 
روزى چند مسابقه سنگين بدهد، در ليگ آماده نمى شود. تيم دختران 
ايران االن چند وقت است كه اعزام نشده؟ مشكل تكواندوى ايران مربيان 

نيستند و بايد دليل افت را در اعزام ها و مشكالت مالى جست و جو كنيم.

ــود.  ــوارى ايران هر روز بدتر مى ش وضعيت ليگ دوچرخه س
ــيارى از كارخانه ها و  پس از آنكه مشكالت اقتصادى دامنگير بس
ــه تجارى تصميم به سرمايه گذارى  شركت ها شده، كمتر موسس
ــوع باعث  ــرد و همين موض ــوارى مى گي ــش دوچرخه س در بخ
ــته ورزشى مى شود. از سوى ديگر،  كاهش عالقه مندى به اين رش
ــوارى تصميم به كناره  على عسگرى، ستاره تيم ملى دوچرخه س
ــد قهرهاى ملى پوشان به  گيرى از تيم ملى گرفته و به نظر مى رس
دليل جو و شرايط خاصى كه در تيم ملى وجود دارد، ادامه دار باشد. 
ــگرى در مورد عملكردش در ليگ دوچرخه سوارى  على على عس
اظهار داشت: به نظرم مرحله آخر ليگ در بخش استقامتى خوب و 
از سطح بااليى برخوردار بود، اما به نظرم در بخش سرعت مسابقات 
ضعيف تر برگزار شد. من خودم خيلى تمرين نداشتم اما سه مدال 
گرفتم. البته انتظار مدال داشتم اما فكر مى كردم سطح رقابت هاى 

سرعت باالتر باشد. وى در مورد قهرمانى سپاهان گفت: خوشبختانه 
همه بچه ها عملكرد بسيار خوبى داشتند و زحمت زيادى كشيدند 

كه اين قهرمانى نصيب باشگاه شد.
مبلغ قراردادها خيلى پايين تر از گذشته است

ــوارى در مورد وضعيت ليگ و باشگاه ها  ملى پوش دوچرخه س
ــبت به  ــت، گفت: مبلغ قراردادها نس و اينكه قراردادها چگونه اس
سال هاى گذشته خيلى پايين تر است و شرايط سخت مالى باعث 
ــده خود من نتوانم به اردوى تيم ملى بروم چون بايد تجهيزات  ش

خوبى در اختيار داشته باشى كه قيمتش باالست.

نياز به استراحت داشتم
وى در پاسخ به اينكه آيا فقط همين موضوع باعث شده كه به تيم ملى 
نرود يا چيز ديگرى بود، عنوان كرد: يك سرى داليل شخصى هم داشتم

و احساس كردم در اين برهه به جاى حضور در تيم ملى نياز به استراحت 
دارم. نظر خودم اين بود كه اگر به تيم ملى مى روم بايد در بهترين شرايط 
باشم اما در حال حاضر اين طور نيست.كسى كه مى خواهد به تيم ملى برود 
بايد با قدرت تمرين كند و به مدال فكر كند چون در غير اين صورت هم 
خودش ضربه مى خورد و هم به فدراسيون فشار وارد مى شود. به همين 

دليل ترجيح دادم كه در اين برهه در تيم ملى حضور نداشته باشم.

 از دو سال پيش طلب دارم
ــا وضعيت  ــوارى ب ــورد آينده دوچرخه س ــگرى در م على عس
اقتصادى فعلى گفت: اميدوارم كه شرايط بهترى به وجود بيايد و 
ــند و قرارداد ركاب زنان را باشگاه ها هم با قدرت حضور داشته باش

به موقع پرداخت كنند. خود من از دو سال پيش كه با مس كرمان 
قرارداد داشتم هنوز طلبكار هستم. دوچرخه سوارى رشته اى است 
كه بايد تجهيزات شما به روز باشد و چون در ايران توليد نداريم نياز 
است كه از خارج وارد شود. متاسفانه قيمت ارز هم باالست. عالوه

بر اينكه نمى توانيم تجهيزات بخريم اردو و مسابقه بين المللى هم 
كم شده است. هميشه گفته ام بهترين تمرين مسابقه است و حاال 
اگر نمى توانيم به مسابقه برون مرزى برويم بايد همين رقابت هاى 
داخلى مانند ليگ و قهرمانى كشور در سطح خوبى برگزار شود تا به 

آمادگى ركاب زنان كمك كند.

 اميدوارم تيم ملى بهترين نتايج را بگيرد
ــر مى كند تيم ملى  ــوارى در مورد اينكه فك ملى پوش دوچرخه س
چه نتيجه اى مى تواند در قهرمانى آسيا كسب كند، گفت: من چون در 
اردوهاى تيم ملى نبودم اطالع چندانى ندارم اما محمد دانشور چند ماهى

در سوييس تمرين كرده و ساير نفرات هم مى توانند عملكرد خوبى داشته 
باشند. آرزو  مي كنم كه تيم ملى بهترين نتيجه را كسب كند.

ــد در  ــگاه در ليگ برتر نمى تواند تحت مالكيت يك نفر باش «دو باش
نتيجه بايد مالك يكى از اين دو باشگاه تغيير كند تا از نظر قانونى مشكلى 
ــى از مصاحبه اى است كه سعيد فتاحى، رييس  پيش نيايد». اين بخش
كميته مسابقات ليگ برتر يك روز پس از واگذارى باشگاه تراكتورسازى 
ــت و گو تاكيد كرد كه زنوزى  به محمدرضا زنوزى انجام داد. او در آن گف
حق ندارد همزمان مالك تراكتورسازى و گسترش فوالد (ماشين سازى) 
باشد زيرا اين اتفاق باعث به وجود آمدن شائبه هايى خواهد شد. عالوه بر 
آن، براساس قوانين فيفا هيچ فردى حق مالكيت بر دو تيم در يك سطح از 
مسابقات را ندارد و همين موضوع مى تواند منجر به سقوط يا اجبار براى 
ــود. اتفاقى كه در نيم فصل نخست  واگذارى يكى از تيم هاى تبريزى ش
ــيون فوتبال به دليل آنچه تامين  رقابت هاى ليگ برتر رخ نداد و فدراس
هزينه هاى تيم ملى از سوى مالك تراكتورسازى و ماشين سازى عنوان 
شده، در اين باره سكوت كرد. از سوى ديگر زنوزى و اطرافيان او اعتقاد دارند 
وزارت ورزش مالك همزمان دو باشگاه ليگ برترى است و اگر قرار بر اجراى 
قانون باشد، بايد شامل همه افراد شود. او در اين باره گفته است: « از تيم هاى 
حال حاضر ليگ ما تنها دو تيم هستند كه خصوصى اداره مى شوند و بقيه 
ــتند. هركدام در مورد ما ادعايى دارند اما خودشان را اصالح  دولتى هس
كنند بعد در مورد اين مساله صحبت كنند. من اگر خودم در يك موضوعى 
ايراد داشته باشم نمى توانم راجع به همان موضوع از شما ايراد بگيرم. مگر 

مى شود ايراد خودشان را اصالح نكنند و بعد از ما ايراد بگيرند». ماجرا ساده 
است، زنوزى اعتقاد دارد رطب خورده نبايد منع رطب كند اما در اين ميان 
ــود؟ ماجرا وقتى پيچيده تر مى شود كه بدانيم  تكليف قانون چه مى ش
عالوه بر وزارت ورزش و جوانان كه همزمان مالكيت دو باشگاه استقالل و 
پرسپوليس را بر عهده دارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با مالكيت بر 10 
باشگاه ليگ برترى (پديده، سپاهان، ذوب آهن، پارس جنوبى جم، صنعت 
نفت آبادان، نفت مسجد سليمان، استقالل خوزستان، پيكان، سايپا و فوالد 
خوزستان) در اين زمينه ركورددار محسوب مى شود. در واقع اگر اجراى 
قانون مدنظر باشد تمام تيم هاى ليگ برترى جز سپيدرود و نساجى بايد 
مالكيت خود را تغيير دهند و همين موضوع باعث شده فدراسيون فوتبال 

