
واكنش

 در مورخ 29 آذر سال جارى در روزنامه «قانون» يادداشتى با موضوع عباس 
اميرانتظام منتشر شد كه واكنش عباس سليمى نمين، مديردفترمطالعات وتدوين 
تاريخ ايران را در پى داشت. دفتر آقاى سليمى نمين طى يادداشتى مكتوب ، نظر 
خود در رابطه با يادداشت منتشر شده را براى« قانون» ارسال كردند كه در ادامه آن 

را منتشر مى كنيم.
مدير مسئول محترم  روزنامه  قانون

ــته مورخه 97/09/29 روزنامه تحت مديريت شما  باسالم؛پنج شنبه گذش
يادداشت 2 را به مطلبى از آقاى مسعود باستانى اختصاص داد. نويسنده محترم 
ــت بدون ارائه دليل، ملت ايران را بدهكار يك عذرخواهى به آقاى  در اين يادداش
اميرانتظام مى داند. صدور چنين حكمى و قضاوتى قطعا نيازمند اشراف كامل 
ــت نويس محترم، ملت را محكوم به  بر سوابق وعملكرد فردى است كه يادداش
عذرخواهى از وى كرده است. اگر اين پيش نياز ضرورى مهياست، بنده آمادگى 
ــان ، روشن سازيم  ــويه با ايش دارم تا با حضور در آن جريده در گفت وگويى دو س
كه آيا ملت به دليل جفا به سخنگوى دولت بايد از وى طلب بخشش كند يا آقاى 
اميرانتظام به علت پشت پا زدن به مصالح عمومى وملت مى بايست از ولى نعمتان 
ــه اين مهم عنايت داريد كه تجربيات تاريخى  خود عذرخواهى مى كرد؟   قطعا ب
زمانى چراغ  راهمان خواهد بود كه قلم از حب وبغض ها و احيانا دستمايه كارهاى 
تبليغاتى شدن به دور ماند. مساله آقاى امير انتظام يك تجربه تاريخى مهم براى ملت 
ايران است؛ لذا پرداختن به آن در چند سطر يا تبليغاتى و تامين كننده نظرات يك 
جريان سياسى خواهد بود يا خصومتى كور براى حمله به يك جريان . اگرداورى 
محكمه صالحه اى را در مورد وى ناقص مى دانيم، بايد قضاوتى مستدل ومتقن 
عرضه داريم تا همگان مجاب شوند كه واقعيت هايى از نظر دادگاهى به رياست 
آيت ا... محمدى گيالنى به دور مانده يا مستندات ارائه شده بعضا سست و بى مبنا 
بوده اند؛ چنين اقدامى براى همگان سودمند خواهد بود . نويسنده محترم، يادداشت 
خودرا با جمالت كلى و البته نا مفهوم ومغلوط آغاز مى كند: «تاريخ هيچ گاه منتظر 
ــرورت آزادى، موتورهاى  ــتد. اصالت حقيقت وض فرامين و ابالغيه ها نمى ايس
محركه تاريخند. حكومت ها وقدرت هاى سياسى مستقر حداقل در عصر گردش 
آزاد اطالعات نمى توانند به راحتى تاريخ را مهندسى كنند. صحت اين چند سطر 
را به راحتى مى توان در پرونده مهندس عباس امير انتظام، وزير امور خارجه دولت 
مهندس بازرگان وسخنگوى دولت موقت، تماشا كرد. مهندس امير انتظام خيلى 
زودتر از آنكه محكمه هاى قضايى بار ديگر پرونده اش را باز خوانى كنند،در معرض 
قضاوت افكار عمومى قرار گرفت واز اتهامش تبرئه شد» (روزنامه قانون،صفحه 
ــت«آزادى ابدى»، مورخ 97/09/29). اى كاش نويسنده مشخص  اول،يادداش
مى كرد چه زمانى ودر كدام محكمه پرونده اميرانتظام بازخوانى شد.همچنين كدام 
يك از نمادهايى كه بتوان آن را نمايندگى كننده بخشى از افكار عمومى دانست 
به طور مستند به بررسى اين پرونده همت گماشتند ودر نهايت نظر به برائت وى 
دادند؟ براى نمونه، وقتى روزنامه جامعه در دوران دولت اصالحات با وى مصاحبه اى 
طوالنى داشت، آيا ادعاهاى امير انتظام را پذيرفت يا برعكس، با وى در اين زمينه به 
محاجه پرداخت؟ نويسنده محترم كه مدعى است به قضاوتى منطبق بر حقيقت در 
مورد امير انتظام رسيده است، حتى نمى داند كه وى وزير خارجه دولت موقت نبوده 
است و تاريخ آزادى مدعى بيگناهى را دقيق نمى داندو...«20 سال پس از اين واقعه 
در بهار 1377 مهندس عباس اميرانتظام كه به قول خودش از زندان اخراج شده 
بود...» (همان)، در حالى كه امير انتظام در كتاب خود مى نويسد:«سرانجام درآذر 
1375 پس از 17 سال... از زندان اخراج شدم»(ناگفته هاى انقالب 57،انتشارات 
خاوران ،پارس،سال 1387 ،ص268).  آيا با اين ميزان اشراف بر يك مساله تاريخى 
مى خواهيم بر ضرورت عذر خواهى ملت حكم برانيم؟ به نظر مى رسد به اين ترتيب 
ظلمى مضاعف را بر مردمان روا خواهيم داشت؛ پس خواهشمند است ضمن درج 
ــه اى را فراهم آوريد تا به طور  اين مطلب در همان موقعيت، زمينه بحث دو جانب
محققانه به اين موضوع پرداخته شود.پيشاپيش از عنايت شما به تعاطى افكارو 

عميق ترشدن شناخت جامعه  سپاسگزارم.