در اين زمينه سكوت كند. 
از سبز به سرخ

ــال محمدرضا زنوزى در هر هفته كه مسابقه اى پخش زنده مى  ش
ــود تغيير رنگ پيدا مى كند. او يك هفته با شال سبز بازى بازيكنان  ش
ماشين سازى را تماشا مى كند و در هفته ديگر با شال قرمز به تماشاى 
ــيند. پدرخوانده فوتبال تبريز اين روزها  ــازى مى نش بازى تراكتورس
ــده و عالقه اى براى تن دادن به قانون ندارد. برخى  حسابى معروف ش
ــگاه را با استقالل و  ــان البته مقايسه مالكيت بر اين دو باش از كارشناس
پرسپوليس اشتباه مى دانند. آن ها اعتقاد دارند در تهران اين دو باشگاه 

سايه يكديگر را با تير مى زنند و حتى اگر مالك مشترك آن ها تصميم به 
زد و بند يا كارهايى از اين دست داشته باشد، ستيز تاريخى سرخابى ها 
ــاهل آن ها با هم را كاهش مى دهد. ما  از نظر عرفى احتمال تبانى يا تس
در اين سال ها مديرانى داشته ايم كه مثال با وجود داشتن مسئوليت در 
پرسپوليس، به استقالل نيز كمك مالى كرده اند. اين اما شامل هوادار 
يا بازيكنان دو تيم نمى شود. شرايط و جايگاه اجتماعى اين دو باشگاه 
ــود آن ها را در هيچ حالتى به كنار آمدن  طورى است كه سخت مى ش
با يكديگر ترغيب كرد اما وقتى در بسيارى از مسابقات ماشين سازى، 
ــتاديوم مى روند و اين تيم را تشويق مى كنند،  هواداران تراكتور به اس
آشكار است كه همان روح عرفى رقابت هم بين اين دو تيم وجود ندارد و 
اين مساله كار را سخت تر مى كند. در واقع فوتبال ايران دو تيم دارد كه 
يك صاحب دارند، بودجه شان از يك محل تامين مى شود، به يكديگر 
بازيكن قرض مى دهند و هواداران شان نيز نسبت به تيم ديگر بى عالقه 
نيستند. اتفاقى كه درباره ساير تيم ها رخ نمى دهد. قانون اما به صراحت 
ــرايطى اجازه  در اين باره صحبت و اعالم كرده هيچ دو تيمى در هيچ ش
ندارند يك مالك داشته باشند. سوى ديگر ماجرا البته مربوط به تيم هايى 
مى شود كه دو مالك دارند. اتفاقى كه در سال هاى گذشته براى نساجى 
رخ داد و در سال جارى نيز سپيدرود را درگير كرد. البته آن اتفاقات از نظر 
حقوقى قابل پيگيرى است اما اينكه به واسطه يك بى قانونى، بى قانونى 

ديگرى را تحمل كنيم جاى سوال دارد. طبق قوانين فدراسيون فوتبال و 
قوانين حرفه اى سازى AFC يك فرد يا مجموعه نمى تواند در يك رده 
رقابتى فوتبال يك كشور به طور مستقيم يا غير مستقيم مالك دو باشگاه 
ــرده يا به هر دليلى روى تصميمات  بوده يا منابع مالى آن ها را تامين ك
دو باشگاه تاثير گذار باشد. مثال يك فرد يا مجموعه مى تواند مالكيت دو 
باشگاه را به طور مستقيم يا غير مستقيم در ليگ برتر و ليگ يك داشته 
باشد اما همزمان در يك رده يعنى دو تيم در ليگ برتر يا دو تيم همزمان 
در ليگ يك اين امكان وجود نداشته و تخلف قانونى محسوب مى شود. 
حتى اگر آن فرد يا مجموعه روى كاغذ هيچ گونه سمت و تاثيرى روى 
يكى از دو باشگاه نداشته باشد اما اگر بعدا با اسناد و مدارك ثابت شود كه 
به طور مستقيم يا غير مستقيم منابع مالى آن باشگاه را تامين مى كرده 
است ضمن برخورد سخت قانونى با اين تخلف جلوى فعاليت آن باشگاه 

ــازى هم فايده اى نداشته و  هم گرفته مى شود. بر همين اساس سندس
مسئوالن مربوطه بايد فكرى براى مالكيت باشگاه گسترش فوالد بكنند 

وگرنه جلوى فعاليت آن در ليگ برتر گرفته مى شود.
اقدام موثر وزارت

وزارت ورزش و جوانان اين روزها بحث واگذارى سرخابى ها را به بخش 
خصوصى كليد زده است. پروژه اى كه اگر به سرانجام برسد سرنوشت ساير 
ــود. در واقع وزارت ورزش با اين اقدام، زمينه  تيم ها نيز بايد مشخص ش
برخورد قانونى با افرادى مثل زنوزى را فراهم خواهد كرد. در اين ميان وزارت 
صمت نيز بايد تالش كند باشگاه هاى زيرمجموعه اش را به مرور به بخش 
خصوصى واگذار كند تا فوتبال ايران در فضايى قانونى به حيات خود ادامه 
دهد. اتفاقى كه به نظر رويايى مى رسد اما فراهم كردن شرايط آن نيازمند 

مديريتى درست و حساب شده است. 

منهاى فوتبال

نيم نگاه

زمين سبز

روزهاى دردناك سرمربى ايرانى تيم ملى تكواندوى آذربايجان

ما را چشم زدند

على على عسگرى، ملى پوش پيشين دوچرخه سوارى:

رفتم تا به خودم و تيم ملى ضربه نزنم

نگاهى به يك بى قانونى بزرگ كه وزارت صمت، ورزش و جوانان و محمدرضا زنوزى همزمان مرتكب آن شده اند

ماجراى شال هاى رنگى

    استعدادهاى رو به افول،  مسير جديدى را براى بازگشت به فوتبال برگزيده اند       

پيام  دلبرى از اينستاگرپيام  دلبرى از اينستاگر  ام !ام !



كيهان: سفره  مردم را كدام خيانت 
كوچك كرد؟

 

مردم: اون خيانت هايى كه 
اسمش خدمت بود

طرحى قابل تامل در مجلس: 
نمايندگان نمى توانند بيش از 
سه دوره متوالى نماينده شوند 

ممكنه زخم بستر بگيرن

طهرانچى: 
با شجاعت عذرخواهى مى كنم

 

و با خيال راحت به مسئوليتم 
ادامه مى دهم

شرق: ورود آمار تورم به پوشه محرمانه
 

پوشه محرمانه: يه كم رعايت 
كنيد، دارم پاره مى شم!

طهرانچى رييس دانشگاه آزاد درباره حادثه اتوبوس: 
اين حادثه عالوه بر 10 نفرى كه از دست داديم 25 مجروح داشت

ولى خدا رو شكر هنوز يه دونه استعفا هم نداشته

نماينده سراوان خطاب به خبرنگار: به تو ربطي ندارد، صحبت نكن!