قضاوت تاريخى بى قاعده نيست

ــود را از جنس خدايان  ــيدكه خ وقتى به مرحله اى مى رس
ــت در وجودتان به  ــتان فرض مى كنيد،اين رويا  ممكن اس باس
ــود؛امااز زمانى كه اين حس دردونالد ترامپ  بيمارى تبديل ش
ــازه اى  ــرگرمى ت ــيدكه بايد س تحقق يافت،به اين نتيجه رس
براى خود دست وپاكند.سلطان امالك ومستغالت بودن ديگر 
ــفيد را صاحب شود. از  ــت كاخ س ارضاكننده نبود، او مى خواس
ــفيد، چهره نامتعارفى را از خود  همان ابتداى ورودش به كاخ س
ــيفون كاخ سفيد را بكشم. نشان داد، او مى گفت:مى خواهم س

ــد اقتصادى آمريكا بنا شده بود با  سياست هاى او كه بر پايه رش
ــروصداى زيادى به پا كرد.اوبا باال بردن  ــعار«اول آمريكا»،س ش
ــتريت  ــات ، برچيدن قانون اصالح  وال اس تعرفه ها،كاهش مالي
وحفاظت مصرف كننده، لغو اليحه حفاظت از بيماران و مراقبت 
مقرون به صرفه و مخالفت با حق برخوردارى ازتامين اجتماعى 
و سالمت همگانى، موفق به رشد بى سابقه 3,1 درصدى اقتصاد 
ــى از  ــكوفايى اقتصادي بخش ــد. كاهش بيكارى و ش آمريكا ش
ــت يافت و درنتيجه از دل ديوانه اى  اهدافى بود كه اوبه آن ها دس
ــرده بود،نابغه اى  ــفيدهمه رانگران ك كه در بدو ورود به كاخ س
متولد شدكه سكان اقتصاد آمريكا را با قدرت در دست داشت. با 
اين حال،انسان ها به اندازه نبوغ شان مى توانند خدمت كنند يا 
فجايع بزرگى به بار بياورند. اشكال كار ترامپ از آنجايى مشخص 
شده كه نشانه هايى از تكرار فروپاشى هاى پيشين اقتصادآمريكا، 
در سياست هاى او نمايان شد.دكترين نيكسون-ترامپ با فروش 
اسلحه در مقابل نفت به عربستان و تقويت قدرت دالر و ... قرار است 
كه اقتصاد آمريكا را واژگون كند.عارضه اقتصادى ترامپ از جايى 
شروع شد كه در ژانويه سال 1981، پس از اينكه رونالد ريگان به 
مسند رياست جمهورى رسيد، رييس جمهور محافظه كار در 
نظر داشت كه بدون افزايش ماليات وباسياست هاى بهينه سازى 
روابط با شوروى سابق، كمپينى براى تقويت نظام دفاعى آمريكا 
آغاز كند.سياست هاى جديدريگان كه چرخه باشكوه نام داشت، 
در مركز و ظاهر بسيار مطبوع و در حواشى و اليه هاى زيرين بسيار 
ترسناك بود و بر نظام جهانى برپايه دالر، اقتصاد  قوى اياالت متحده 
با كسرى بودجه و كسرى تراز تجارى رو به رشد كه با افزايش نرخ 
بهره و معامالت امالك استوار بود. طى اين سياست، آمريكا با روندى 
مواجه بود كه از درون تقويت ودرهمان حال،ناپايدارى دايم درآن 
تقويت مى شدودر نهايت با تالش همه براى حفظ شدن، واژگون 
ــد. به اين ترتيب،چرخه كنترل ناپذير به وجود مى آيد. با  مى ش
ــال 1982،سياست هاى  اين حال به طور غير منتظره اى درس
ــال،  ــتان آن س ــكوفا كرد وطى تابس ريگان،اقتصادآمريكاراش
ــگرفى كردند؛ زيرا از نرخ بهره ها كاسته  بازارهاى مالى صعود ش
ــهام افزايش يافت.بخش كنترل ناپذير  شدودرمقابل،قيمت س
روندها، به خوبى آشكار شد. نشانه هاى وقوع بزرگ ترين توفان 
اقتصادى آمريكا هر روز نمايان مى شدواين بحران بزرگ، واژگونى 
اقتصاد آمريكا بود كه حاصل به كار گيرى سياست هاى هنگفت 
بدون ماليات ريگان از اوايل دهه 1980بود.اياالت متحده به سوى 
ركود بزرگ پيش مى رفت.چرخه باشكوه،درحال سير آخرين 
چرخش براى گسترش اعتبارات بودتا بتوانداقتصادآمريكا را به 