ديگه نياز به تقطيع هم نداره برو حالش رو ببر
ايلنا: طهرانچى فردا به مجلس مى رود

فقط گفتن بپا نماينده ها رو زير نكنى

كليات «پارلمان اصالحات» تصويب شد

چهارسال يه بار ميگيم
 سدممدآقا تكرار كنه

پالكارد جالب: جنگ را با 20 ساله ها برديم، 
اقتصاد را با 60 ساله ها باختيم

60 ساله ها: شوخيه مگه 
بذاريم بريم نمونيم؟!

خبرآنالين: وزير بهداشت به علت سرماخوردگى نتوانسته است 
در محل كار خود حاضر شود

مردم: خودت خوب شو
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جكي چان: شرمنده ام
 منم بايد جلوي خودم رو مي گرفتم

رييس رسانه ملي، مدير كل صداوسيماي مركز كيش را بركنار كرد

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 

رييس رسانه ملي، مدير كل صدا و سيماي مركز كيش را بركنار كرد

به هر حال آتش گرفتن مدرسه و واژگوني 
اتوبوس نبوده كه بشود از كنارش رد شد

عصر ايران: 
مديركل صداوسيماى مركز كيش بركنار شد

مسئوالن دانشگاه آزاد: سهل انگارى مى كنى همين ميشه ديگه!
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فرزند هنوز به دنيا نيامده ام! براى مسئول بودن، بايد تودار باشى. مثال 
ــال هنوز نمى دانم با جكى چان طرف  من خودم بعد از اين همه س
ــتيم يا جكى جان! انقدر كه اين بشر تودار است. بعد از اتفاقات  هس
اخير هم ياد فنونش كه مى افتم بغضم مى گيرد. دلخوش به اين بودم 
ــفانه  كه احتماال برخى از كارهايش را بدلكار انجام مى دهد كه متاس
طى مصاحبه اى خيلى با افتخار گفت همه كارها را خودم به تنهايى 

انجام مى دهم.

ــتم وقتى به دنيا آمدى تو را براى يادگيرى  مسئولكم! تصميم داش
ــتم اما يكى دو روزى است كه  ــائولين بفرس فنون رزمى به معبد ش
نظرم عوض شده؛ حتى ياد معبد شائولين كه ميفتم مور مورم مى شود. 
اصال نظرم راجع به تمام چهره هاى محبوب بچگى ام عوض شده. 
احتماال لين چان نيز لين جان بوده و در آن كوهستان معلوم نيست 
ــلى... كاش يك  ــت پرده اى كه نمى كرده. يا بروس چه مبارزات پش
چيزى تنش مى كرد. مسئولكم به دنيا كه آمدى به جاى فنون رزمى 

مى فرستمت مليله دوزى تا قوى بار بيايى و بزرگ شوى!
اصال بگذار به دنيا بيايى و بزرگ شوى و مسئوليتى به دست بياورى، 
خودت مى فهمى كه نيازى به فنون رزمى نيست. از قديم گفته اند نيم 
كيلو باش ولى مسئول باش. مثال مسئوالنى هستند كه متشكلند از 
چهارپاره استخوان و دو سه قاشق مالت، ولى يك حوزه انتخاباتى را 
زخمى كرده اند. مى بينى؟ اگر ِجت لى هم در برابر ايشان باشد، با يك 
فن «آبدوليو من از شما مى پرسم» يا «شوتو باعثش مسئوالن قبلى 
بودن» يا «سيكن مواشى بايد همه چيز درست بشه»، او را نقش بر 
زمين مى كنند. البته يك فن موثر ديگر هم هست به نام فن استاد 
يا «اوشيرو بله خاك بر سرت كه به من راى دادى» كه در دنيا فقط 

روزى، روزگارى در واليت غربت پادشاهى بود كه هر شب يك خواب مى ديد. 
ــت كه هر كدام شان اهل يك  ــاه چهارصد و پنجاه تا خوابگزار داش اين پادش

واليتى بودند و مى توانستند هر خوابى را تعبير كنند.
يك شب پادشاه در خواب ديد كه در دشت خرمى نشسته و سفره اى پيش رويش 
گسترده است. ناگهان يك دختر زيبا پيدا شد و تمام غذا هاى سفره را خورد و 
پس از آن سر يك سفره ديگر رفت و از آن سفره هم خورد. در اين وقت پادشاه 

از خواب پريد.
ــتند خواب پادشاه را  ــدند ولى هيچ كدام نتوانس تمام خوابگزاران دربار جمع ش
تعبير كنند.در نهايت، خوابگزار اعظم دربار گفت: «اى پادشاه، من پير مردى را 
مى شناسم كه استاد من است و در يك واليت ديگر زندگى مى كند. اگر او را 

احضار بفرماييد، حتما خواب شما را تعبير مى كند».
پادشاه فى الفور دستور داد تا خوابگزار اعظم،يك هياتى را ترتيب بدهد و در معيت 
آن ها برود و پير مرد را بياورد. خوابگزار اعظم با هياتى مركب از وزير دست چپ، 
ــت راست، فرمانده هان قشون، چهارصد و چهل و نه خوابگزار ديگر،  وزير دس
رسته آشپزان، گروه خياطان، يازده هزار و پانصد و شصت پهلوان، خانواده هاى 

هيات همراه، خبرنگاران، عكاسان و... حركت كرد به طرف واليت موردنظر.
ــفر دو ماهه، نصف خزانه پادشاه را خرج كردند و سر آخر  اين هيات در يك س
پير مرد را پيدا كردند و با خودشان آوردند به واليت غربت. پادشاه كه بى صبرانه 

منتظر ورود پير مرد بود، خوابش را براى پير مرد تعريف كرد.
پير مرد براى تعبير خواب، سه روز مهلت خواست. بعد از سه روز به دربار آمد و 
زمين ادب بوسه داد و گفت: «اى پادشاه، من در اين سه روز، خيلى فكر كردم 
اما نتوانستم خواب شما را تعبير كنم. با اين حال جاى اميدوارى باقى است، چون 
من استادى دارم در واليت جابلقا، اگر بودجه در اختيارم بگذاريد، مى روم او را به 

اينجا مى آورم».

ــتى و ديوانگى». حدس  ــق يعنى مس «عش
مى زنم نويسنده اين جمله، موقعى اين جمله 
را گفته كه پدرش دم در ازش مى پرسد «تا 
ــودى؟» و او براى  ــب كجا ب ــن موقع ش اي
ــقف بگذراند  ــب را زير س ــه بتواند ش اينك
ــد. اهميتش  ــه اين درجه از عرفان مى رس ب
ــت كه اين حرف ها دنبال كننده  هاى  جاييس
ــون  ــه از تلويزي ــى ك ــه اى دارد. زمان حرف
ــانش مى دهند و مى پرسند  ــطرنجى نش ش
ــاعت با  ــرعت 250 كيلومتر بر س چرا با س
ــام مى دادى  ــت حركات موزون انج دو دس
ــى؟ او با اعتماد به  ــار نفر را زير گرفت و چه
ــق بودم.  ــن فقط عاش ــس مى گويد «م نف
عشق يعنى مستى و ديوانگى» و بعد هم در 
ــى، در  ادامه جمله اى ديگر مى گويد «خوش
ــت نه به آرزو رسيدن».  پى آرزو دويدن اس
حاال دليل اين همه زحمتى  راكه مسئوالن 
ــند،مى فهمم. ما را  ــراى ما مى كش ادارات ب
ــهر به جاى ديگر مى فرستند  ــر ش از اين س
ــه را نگاه كند،  ــك نفر بدون اينكه برگ و ي
ــير را دوباره بايد  يك مهر مى زند و كل مس
برگرديم. اين ها همه اش به خاطر اين است 
ــى در  ــد چون خوش كه حال مان خوش باش
ــا مى دانند كه  ــت. آن ه پى آرزو دويدن اس
رسيدن به آرزو، براى ما خوشى ندارد براى 
ــا را انجام نمى دهند  همين هيچ وقت كار م
ــه در پى آن باشيم و از خوشى اش  تا هميش
ــت در زندگى، مرهون  لذت ببريم. «موفقي
اراده است نه مغز». سرلوحه همه مسئوالن 
كشورمان هم همين جمله است و مى گويند 
ــى اراده بااليى  ــر و دختر من خيل البد پس
داشتند كه توانستند بچه من بشنوند و چون 
موفقيت به خاطر اراده است نه مغز پس من 
ــيله موفقيت شان را فراهم كنم.  هم بايد وس
ــور هم به  ــگاهى كش فارغ التحصيالن دانش
خودشان مى گويند :«اى لعنتى! يه عمره راه 
رو اشتباه اومدم فرزندان مسئوالن حقشونه؛ 
ــتن مثل من كه الكى چهار  اراده اش رو داش

سال دنبال مغز نبودن».
ــى  اجتماع ــبكه هاى  ش در  ــه  ك روزى  از 
مساله اى به نام بيو شروع شد، اين جمالت 
ــد خالصه اى از فرد  ــدند. بيو باي محبوب ش
ــد و وقتى در  ــدنش باش ــناخته ش براى ش
ــت  ــيد :«فاز برندار فيوزت دس بيو مى نويس
ماست» به همه اطرافيان مى گوييد وظيفه 
ــتن  ــراى فاز برنداش ــى ام نگهبانى ب زندگ
ــر متن را  ــتم آخ ــت. مى خواس ديگران اس
ــا ادبياتم  ــه قصار تمام كنم ام ــا يك جمل ب
اصال به درد اين كار نمى خورد. پس همان 
ــه قصار گفتن را به نيچه، ناپلئون و  بهتر ك
ــور سميعى بسپارم و از صحنه خارج  پروفس

شوم.

ــى جكى چان  ــه از فيلم رزم ــش يك تك دو روز پي
ــتانى كيش در رفته  ــت سانسورچى شبكه اس از دس
ــه نبايد  ــد هرآنچه را ك ــز ديده ان ــوندان عزي و كيش
مى ديدند. ما كه بخيل نيستيم، اصال دل تان نخواهد 
ــده از تلويزيون، توى  ــى هم فيلم رزمى ضبط ش كل
درايو دى كامپيوترمان داريم. سوال اصلى اينجاست 
ــرى  ــك كارمند به خاطر بازى خاك برس ــه چرا ي ك
ــرقى (جدا تركيب آشناى  يك بازيگر بى بند  و بار ش
ــب تر، واج آرايى دارتر و  ــد و بار «غربى»، متناس بى بن
ــون انزجار خود  ــت، جا دارد از همين تريب زيباتر اس
ــخيف و رو به اضمحالل هاليوود  ــينماى س را از س
ــم، چرا كه جكى چان، اين جوان معصوم  اعالم نماي
و محجوب از خطه پهلوان پرور خاور دور با مردمانى 
نجيب و سربه زير را به راه هاى زشت و خاك برسرى 
كشانده است) بايد كار خودش را از دست بدهد؟ كى 
ــت بدهد؟ آهان، يادم افتاد؛  بايد كار خودش را از دس
ــش را مى گفتم . بله واقعا  ــيماى كي كارمند صدا و س
ــراى خطايى در اين حد  ــتباه كردن را ب چرا حق اش
ــك جريمه مالى يا  ــتباهى كه با ي ــويم؟ اش قائل نش
ــت . نه تنها منجر به مرگ يا  ــغلى قابل جبران اس ش
ــيب كسى نشده ، بلكه خون تازه اى دميده در رگ  آس
ــازى هم بعد از مدت ها  ــا طنزنويس ها . فضاى مج م
ــده از شوخى و نَشاط، باالخره مردم بايد نشاط  پر ش
ــند، اصال االن كه فكر مى كنم شايد كار  ــته باش داش
ــتيم  ــت! يعنى ما طنزنويس ها مى خواس خودمان اس
توجه شما را از اتفاقات تلخ و بى سوژه بودن خودمان 
منحرف كنيم. در واقع چون سوژه نداشته ايم حواس 
ــوخى بامزه پرت  ــد اداره را با چهار تا متن و ش كارمن
ــده،  ــد مورد نظر روده بر ش ــم و وقتى كارمن كرده اي
آباژور هاى كنار تخت را يواشكى برداشته ايم . چيزى 
ــلوغش كرده اند و از مدير و  ــده، الكى ش هم كه نش
معاون تا آبدارچى شبكه كه دير چايى آورده و باعث 
ــه را اخراج  ــه چرتش ببرد، هم ــده كارمند مربوط ش

كرده اند.
ــتباهات و  ــه كنيد با اش ــتباه را مقايس ــاال اين اش ح
ــران ناپذيري دارند.  ــى كه عوارض جب كم كارى هاي
ــان ناگهان  ــه بعضى  هاى ش ــتباهى ك تصميمات اش
ــندمان،  جان ما را مى گيرد و بعضى ها كم كم مى كش
ــم مرده ايم . اما هيچ كدام از آن  انقدر آرام كه نفهمي
مسئوالن را كه نمى شود به خاطر اشتباه شان بركنار 
ــان  ــه صندلى(ها)ى ش ــب اهو ب ــرد، آن ها با چس ك
چسبيده اند. البته يادمان باشد راننده اتوبوس با اينكه 
ــت، بخارى  ــبى اس فوت كرده ولى هنوز مقصر مناس
ــر عهده گرفته، كوه  ــه تقصيرها را ب نفتى هم هميش
ــب و گورخرها به علت  ــر جاى گيرى نامناس به خاط
ــان با واكسن عذرخواهى كرده اند.  ناسازگارى بدن ش
ــال بعد يك  ــايد 40 س ــدا را چه ديديد، ش ــال خ اص
مسئول ادعا كرد پرايد و پارازيت و پخش جكى چان 
براى فريب دشمن بوده و خيال مان راحت شد كه ما 
هميشه خيلى هم كامل، ايمن و بدون نقص بوده ايم.

استاد اعظم، استاد تقطيع نژاد آن را بلد است.
ــت. البته  ــاى هنرمندى ماس ــه يكت ــى صحن ــئولكم! زندگ مس
ــش را رد مى كنند.  ــكر خوردم، ژاژ اضافى خاييدم، صحنه هاي ش
ــاهل و تسامح باشند،  ــر هرچيزى كه اهل تس مسئوالن مان س
ــر صحنه هاى هنرمندى شوخى ندارند. مثال ممكن است چند  س
دانشجو زير چرخ له شوند و مسئوالن بدون اينكه از كوره در بروند 
و خسارت الستيك شان را طلب كنند، بگو و بخند راه بيندازند، ولى 
با آن كارمند مستكبِر منفعِل مشعشع تلويزيون كه خدا مى داند بابت 
حواس پرتى اش از كدام ابرقدرت پول گرفته، اصال شوخى ندارند.