ــرفت هاى نظامى را  حركت درآورد و هزينه هاى مربوط به پيش
بپردازد.راه نجات،زمانى بودكه آمريكاو ديگر اقتصادهاى قدرتمند 
جهان متوجه اين موضوع مى شدند كه بازار ارز به غولى تبديل شده 
است كه روندحركتش عليه منافع شان است. آنتونى سمپون در 
مورد اين مساله دركتابش«ميداس تاچ» نوشته است: دردهه60، 
ــاى ارز جهانى،نگاهى تدريجى  براى برقراى نظم مجدد در دني
ومنطقى داشت تا اين ارزها بتوانند نرخ شان رانسبت به يكديگر 
تنظيم كنند.كشورهايى كه صادرات و اقتصاد ضعيف ترى داشتند، 
نرخ ارزشان كاهش مى يافت و تا زمانى كه آن ها نيزبتوانند رشد 
كنند و به سطح رقابتى برسند،ارزش دالر، ين ياپوند به درستى 
ــال  ــان بود.درس بيانگروضعيت كارآيى صنعتى كشورهاى ش
1971،رييس جمهور نيكسون دالر راازطال جدا كرد.هنگامى 
ــان درآمدند،هيچ كس  كه نرخ ارزها،مستقل از يكديگر به نوس
انتظار نداشت كه دردهه هاى هفتاد و هشتاد نرخ نوسان ارز تااين 
حد افزايش يابد. نرخ ارز با هر شايعه پراكنى، نوسان پيدا مى كرد. 
نرخ تبديل ارز ديگر به صادرات كشورها ارتباطى نداشت.دراوايل 
دهه هشتاد، نرخ دالرانواع مختلف پيچ وخم هاوتغييرات را پشت 
ــد دنيايى كه به طور كامل  سر گذاشت وهمين موضوع باعث ش
وابسته به دالر بود،سردرگم بماندواز نفس بيفتد.درسال هاى اول 
دهه هشتاد،نظام مديريتى ريگان خودرامتعهد كرده بود كه دالر 
ــته  را تقويت كند و اميدوار بود كه با تقويت دالر، تورم نيز شكس
شود؛ زيرا تقويت دالر باعث افزايش واردات ارزان تر و جلب سرمايه 
گذاران خارجى مى شد و به اين ترتيب، كسرى تراز تجارى تامين 
ــرانجام،ريگان به كاهش ماليات روى آورد كه اين  ــود. س مى ش
ــاله دركنار تقويت نظام دفاعى، باعث تغيير شرايط و انفجار  مس
ــد.منابع مالى خارج جذب آمريكا  در شرايط دالر وبازارسهام ش
شد وهمين موضوع باعث افزايش ارزش دالر ورشدبازارسرمايه 
ــتر اقتصادى، به منابع مالى بيشترى  شد.رشدوگسترش بيش
ــائل در كنارهم، باعث باالتر رفتن نرخ  نياز داشت و همه اين مس
ــدند؛يعنى باز هم همان چيزى كه پيش بينى شده بود  دالرش
وچرخه باشكوه ريگان اتفاق افتاد. چرخه باشكوه، در نطفه ناپايدار 
ــقوط به دليل بيش از حد  بودوسرانجام هم سرنگون شد،اين س
گران شدن دالر و باالرفتن واقعى نرخ بهره ها بودكه برعامل محرك 
ــنگينى مى كردواقتصادآمريكا را ضعيف  تامين كسر بودجه س
كرد. بنابراين تا سال 1985،كسرى تجارى اياالت متحده درحد 
هشدار دهنده اى افزايش يافت و صادرات آمريكا با دالرگران به 
طور وحشتناكى متزلزل شده بود.صنايع بومى نيزدرخطر واردات 
جنس هاى ژاپنى ارزان قرار گرفته بود. سياست هاى ريگان نسبت 
به دالر،سرانجام به بخشش كنترل ناپذير روندها مى رسيد.طى 
دهه هشتاد، نرخ بهره هاى كوتاه مدت تا 19 درصد افزايش يافت.

قيمت طالبه 900 دالر براى هر اونس رسيد.نرخ تورم وحشتناك 
بودوبه 20 درصدرسيده بود.سرانجام باازهم پاشيده شدن اوپك، 
ــاله باعث افزايش فشار بر دولت  نرخ نفت كاهش يافت. اين مس
آمريكا مى شدواز ارزش دالر مى كاست.باكاهش نرخ تورم، موازى 
با آن نرخ بهره ها نيز كاهش مى يافت.در نتيجه اين تغييرات،در 
22سپتامبر سال 1985،خزانه دارى اياالت متحده، تصميم گرفت 
نرخ دالر را كاهش دهد و اين بزرگ ترين ميزان كاهش نرخ دالرطى 
يك روزدرطول تاريخ بود.درآخراين روزها اخبار فروپاشى اقتصاد 
اياالت متحدآن قدرداغ است كه كمتركسى به اين موضوع فكر 
مى كندكه شايد واترگيت ديگرى درحال وقوع است،فكر مى كنم 
هنرى كيسينجر،آن قدردرگوش دونالد ترامپ الاليى بخواندكه 

او نتواند وارد دوردوم رياست جمهورى شود.