ــئولكم! اين روزها نسبت ها خيلى مهم هستند. حتى ممكن  مس
ــوند. يك سرى نسبت ها هم  ــت در قالب تذكر، زيرنويس ش اس
هستند كه زيرنويس نمى  شوند، بى سر و صدا براى خودشان ُپست 
ــان را مى گيرند. كاش جكى جان هم نسبت داشت.  و منصب ش
ــطوره هاى رزمى ام از بين رفته اند،  كاش حداقل حاال كه ديگر اس
ــود. هرچند كه  ــن جومونگ هم گندى به بار بياورد و حذف ش اي
از آن لعنتى پاستوريزه بعيد است. يعنى كم مانده وسط مبارزاتش، 
شبيه به نجم الدين شريعتى لبخند بزند و رو به دوربين بگويد: در 

سمت توام، دستم باران.
ــئولكم! قول بده وقتى به دنيا آمدى تمام حرف هايم را گوش  مس
ــوى. ما در فاميل مسئول نداريم، مى خواهيم  ــئول ش دهى و مس

چشم شان در بيايد.
مى بوسمت؛

پدر مسئول دوست تو، محمدامين فرشادمهر

پادشاه به خزانه دار گفت: «هر قدر بودجه الزم است، در اختيار پير مرد بگذاريد». 
پير مرد ليست مايحتاج و مخارج سفر و هيات همراه را تحويل خزانه دار داد و 
ــتر كرد و تحويل پير مرد داد. خزانه دار، هرچه در خزانه باقى مانده بود، بار ش

پيرمرد هيات همراه واليت غربت را همراه خودش برد به واليت خودش و 
از آنجا زن و فرزند و فاميل و آشناى خودش را هم برداشت و همگى با هم 

رفتند به واليت جابلقا.
سه ماه طول كشيد تا استاد را همراه خودشان آوردند به واليت غربت، در طول 
اين مدت، عالوه بر دارايى خزانه، يك مبلغ سنگينى هم از پادشاه واليت جابلقا 

و بانك جهانى، وام گرفتند و خرج كردند.
وقتى قافله خوابگزاران و هيات همراه به دروازه واليت غربت رسيد، پادشاه امر 
كرد فى الفور به حضور او بروند. پادشاه با بى قرارى خواب خودش را براى استاد 

جابلقايى نقل كرد و خواست كه هرچه زودتر خوابش را تعبير كند.
استاد جابلقايى پرسيد: «شما كى اين خواب را ديده اى؟» پادشاه گفت: «حدود 
ــطرالب را پيش كشيد و قدرى حساب و  ــتاد، رمل و اس پنج ماه پيش». اس
كتاب كرد و در نهايت، پس كله اش را خاراند و گفت: «اى پادشاه، اين طور كه 
بروج فلكى و محاسبات رمل و اسطرالب نشان مى دهد، اين خواب تا حاال 
ديگر تعبير شده است». پادشاه گفت: «مگر تعبير خواب من چه بوده؟». استاد 
جابلقايى گفت: «آن دختر زيبا، خواب و روياى شما بوده و آن سفره، خزانه شما. 
تعبير خواب شما اين است كه شما تمام خزانه خود را ظرف پنج ماه صرف 
خواب و خيال خودتان مى كنيد». پادشاه گفت:«آن سفره ديگر چى؟» استاد 

گفت: «آن سفره ديگر خزانه ديگران است».
پادشاه از شنيدن اين تعبير و ديدن صورت حساب مخارج دو هيات اعزامى 
و اسناد استقراض خارجى، از حال رفت و از آن روز به بعد تصميم گرفت كه 

ديگر اصال خواب نبيند.
ما از اين داستان نتيجه مى گيريم كه قبل از چاپ كتاب هاى تعبير خواب، مردم 

تمام درآمدشان را صرف تعبير خواب و خيال شان مى كرده اند!
قصه ما به سر رسيد،  غالغه به خونه  اش نرسيد!

ابوافضل زرويي نصرآباد- مهر 1390

محمدامين فرشادمهرنامه به مسئولى كه هرگز زاده نشد

osama hajjajطرح

احمدرضا كاظميفتواستريپ

ــعل پرنده، منبع  «رعد و برق، مش
نيروهاى صادق و رك و راست» 
ــارات را  ــن عب ــر مي كنيد اي فك
ــرم در  ــز و محت ــان عزي طالع بين
ــاني گفته اند؟ اجازه  مورد چه كس
بدهيد بيشتر در موردشان بگويم. 
ــات و پرس وجوهاي  طبق تحقيق
ــا از منجمان و كف بينان عزيز  م
ــن موجود  ــد كه اي ــخص ش مش
ــر يك مرد  ــور، اگ ــد و برق ط رع
ــد مى تواند در يك آن بسيار  باش
ــده آل ظاهر  ــز و اي ــان انگي هيج
ــود و در يك لحظه ديگر سرد  ش
ــخ و بى تفاوت جلوه كند. البته  و ي
ــه در حال  ــوان يك بانو ك به عن
ــتم، همه  ــگارش اين متن هس ن
ــا  اساس كه  همين طورند  ــا  مرده
ــط ندارند. يا آن قدر شور  خط وس
مي شوند كه فشارمان برود باال يا 
ــارمان  در حدي بي نمكند كه فش
ــد و غش و اين ها. خالصه  مي افت
ــد: خانومم  ــه منجمان مي گوين ك
اگر دنبال يه مرد سربه راه هستي، 
تو اين رعد و برقيا دنبالش نگرد. 
البته به نظر بنده كال نگرد دوست 
ــال موضوع  ــم. اص ــز! بگذري عزي
ــاي زن ها  ــا اين ماجراه بحث م
ــت. برويم  اينور و مردها آنور نيس
سر اصل ماجرا كه دادن فكت ها 
ــتر به شماست تا كشف كنيد  بيش
اين رعد و برق ها كه هستند و به 

كجا قرار است بروند؟ 
ــته از  برخي از موجودات اين دس
ــا مي توانند در اوج  رعد و برقي ه
هيجان، مثل چراغ نفتي پت پت 
ــوند  كنند و در نهايت خاموش ش
ــده را بخواهيد  ــر بن ــر نظ اما اگ
ــد) هنر نزد  ــه. بايد بخواهي (زوري
ــت در آن گروه كه  ــي اس آن هاي
ــان با  در اوج هيجان هم چهره ش
حضيض هيجان شان فرقي ندارد 
ــك دونقطه خط را  ــگار كه ي و ان
ــت كرده باشند در تمام  كپي پيس
ــان. توجه داشته باشيد  لحظات ش
ــي  ــي از هر كس ــن تواناي ــه اي ك
برنمي آيد و بيشتر مختص مردان 
ــرام  ــذا احت ــت؛ ل ــي  اس رعدو برق
ــت از مسخره بازي  بگذاريد و دس

برداريد.
ــرم گفته  ــه كف بين محت در ادام
ــش از بقيه  ــي بي ــان رعدوبرق زن
ــدون مردها  ــد ب ــا مي توانن زن ه
ــان نمونه  ــي كنند اصال زن زندگ
ــه نظرم  ــا مي گويند . ب ــه اين ه ب
ــه هر چه بانوي رعد و برقي  هرك
ــد، منشن كند برويم دو  مي شناس
ــي زندگي بدون مردان  واحد درس
ــه  ــم بلك ــاس كني ــان پ را نزدش
ــود. البته همين  ــاد ش دل مان ش
ــت  لحظه يكي از منجمان زبردس
ــد و گفتند كه زنان  تماس گرفتن
رعدوبرقي اتفاقا خيلي هم درصدد 
جلب رضايت شوهرشان هستند و 
ــت دوست كف بين كمتر  بهتر اس

خالي ببندد. 
ــت حدس زديد، دارم  آفرين، درس
براي تان آمار متولدين ماه فروردين 
را از منجمان و كف بينان مي گيرم. 
خيلي باهوشيد، مرسي كه هستيد! 
ــعي كردم  ــن متن س ــده در اي بن
ــي و رفتاري  ــات اخالق خصوصي
ــِي رعدوبرقي ِ  ــن فروردين مهم تري
ــتاد «جكي چان»  ــن روزها، اس اي
ــج خدمت تان ارائه  را در يك پكي
دهم. مثال رعد و برقي بودن استاد 
كه سال هاست در گوشت و پوست 
ــتخوان مان نفوذ كرده بود با  و اس
ــا يا پت پت  ــا و پرش ه آن غوداه
ــان و به دنبال  كردن چراغ نفتي ش
ــراغ محترم  ــدن چ آن خاموش ش
ــتاد با اين  ــه رفتن اس ــه بيراه و ب
ــا همان حالت پوكر  فيلم هايش، ي
فيس استاد چه در اوج هيجان، چه 
ــان. براي مورد  در حضيض هيج
ــم مي خواهد همين  آخر خيلي دل
فيلم آخري را كه از شبكه استاني 
ــد،مثال بزنم كه  ــش پخش ش كي
ببينيد تا بفهميد پوكرفيس واقعي 
ــام لحظات، جكي چان بوده  در تم
ــش را درآورده اند؛ ولي  و بقيه اداي
دارد. خوب  ــوزي  بدآم نمي گويم. 
نيست. خاموش كن اون تلويزيونو 
ــت بخوابه!  آقا جان، بچه رو بفرس
اينا چيه مي بينيد. خجالت بكشيد! 

همه اخرااااجيد.

طنزآزاد1

نوستالژي

مريم آقايي

صفورا بيانىطنز آزادبهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

جكى چان يا 
جكى جان؟!

خوابى كه 
دير تعبير شد!

جكي چان
 رعد و برِق
 پوكرفيس

فاز برندار
 فيوزت دست ماست

چرا جكى چان 
سانسور نشد؟

سقوط عقاب ها  - رابرت كيوساكى
ــن درد و رنج  ــى فرق بي ادوارد: مى دون

چيه؟
آنا: نه... اصال چه فرقى مى كنه؟ وقتى 
ــون اين قدر بدن فرق شون  هر دو تاش

چيه؟
ادوارد: خب بذار مثال بزنم. وقت هايى 

كه باهات حرف مى زنم و مى فهمم تو
حواست پيش يكى ديگه س...

اين ميشه رنج.
آنا: خب درد چيه اون وقت؟

ادوارد: درد اينه كه با همه  اين احواالت 
باز هم دوستت دارم!
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ابوالفضل رحيمي
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شبكه كيش و 
جكي چان

nishkhat



نيشخط خـاطـره
اورنج بودوز
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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
0

شما    ره      2

ُاُگز

هفته نامه گل آقا
بر اثر سيل جيرفت اشياي قديمي عهد دقيانوس

 از زير خاك بيرون آمد

ز

بببب



خاكى  كه با اشك  
گل شود

گل نخواهد داد! 

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى
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اگه اون گرگ كه به بچه هاش
 شير مى داد  رو  سانسور نمى كرديد
 االن كار به اينجاها 

نمى كشيد!!      

# آ اس رم  # شبكه_كيش

# بهارنژند
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رسانه و انتخابات
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

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       502

طراوت نيكي

  



چشم من 18 هزار 
عدسى داره!

2

2

  عروس دريايى
نويسنده: اَلى بنجامين

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13831383    ||    44 صفحه صفحه
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كودك و نوجوان 

470

على روستايىعلى روستايى

ديروز ديدم
باغي پر از گل
در هر كناري

گل بود و بلبل 

هر يك به يك رنگ
هريك به يك بو

ده بوته اينجا
صد بوته آن سو

نهري پر از آب
در پاي آن ها

مي خواند و مي رفت
الي چمن ها

من خواب بودم
در خواب ديدم

برگي تكان خورد
ناگه پريدم

«فرزاد فربد»

كوشندگان كودك:

خوابخواب

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

سارا باقرى دوستسارا باقرى دوستقصهقصه  هاها  ى فيلوى فيلو  فف

كفشدوزك توپ ها را از اتاق بازى آورده بود و با جوجه بور داشتند بازى مى كردند كه الكى گفت: بچه ها كفشدوزك توپ ها را از اتاق بازى آورده بود و با جوجه بور داشتند بازى مى كردند كه الكى گفت: بچه ها 
بياييد فوتبال بازى كنيم ! جوجه بور گفت: من نمى خواهم فوتبال بازى كنم. كفشدوزك گفت: من هم بياييد فوتبال بازى كنيم ! جوجه بور گفت: من نمى خواهم فوتبال بازى كنم. كفشدوزك گفت: من هم 
نمى خواهم. الكى هم داد زد: اصال من هم نمى خوام با شما بازى كنم، فيلوف را كه داشت با ماشينش بازى نمى خواهم. الكى هم داد زد: اصال من هم نمى خوام با شما بازى كنم، فيلوف را كه داشت با ماشينش بازى 
مى كرد صدا زد تا با هم فوتبال بازى كنند.بعد هردو به دنبال توپى دويدند. جوجه بور كه از دويدن الكى مى كرد صدا زد تا با هم فوتبال بازى كنند.بعد هردو به دنبال توپى دويدند. جوجه بور كه از دويدن الكى 

و فيلوف عصبانى شده بود، گفت: بريد يه جاى ديگه فوتبال بازى كنيد، كالس جاى فوتبال نيست!و فيلوف عصبانى شده بود، گفت: بريد يه جاى ديگه فوتبال بازى كنيد، كالس جاى فوتبال نيست!
 اما هيچ كدام گوش ندادند و توپ محكم تو سر خرگوشك كه داشت كتاب مى خواندخورد. خرگوشك  اما هيچ كدام گوش ندادند و توپ محكم تو سر خرگوشك كه داشت كتاب مى خواندخورد. خرگوشك 
ــد، پرسيد: خرگوشك  زد زير گريه.خانم زرافه كه با چند تا كاغذ رنگى و چند تا مقوا به كالس وارد ش

كفشدوزك گفت: خانم زرافه ما از سر و كفشدوزك گفت: خانم زرافه ما از سر و 
صداشون خسته شديم. فيلوف گفت:خانم زرافه
 اين كفشدوزك و جوجه بور همش غر مى زنند. 

 كاغذ رنگى ها و مقواها را روى كاغذ رنگى ها و مقواها را روى
 ميزش گذاشت و گفت: همگى ميزش گذاشت و گفت: همگى

 ساكت! بعد به الكى گفت: سريع  ساكت! بعد به الكى گفت: سريع 
توپ ها را به اتاق بازى ببر و به فيلوف توپ ها را به اتاق بازى ببر و به فيلوف 

 زرافه گفت: بچه ها توى كالس شما نمى تونيد هر بازى كنيد، 

را گرفتند و سه تايى رفتند تا تو حياط فوتبال بازى كنند، كفشدوزك و
 جوجه بور هم به طرف سرسره رفتند تا بازى كنند.

فهه رافهررر
ند.ننددد. 

زززززززززززززززىىىكككنننييددد،  دد ههررربب

 بازى كنند، كفشدوزك و بازززىىىككنننند ككفشششدددوووزززككككووو

اهميت آموزش پس انداز كردن به كودكاناهميت آموزش پس انداز كردن به كودكان

من پول هايم را جمع مى كنم!من پول هايم را جمع مى كنم!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: عروس دريايى
نويسنده: اَلى بنجامين

مترجم: كيوان عبيدى آشتيانى
ناشر: نشر افق

درباره كتاب: اَلى بنجامين كه در خانه اى بسيار قديمى در حومه نيويورك بزرگ 
ــتر دوران كودكى اش را در طبيعت گذراند و عاشق بازى با حشرات و  شد، بيش
قورباغه ها بود. او كه عضو انجمن نويسندگان نيوانگلند است، به خاطر نگارش 
ــال 2015 جوايز اى.بى. وايت و كتاب زمين سبز را  رمان عروس دريايى در س
از آن خود كرد و از سوى مجله اسكول اليبررى و پابليشرز ويكى برگزيده شد.