ترامپ و چالش انتخابات 2020 آمريكا

اقتصاديادداشت 

بانك مركزى اكنون كنترل بازار ارز رابه درستى در دست گرفته وشرايطى 
رافراهم كرده تا باكنارهم چيدن مجموعه اى از سياست ها،پازل خود رابراى 
ــختى  ايجاد آرامش دراين بازار تكميل كند.اگرچه بازار ارز ايران روزهاى س
را در نيمه اول سال 97 كل كشور گذرانده كه بيشتر متاثر از فشارهاى روانى 
ــت، اما به هر حال دولت با مديريت و  ــى از خروج آمريكا از برجام بوده اس ناش
ــرايط روانى  ــردم در بازار كه متاثر از ش كنترل برخى از رفتارهاى هيجانى م
ــت بازار ارز وطال را به سوى آرامشى نسبى سوق  ــور بوده، توانس حاكم بر كش
ــبى را تجربه مى كندواگرهم نوسانى دارد، ناشى از  دهد.اكنون بازار ثبات نس
روندهاى منطقى بازار و جريان هاى طبيعى بازار ارز است كه به طور طبيعى 
ــد ارز افزايش مى دهد.اين  ــال ميالدى تقاضا را براى خري همزمان باپايان س
ــيدن 13 آبان و به  ــتند كه بافرا رس ــت كه برخى بيم اين را داش در حالى اس
ــوى آمريكا  اصطالح تحريم هاى جديد كه البته صرفا يك جريان روانى از س
ــه گونه اى پيش برود  ــرايط ب بود نه عملى،بازار رابه واكنش دوباره واداردوش
ــت بگيرد.اما اين چنين نشد  ــكان را به دس كه رفتارهاى هيجانى دالالن، س
ــرى را در اقتصاد رقم بزنند. ــتند روزهاى آرام ت و بانك مركزى و دولت توانس

ــالمى ايران هم درمراسم تقديم اليحه  حسن روحانى،رييس جمهورى اس
بودجه سال 98 كل كشور، به صراحت به اين موضوع اشاره كرد كه برخى شرايط 
ناشى از تحريم، وضعيت بازار ارز را به هم ريخت اما در نهايت، با مديريت دولت 
ــخت امكان پذير شد. وى به اين  در كنار تصميمات سخت، عبور از شرايط س
نكته هم اشاره كرد كه ثبات مالى و ارزى به ويژه بعد از 13 آبان كه موعد اعمال 
تحريم هاى آمريكا بر عليه ايران بود،، بر بازار حاكم شده و هم اكنون شرايط به 
نوعى پيش مى رود كه شرايط آرام تر شده و آمريكا هم هر تيرى كه در كمان 
داشته را رها كرده است. به گفته رييس جمهور، بانك مركزى از لحاظ ذخاير 
ــرايط بهترى دارد و هم اكنون دخالت بازارساز به  ارزى اسكناس، از هر روز ش

حداقل ممكن رسيده است. 
ــليمى، عضو  هيات نمايندگان اتاق بازرگانى،  در همين زمينه حسين س
ــاره به سخنان رييس جمهور در زمان  صنايع، معادن وكشاورزى تهران با اش
تقديم اليحه بودجه و استقبال از حضور جدى بانك مركزى وبخشنامه هايى 
كه طى هفته هاى گذشته براى مديريت بازار ارز صادر شده است، به خبرنگار 
ما مى گويد: بانك مركزى تدابيرى را در نظر گرفته كه بر مبناى آن، بازار شرايط 
آرامى را در پيش گرفته است و اگر بتوان با سياست هاى بانك مركزى، شرايط را 
به گونه اى پيش برد كه ورودى هاى ارز نيز افزايش يابد و صادركنندگان بتوانند 
شرايط بهترى را براى ورود ارز به كشور فراهم كنند، آنگاه پازل سياست هاى 
بانك مركزى در ايجاد آرامش بازار ارز، تكميل خواهد شد.وى افزود:دخالت 
بانك مركزى قطعا در ماه گذشته در بازار موثر بوده و منجر به ايجاد تعادل نسبى 
در بازار شده است؛ در غير اين صورت نرخ ارز تمايل به رسيدن به رقم هاى باالترى 
را داشت. نوساناِت اندكى هم كه اكنون در بازار مشاهده مى شود، جدى نيست 
و به طبيعت بازار در روزهاى انتهاى سال ميالدى برمى گردد كه به دليل تسويه 
حساب شركت هاى تجارى و بدهى هاى ايران به خارج از كشور، تقاضا باال رفته و 
ممكن است نرخ دستخوش تغييرات جزئى شود، اما اين نوسانات جدى نيست 
و بانك مركزى توانسته شرايط را به خوبى مديريت كند.سليمى معتقد است كه 
مداخله  بانك مركزى در بازار يا مديريت آن، به معناى توزيع ارز نيست؛ بلكه اين 
دو مقوله اى كامال متفاوت است؛ چراكه بايد مسائل حاشيه اى در مديريت بازار ارز 
را هم در نظر گرفت. به هر حال،  بانك  مركزى مسئول تورم كشور است و اگر اجازه 
دهيم نرخ ارز در بازار غيررسمى بدون كنترل باال برود، حتما اين نرخ  خودش را 
به اقتصاد تحميل مى كند و تورم بااليى را به جاى مى گذارد؛ اما بانك مركزى 