چشم من چشم من 1818 هزار عدسى داره! هزار عدسى داره!

ن كتاب  توسط:بهرام گودرزى از تهران
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

قسمت  پروانه ام.ماپروانه ها  يك  من 

از جهان حشرات را تشكيل  عمده اى 

مى دهيم وطبق محاسبات دانشمندان، 

شناخته  ما  از  هزارنوع   100 تاكنون 

پولك هاى  از  ما  بال هاى  شده است. 

طرز  كه  شده  پوشيده  رنگارنگ  و  ر شفاف  ا قر

ما  مياد.  شمار  به  خلقت  شاهكارهاى  از  گرفتنشون، 

چشم هاى مركب داريم كه تعداد اون ها گاهى به 18 

هزار عدسي مى رسد! ما تا وقتى تكامل پيدا كنيم مثل 

چهارمرحله  حشرات  ساير 

رامى گذرانيم:  زندگى  از 

پروانه.  پيله،  كرم،  تخم، 

ما  كه  بدانيد  است  جالب 

تمام مدتى را كه در پيله مان 

سپري  غذا  بدون  هستيم، 

مي كنيم.

بهلول
شخصى كه مى خواست بهلول را 

مسخره كند به او گفت:ديروز از دور تو را ديدم كه 
نشسته اى، فكر كردم االغى است كه در كوچه نشسته!

بهلول زودجواب داد:
من هم كه از دور تو را ديدم فكر كردم آدمى 

به طرف من مى آيد.

دستشويى
به طرف مي گن:دستشويي چند بخشه؟

مي گه خب معلومه:
دو بخش!

مردونه، زنونه!
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

جلد اول «دانشنامه محيط زيست» به قلم هنريك مجنونيان، بهرام 
حسن زاده كيابى و شكوه حاجى نصرا... ، با ارائه  48 مقاله  الفبايى و با 
هدف تنوير افكار عمومى  براى فراگير شدن دانش محيط  زيست 

به دست نوجوانان رسيد.
ــت: «شيوه  كار تهيه   هنريك مجنونيان در مقدمه  اين اثر آورده اس
ــت كه برحسب موضوع در هر  مطالب دانشنامه اين گونه بوده اس
ــوب خود را در  ــاالت و اطالعات مكت ــان منابع، مق مدخل متخصص
ــى و بازنويسى كند. سپس مقاله   اختيار وى قرار داده تا ساده نويس
ــده دوباره در اختيار متخصصان موضوع مربوطه قرار داده  تهيه ش
ــد تا در چارچوب عاليق و نيازهاى افراد غيرمتخصص آن را  مى ش
ــى و بازنگرى قرار دهند. گاهى چندين بار تبادل مقاله  مورد بررس
بين تهيه كننده و متخصصان مربوطه تكرار شده تا مقاله مورد تاييد 

هر دو طرف قرار گيرد».
ــتار  ــدگان، دو سرويراس ــالوه بر پديدآورن ــه  اين كتاب ع در تهي
علمى، جمعى از ويراستاران علمى و جمعى از بازخوان ها مشاركت 

كرده اند.
گغتنى است اين اثر كه 224 صفحه و 75هزار تومان قيمت دارد، 
به آموزگار فداكار دبيرستان هاى شهررى، شيرين حاجى نصرا...

تقديم شده است.

«دانشنامه محيط زيست» متولد شد«دانشنامه محيط زيست» متولد شد

رويارويى با مشكالت را به كودكان بياموزيد!
ــته اتفاقاتى  ــته و ناخواس ــت، خواس ــل زندگى ماس در جهانى كه مح
ــت و ما از آن ها به عنوان مشكل ياد  روى مى دهد كه خوشايند ما نيس
مى كنيم. اگر توان مقابله و رويارويى با اين مشكالت را نداشته باشيم، 
ــد. مقابله با اين مشكالت  به هر حال روزى دچار شكست خواهيم ش
ــتند پس بايد اين  ــجاعت مى خواهد و تدبير و اين ها اكتسابى هس ش

مجموعه مهارت ها را در زندگى بياموزيم.
اگر زمان آموختن آن ها در كودكى باشد، بي شك فراگيرى اش بيشتر 
ــتفاده از آن آموزه ها خواهيم  ــراى اس ــترى ب خواهد بود و زمان بيش
ــت. كودكانى كه اين نحوه برخورد را هم از ابتدا آموخته اند، در  داش

جوانى و بزرگسالى از اعتماد به نفس بااليى برخوردار خواهند بود.
ــكل چگونه با آن روبه رو شوند و از  آن ها مى دانند كه هنگام بروز مش
پس آن برآيند، اما بچه هايى كه اين مهارت را نياموخته اند، دست به 
ــكالت مى گريزند. زمانى كه  ــده و از رويارويى با مش دامن والدين ش
ــت در امتحانات يا در بازى ها  براى كودك تان مشكالتى نظير شكس
ــتفاده كرده و  ــما مى توانيد از فرصت اس و مسابقات پيش مى آيد، ش
ــن بحران ها به اندازه الزم  ــويد كه براى اداره كردن اي به او يادآور ش
قدرت و توان دارد تنها بايد از اين داشته ها استفاده كند تا بر مشكلش 
فايق شود.بهترين نوع آموزش به آنان نظير ساير مسائل، رفتار خود 
والدين در مقابل بروز مشكالت است. ايستادن در مقابل مشكالت و 
ــديدن براى مبارزه با آنان و در مواقع ناگزير، گردن نهادن و  انديش
پذيرفتن بعضى از آن ها مى تواند موثرترين روش براى آموختن اين 
آموزه ها باشد. شما بايد زمانى كه كودك تان با مشكلى روبه رو است، 
به او بگوييد كه ناديده گرفتن و دور شدن از مشكالت چيزى از فشار 
ــت در درازمدت باعث تشديد آن ها  آن ها نمى كاهد بلكه ممكن اس
نيز بشود.بنابراين رويارويى با مشكل، اولين قدم مبارزه با آن است. 

«فرزاد فربد»
ــته   ــاه و دانش آموخته  رش ــهر كرمانش ــد متولد 1347 در ش فرزاد فرب
مترجمى زبان انگليسى از دانشگاه آزاد اسالمى است. او بيش از 20سال، 
ــانده و تا كنون 57 عنوان  ــابقه  مترجمى را در كارنامه خود به ثبت رس س
كتاب را براى گروه هاى سنى مختلف ترجمه كرده است. فرزاد فربد در 
سال هاى 90 تا 94 منتخب الك پشت پرنده (پژوهش نامه ادبيات كودك 
و نوجوان) براى كتاب هاى «ج مثل جادو»، «آد و غول هاى يخى»، «مترسك 
و خدمتكارش» و «كنت كارلشتاين» و در سال 93 براى كتاب «مترسك و 
خدمتكارش» برنده جايزه  «ماهى سياه كوچولو»، كتاب برگزيده شوراى 
ــوان مترجم برگزيده   ــال 86 به عن ــد. او همچنين در س كتاب كودك ش
سال به انتخاب آكادمى فانتزى براى كتاب هاى «نيروى اهريمنى اش» و 
«راهنماى مسافران مجانى كهكشان» و براى مجموعه كتاب هاى «نيروى 
ــهردارى تهران  ــازمان فرهنگى و هنرى ش اهريمنى اش» به انتخاب س
ــد.از ديگر فعاليت هاى فرزاد فربد مى توان به مترجمى او در سازمان  ش
ــال هاي 1376-1372، مترجمى نشريه هاى  ــى در س كتاب هاى درس
ــرق، ايران، اعتماد، زنان، مترجم، نافه، تجربه، عروسك  ــهرى، ش همش
سخنگو و ...از سال 77 تا كنون، مترجمى ماهنامه  سينمايى فيلم در سال هاى

ــودك و نوجوان بنياد  ــوراى اقتباس ادبيات ك  1382-1376، عضو ش
سينمايى فارابى در سال هاى 1387-1385، عضو انجمن نويسندگان 
كودك و نوجوان از سال 89 تا كنون، مدير و سرويراستار انتشارات پريان 
از سال 89 تا كنون، موسس آكادمى ترجمه كاربردى موسسه و مدرس 
كارگاه هاى ترجمه  موسسه  زبان سفير گفتمان در سال 93 و عضو شوراى 

سياست گذارى نشر شهر از سال 94 تاكنون، اشاره كرد.

ننبياممووززز ددكك بههكك مششككالتتر ب بامشكالترابهكودكانبياموزروي روي

ــاده، پس انداز، يعني صرفه جويي كردن از آنچه  در زبان س

به دست آورده ايم براي روزي كه در اصطالح عامه «مبادا» 

ــما اهل پس انداز كردن هستيد؟ يا  ــت. آيا ش نام گرفته اس

ــت  ــد. در فردايي كه نامعلوم اس اصال اعتقادي به آن داري

«پس انداز» مي تواند پشتوانه خوبي براي تك تك ما باشد. 

شايد بسياري از شما بر اين عقيده باشيد كه درآمدتان حتي 

كفاف زندگي ساده را نمي دهد، پس ديگر چه پس اندازي؟! 

اما اين حرف با اين كه ظاهري درست دارد، منطقي نيست. 

با تمام اين تفاسير مي توان بخش كوچكي از درآمد ماهانه را 

ولو بسيار كم براي فرداها كنار گذاشت و آن را به سنگ بناى 

سرمايه اى بزرگ و چشمگير تبديل كرد، حتما شنيده ايد 

ــود». اما سوال  كه«قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا ش

ديگر اين است كه آيا آموزش پس انداز به كودكان ارزش و 

اهميتي دارد يا خير؟مطمئنا داراي ارزش و اهميت است. 

ــت بايد  اما براي انتقال اين مفهوم به كودكان در گام نخس

خود به اين عقيده استوار باشيم. 

چگونه پس انداز كردن را به كودكان بياموزيم

ــرا پس انداز مى كنيد  در ابتدا  بايد درباره اينكه چگونه و چ

ــا نگاه كردن و گوش كردن  با بچه ها صحبت كنيد. بچه ها ب

ــت كه ياد مى گيرند. به محض اينكه كودك تان  به شماس

ــى كنيد و در  ــه او معرف ــول را نيز ب ــمردن را آموخت، پ ش

پاسخگويى به سواالتش نقش فعالى داشته باشيد. مشاهده 

ــت. همزمان با  ــرار، دو راه مهم آموزش به كودكان اس و تك

رشد كودكان ارزش هاى پول را براى شان توضيح دهيد. به 

فرزندان خود بگوييد كه چطور پس انداز كنند، چطور مقدار 

پول خود را افزايش دهند و از همه مهم تر چطور آن را خرج 

كنند. تفاوت بين نيازها، خواسته ها و آرزوها را به كودكان 

بياموزيد.

ــبت به  ــراى تصميم گيرى نس ــوارد آن ها را ب ــان اين م  بي

ــاده مي كند. براى  ــان درآينده آم خرج كردن صحيح پول ش

آموزش ارزش پول و پس انداز به كودكان تعيين هدف ضرورى 

است. پير يا جوان فرقى نمى كند، افرادى كه در زندگى هدفى 

ندارند به جايى نمى رسند. 

ــان حساب پس انداز باز   آن ها را با خود  به بانك ببريد و براى ش

ــده كودكان اين  ــاى موفقيت هاى مالى آين كنيد. يكى از راه ه

است كه عادت پس انداز كردن را از سنين كم آغاز كنند. اما به 

ياد داشته باشيد هنگامى كه فرزند شما تصميم گرفت بخشى از 

پس انداز خود را براى خريدهاى دلخواهش بردارد درخواست 

ــبت به پس انداز پولش  او را رد نكنيد. چرا كه در اين صورت نس

دلسرد خواهد شد.

براى آموزش اهميت پول به آنان روش منظمى را هنگام خريد 

ــى ها  ــد. رفتن به خواربار فروش كردن در پيش بگيري

ــاى پول خرج  ــى از اولين تجربه ه اغلب به عنوان يك

ــى كه براى  ــمار مى رود. هنگام كردن كودكان به ش

خريد به فروشگاه هاى مخصوص كودكان مى رويد به 

آن ها بگوييد كه چطور خريد مى كنيد و چگونه تفاوت 

قيمت ها، جنس، قابليت ترميم، گارانتى و ساير موارد 

مربوطه را درنظر مى گيريد. 

اگر خرج كردن طبق برنامه ريزى انجام شود سرگرمى 

ــتن برنامه در  خوب و مفيدى خواهد بود. اما عدم داش

ــن 30-20 درصد از  اين زمينه اغلب باعث از بين رفت

پول شما مى شود.

ــائل مالى خود   به كودكان اجازه دهيد كه در مورد مس

تصميم گيرى كنند زيرا آن ها از انتخاب هاى خودشان 

درس مى گيرند. اما مى توانيد قبل از خريد گفت وگويى 

با فرزند خود داشته باشيد و به او ياد بدهيد كه پيش از 

خريدهاى مهم خود، تحقيقاتى را انجام دهد.

ــد فرا  ــورت او از همان كودكي و در آغاز رش  به اين ص

ــود را مديريت كرده و به  مي گيرد كه چگونه درآمد خ

فكر فرداي خود باشد.

اهميت آموزش پس انداز كردن به كودكاناهميت آموزش پس انداز كردن به كودكان

من پول هايم را جمع مى كنم!من پول هايم را جمع مى كنم!
ىلىلىرر روووستايى عع

به محض اينكه كودك تان شمردن را آموخت، 

پول را نيز به او معرفى كنيد و در پاسخگويى به 

سواالتش نقش فعالى داشته باشيد. مشاهده 

و تكرار، دو راه مهم آموزش به كودكان است. 

همزمان با رشد كودكان ارزش هاى پول را 

براى شان توضيح دهيد

به كودكان اجازه دهيد كه در مورد مسائل 

مالى خود تصميم گيرى كنند زيرا آن ها از 

انتخاب هاى خودشان درس مى گيرند. اما 

مى توانيد قبل از خريد گفت وگويى با فرزند 

خود داشته باشيد و به او ياد بدهيد كه پيش 

از خريدهاى مهم خود، تحقيقاتى را انجام 

دهد يا به دنبال زمان مناسب براى خريد 

باشد.همچنين درباره خطرات قرض كردن 

و بدهى هاى سنگين به آن ها توضيح دهيد



سه شنبه 11 دى 1397   |   24 ربيع الثانى 1440  |  اول ژانويه  2019   
سال هفتم  |  شماره  1383 |  4 صفحه         

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

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

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

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

باقري دوست، ميترا سياوشيان، نويد صنعتىباقري دوست، ميترا سياوشيان، نويد صنعتى

سوگل رفيع زاده

ويانا مقيمي

هه عععععزززززززززز سوگل رفيع زادهوووووووووووگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگلللللللررررف

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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