نمى خواهد اثرات تورمى را به اقتصاد كشور تحميل كند، پس به بازار ورود و آن را 
مديريت كرد و بر اين اساس برنامه هايى را تدارك ديده و اختياراتى گرفته است 
كه مى تواند راهگشا باشد.سليمى با بيان اينكه بانك مركزى اعالم كرده كه بخشى 
از نيازهاى ارزى صرافى ها مى تواند از طريق خريد حواله از بانك مركزى تامين 
شود، گفت: همچنين دولت اجازه داده است كه بانك ها ارز را بخرند و بفروشند؛ 
پس دولت با ارائه چهار تا پنج برنامه به بازار، تالش كرده تا نرخ را مديريت كند. 
البته اگر اين برنامه هاى دولت و بانك مركزى براى بازار ارز، از فروردين اجرايى 
مى شد، حتما وضعيت كنونى و فشارهاى شديد به اقتصاد وارد نمى آمد، اما قطعا 
دولت براى اجراى برنامه ها و سياست هاى خود در اين مقطع از زمان داليلى دارد.

وى اظهار داشت: به هر حال اكنون بازار به سمت ثبات مى رود و اگرچه هنوز هم 
نرخ ارز آزاد با سامانه نيما تفاوت دارد، اما اين تفاوت به حداقل رسيده و به نظر 
مى رسد كه اگر مجموعه سياست ها ادامه يابد، شرايط به نحو بهترى پيش رود. 

بازگشت اطمينان به  بازار 
ــران  ــى اي ــاق بازرگان ــه ارزى ات ــن محمدالهوتى،عضوكميت همچني
نيزدرگفت وگو باخبرنگارمابااشاره به نزديكى قيمت ارز در بازار آزاد و سامانه 
ــته رخ  ــك مركزى طى هفته هاى گذش ــه تدابير بان نيما كه دراثرمجموع
داده،معتقداست كه سياست هاى بانك مركزى در يك ماه گذشته در خصوص 
ساماندهى بازار ارز نتيجه مثبت داشته و توانسته اطمينان را تا حدودى به بازار 
برگرداند و نرخ ارز را كه به صورت غيرمنطقى افزايش يافته بود، به ساحل آرامش 
ــت هايى از جمله آزادسازى ورود  ارز به  برگرداند.اين درحالى است كه سياس
كشور و نيز تهيه حواله ارزى از سوى صرافى ها از سيستم بانكى كه بخشنامه 
آن درهفته گذشته ابالغ شده است، مى تواند به خوبى بازار را به آرامش برساند. 

وى افزود:براساس مجموعه اين تدابير،شرايط واگذارى ارز راحت ترشده 
ــت،بنابراين مى تواند با رقابتى كه  ــده اس وتنوع ورقابت دربازار ارز ايجاد ش
ــاد مى كند، نرخ را با قيمت  ميان صرافى ها و نيز صادركنندگان و تجار ايج
ــت بخش هاى مختلف مصرفى اعم از خانگى و تجارى  مناسب ترى به دس
برساند.الهوتى بابيان اينكه بانك مركزى خريدوفروش ارز توسط بانك ها 
رامجاز شمرده و صادركننده مى تواند ارز خود را به آن ها بفروشد،خاطرنشان 
ــترمى كند كه درآينده نه چندان دور،بازار  كرد:همين امراميدوارى را بيش
ثانويه واقعى شكل خواهد گرفت؛يعنى دولت براى كاالهاى اساسى و دارو 
ارز دولتى اختصاص مى دهد و مابقى نيازها از بازار ثانويه واقعى با نرخ رقابتى 
تامين مى شود.اين يك سياست درست است كه مى تواندمنجر به رقابتى 
شدن بازار ارز شود؛البته اين طرح زمانى به موفقيت كامل خواهد رسيد كه 
تعدد نرخ ارز از بين رفته و نرخ ارز بازار آزاد و نيما به هم نزديك و ارز دركشور 

دونرخى شود.
پايان مانورهاى سوداگرايانه در بازار  ارز

ــكل گرفته و  دراين ميان، مجموعه اقداماتى كه در بازار ارز پيش از اين ش
تدابيرى كه بانك مركزى به خوبى در بازى با عرضه و تقاضاى نرخ ارز داشته، 
مجموعه جمع بندى ها را به اين سمت هدايت مى كند كه در بازار ارز، ديگر جايى 
ــت بانك مركزى است و جايى براى  براى دالالن نيست و سكان نرخ ها به دس
مانورهاى غيرمنطقى و سوداگرايانه در بازار وجود ندارد.آن گونه كه مقامات 
مسئول بانك مركزى مى گويند، براى شرايط مختلف بازار ارز، سناريوهايى در 
نظر گرفته شده كه اجراى هر يك از آن ها، تعادل را به بازار ارز بازخواهد گرداند 
و شرايط را به گونه اى پيش مى برد كه نوسانات نرخ دالر در يك دامنه منطقى 
محدود شود. البته آن گونه كه خبرها از سناريوهاى تدوين شده به گوش مى رسد، 
ــناريوها، تنها تالش دارد كه مديريت منابع ارزى را در كشور  هر يك از اين س
تحت كنترل داشته باشد، اما دست اندازى به ذخاير ارزى نداشته باشد. اين را 
به خوبى مى توان از مجموعه تدابيرى كه براى بازگشت ارز حاصل از صادرات 
در بخش كاالهاى غيرنفتى و پتروشيمى ها از سوى بانك مركزى اعالم شده 
است، مشاهده كرد. با اين روند نه تنها نبايد منتظر جهش ارزى بود ،بلكه شرايط 
به گونه اى خواهد رفت كه نوسانات قيمت ارز نيز به شكل منطقى صورت گيرد 

و نرخ ارز تثبيت شود.

تسهيل ورود  ارز صادركنندگان به بازارسرعت مى گيرد

تكميل پازل سياست هاى ارزى
محمد پارسا 

حامد هدائى 
 كارشناس اقتصاد  و روانكاو فروش 
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ــا FATF به حدي  ــيت موضوع همگرايي ايران ب حساس
ــي آن، هر روز  ــت كه گروه هاي ايراني درگير در بحث بررس اس
ــعي مي كنند تا يكديگر را راضي  با ارائه راهكارها و ايراداتي س
ــن گذر مي تواند به  و از اين مرحله به خوبي گذر كنند؛ حال اي
نتيجه رساندن پرونده CFT و ساير ضمايم آن باشد يا اينكه به 

بايگاني فرستادن آن ها براي هميشه، ولي نكته اي كه بيشتر از 
اين كشمكش هاي سياسي بايد به آن پرداخت،  موضوع تعاريف 
مختلف شخصيت هاي سياسي و مسئوالن ايراني از اين پرونده 
ــت. در تازه ترين اقدامي كه دوباره پرونده CFT را به ميدان  اس

حاشيه هاي سياست كشيد، نامه جديد شوراي نگهبان ...

اقتصاد 5 جامعه 6

سياست 2

شوراي نگهبان دوباره اصالحات مجلس درباره اليحه CFT را رد كرد

ايرادات 
پينگ   پنگي!

نگاهي به نام و سابقه ائمه جمعه اي كه    در طول انقالب از جايگاه نماز جمعه تهران سخنراني كردند

وفـاي تريبون40 ساله

      اتحاديه اروپا كه از اجراى ساز و كار اقتصادي با ايران 
خبر داده بود، همچنان به تعهدش عمل نكرده است

بدقولي اروپايى

كمپين سه شنبه هاى بدون خودرو 
در تهران جدى تر از هميشه در حال اجرا شدن است

پشتكار آقاى شهردار

پارلمان 3

          نخستين گام براى انتخابات رياست جمهورى سال 2020  با اعالم حضور اليزابت         وارن توسط حزب آبى برداشته شد

آغاز دمو     كر      ات ها بر  اى پايان تر  امپ

محسن اميريوسفى  مطرح كرد 

حبـس 
«آشغال هاى دوست داشتنى»

  در كيف رضاداد

فرهنگ و هنر 7

فرهنگ و هنر 7

ورزش 8

    تاريخچه سينماي اقتباسي ايران از آغاز تاكنون واكاوي شد(بخش اول)  

سطرهاي كتاب در سكانس هاي سينما

فقط سه روز تا آغاز بازي هاي جام ملت هاي آسيا وقت مانده است

شمارش   معكوس  تا   نبرد    بزرگ

ه اي كه بيشتر از 
  موضوع تعاريف 
ازاينپرونده ان

صفحهصفحه44  
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تغييـر و تحـوالت كشـور در زمينه هـاي مختلف در 

حـال شـكل گيري اسـت و برخـي جايگزيني هـا براي 

تحـول راهبـردي در برخـي عرصه هاسـت كه بـا مردم 

ارتباط مسـتقيمي دارند؛ براي مثال احكام صادره درباره 

نمازه جمعـه و جابه جايي افـرادي ماننـد ابوترابي فرد و 

حاج علي اكبري از اين دست اقدامات است. روز گذشته با 

اعالم رسمي سايت رهبري، محمدجواد حاج علي اكبري 

را به عنوان جديدترين امام جمعه تهران معرفي كردند و 

با اين اقدام رييس پيشين سـازمان ملي جوانان  به عنوان 

شانزدهمين امام جمعه تهران برگزيده شد. پنجم مرداد 

58 اولين نمازجمعه تهران به امامت آيت ا... سيدمحمود 

طالقانى با حضور گسـترده مردم برگزار شـد. به گزارش 

رسانه ها هرچند سابقه خواندن نمازجمعه در تهران به دوره 

قاجار بازمى گردد اما اقامه آن به شـكل رسمى و با حضور 

گسترده مردم براى اولين بار توسط آيت ا... طالقانى انجام 

شد. پيشنهاد برگزارى چنين مراسمى از سوى خود مرحوم 

طالقانى به امام(س) ارائه شد و امام نيز مسئوليت اين كار را به 

ايشان واگذار كردند.همزمان با اين انتساب جديد درادامه 

به بررسي سابقه برخي امامان جمعه تهران مي پردازيم.

         نگاهي به نام و سابقه ائمه جمعه اي كه   

       در طول انقالب از جايگاه نماز جمعه تهران سخنراني كردند   

وفـاي وفـاي 
تريبونتريبون

4040 ساله ساله

آيت ا... محمود طالقانى
وي در سال 1289 هجرى شمسى ديده به جهان گشود. او در خانواده اى اهل علم و فضيلت و داراى روحيات انقالبى و ضد ظلم رشد كرد و براى نخستين بار در مكتب پدرش ابوالحسن آغاز 
به يادگيرى مفاهيم اسالمى و درس تقوا كرد. همان كس كه امام خمينى (س) از او به سرآمد پرهيزكاران ياد مى كند. مرحوم آيت ا... طالقانى موفق به كسب اجازه نامه اجتهاد از مرجع بزرگ 
آن روز آيت ا... حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى شده و بعد از اتمام تحصيالت به تهران آمده و در مدرسه شهيد مطهرى (سپهساالر سابق) به تدريس علوم دينى مشغول شد. در سال 1318 
براى اولين بار خشم خويش را نسبت به رژيم و دستگاه حكومتى، با دادن يك اعالميه در رابطه با كشف حجاب ابراز كرد و در پى آن دستگير و زندانى شد. پس از شهريور 1320، با تشكيل 
گروه هاى گوناگون سياسى، مبارزه را به طور رسمى آغاز كرد، اما طولى نكشيد كه در اين دوران وقفه اى پيش آمد؛ چرا كه پس از كودتاى 28 مرداد[تصاوير منتشر نشده از كودتاى 28 مرداد]  ساواك، مرحوم طالقانى 
را به جرم مخفى كردن نواب صفوى در خانه اش، دستگير و به زندان افكند  اما اين دستگيرى كوتاه و موقت بود و به زودى آزاد شد و فعاليت دوباره را آغاز كرد. طالقانى در سال 1342 در ارتباط با وقايع 15 خرداد دستگير 
و به 10سال زندان محكوم شد. آيت ا... طالقانى در دوران انقالب اسالمى، پس از آزادى از زندان نهايت تالش خود را در جهت پيروزى انقالب كرد و پس از پيروزى به رياست شوراى انقالب اسالمى برگزيده شد و در 
انتخابات مجلس خبرگان قانون گذارى (12 مرداد 1358) از سوى مردم تهران به عنوان نماينده انتخاب شد. در اوايل مرداد 1358 از سوى امام خمينى (س) مامور تشكيل نماز جمعه تهران شد و اولين و با شكوه ترين 
نماز جمعه بعد از پيروزى انقالب اسالمى  در پنجم مرداد به امامت ايشان در دانشگاه تهران برگزار شد. سرانجام در سحرگاه نوزدهم شهريور سال 58 اين عالم مجاهد پس از سال ها فعاليت هاى علمى و مبارزات سياسى 

عليه رژيم ستمشاهى و عمرى تالش خستگى ناپذير در راه پياده كردن احكام اسالم، در اثر سكته قلبى دار فانى را وداع گفت و به ديدار معبود شتافت. 
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آيت ا... سيد علي  خامنه اي 
با انصراف آيت  ا... منتظرى از امامت جمعه تهران، امام خمينى(س) در تاريخ 24 دى 58 در حكمى 
خطاب به آيت ا ... خامنه اى نوشت «جنابعالى كه به ُحسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته 
هستيد به امامت جمعه تهران منصوب مي شويد». با اين حكم، آيت ا... خامنه اى سومين امام جمعه 
تهران پس از انقالب اسالمى شدند. ايشان نيز مانند بزرگان نظام جمهوري اسالمي سوابق انقالبي در 

پرونده داشتند و تا امروز نيز به عنوان امام جمعه اصلي تهران محسوب مي شوند.

آيت ا... هاشمي رفسنجاني
مرحوم آيت ا ... هاشمى رفسنجانى، زاده 3 شهريور 1313 در رفسنجان بود و  19 دى 1395 در تهران 
از دنيا رفت. رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دهه اول انقالب تا پايان عمر، يكى از ائمه 
جمعه تهران بود. وى در آن دوران مسئوليت هاى ديگرى از جمله عضويت در مجلس خبرگان رهبرى، 
جانشينى فرمانده كل قوا و رياست مجلس شوراى اسالمى را به عهده داشت. آخرين نمازجمعه مرحوم 

هاشمى در سال 88 اقامه شد.

آيت ا...محمد يزدى
 محمد يزدى رييس اسبق قوه قضاييه، اولين بار در بهمن 1360 در جايگاه نماز جمعه تهران به عنوان 
ــت، قرار گرفت. وى بين سال هاى 68 تا 78 ــتمين خطيبى كه اين جايگاه را به خود ديده اس هش

بيشترين حضور را در نماز جمعه تهران داشت اما سال 82 به دليل كسالت از اين سمت استعفا داد. 

آيت ا... احمد جنتى
احمد جنتى نخستين امام جمعه تهران است  كه از سوى  آيت ا... خامنه اى براى اين سمت منصوب 
مى شد. وى 14 فروردين 1371 براى نخستين بار در جايگاه امامت جمعه تهران قرار گرفت. وى دبير 
شوراى نگهبان و رييس مجلس خبرگان رهبرى است. احمد جنتى در نامه اى به رهبر معظم انقالب 
اسالمى، با اشاره به 25 سال توفيق خدمت در سنگر امامت جمعه تهران و با تشكر از اعتماد و عنايات حضرت آيت ا ... خامنه اى در اين 
مدت، درخواست كناره گيرى از امامت جمعه تهران را مطرح كرد كه رهبر معظم انقالب اسالمى با اين درخواست موافقت كردند.

حجت االسالم و المسلمين كاظم صديقى 
كاظم صديقى عضو شوراى عالى قضايى، در سال 88 به نماز جمعه تهران آمد و از آن زمان تاكنون 
يكى از ائمه جمعه پايتخت است. وى در سال 42 همزمان با نهضت امام خمينى (س) به قم رفت و در 
مدرسه علميه حقانى تحصيالت دينى را آغاز كرد. صديقى دروس مقدمات را در محضر آيات خزعلى، 
جنتى، حسن زاده آملى، حائرى تهرانى، شهيد مفتح، محمدى گيالنى و حرم پناهى به پايان رساند و دروس سطح را از محضر آيات 
احمدى ميانجى ومشكينى، محمدى گيالنى استفاده كرد. وى خارج فقه و اصول را از محضر آيات شيخ مرتضى حائرى يزدى، 
شبيرى زنجانى و وحيد خراسانى بهره برد و فلسفه اسالمى را نزد آيات جوادى آملى، مصباح يزدى و انصارى شيرازى تلمذ كرد 
و فلسفه غرب را نزد شهيد بهشتى و حجت االسالم احمدى فرا گرفت. همچنين از محضر بزرگانى مانند آيات عظام بهاءالدينى، 
بهجت، كشميرى و ديگر بزرگان، بهره هاى معنوى فراوان برده است. حجت االسالم و المسلين كاظم صديقى از همان نخستين 
سال هاى طلبگى به امور تبليغى اهتمام ويژه اى داشت و در تهران و ساير شهرهاى كشور، فعاليت هاى گسترده تبليغى دارد. در 
همين راستا سفرهاى زيادى به كشورهاى مختلف اروپايى و آسيايى داشته و در راه بسط و گسترش معارف اهل بيت (ع) تالش 
فراوانى داشته است. بعد از پيروزى انقالب با اصرار مرحوم آيت ا ... شهيد قدوسى، در قوه قضاييه مشغول به كار شد و تا كنون در 

دستگاه قضايى كشور فعاليت مى كند.

حجت االسالم و المسلمين محمدحسن ابوترابى فرد
محمدحسن ابوترابى فرد در تاريخ 24 بهمن سال 96 با حكم آيت ا... خامنه اى به امامت 
جمعه موقت تهران منصوب شد. ابوترابى فرد از دوران كودكى، تحت سر پرستى برادر 
ــال 1344 به همراه برادرش جهت كسب  بزرگوارش سيد على اكبر قرار گرفت و در س
ــنايى با چهره هاى سياسى حوزه  ــفر كرد. وى ضمن آش تحصيالت حوزوى به نجف س
علميه نجف، به ويژه آشنايى و ارتباط نزديك با فرزند بزرگوار امام خمينى(س) شهيد حاج آقا مصطفى خمينى، 
در جريان فعاليت هاى سياسى قرار گرفت. اين روحاني سال 47 با انتقال اعالميه هاى آيت ا... خمينى از عراق به 
عربستان سعودى، فعاليت هاى سياسى خود را آغاز كرد. در اواخر دهه 40 با سفر به جنوب لبنان به همكارى با 
مصطفى چمران پرداخت. بعد از انقالب اسالمى ايران به مسئوليت عقيدتى و سياسى وزارت دفاع انتخاب شد و 
در جبهه ميانى و جنوبى جنگ ايران و عراق مشغول فعاليت شد. ابوترابى در سال 72 به عنوان نماينده ولى فقيه 
ــد و پس از آن به مدت يك دهه، به نهاد نمايندگى ولى فقيه دانشگاه  در دانشگاه امام خمينى(س) برگزيده ش

تهران آمد. در سال 84 به عضويت جامعه روحانيت مبارز تهران درآمد.
 او عضو هيات حل اختالف سران قوا و در در سه دوره اخير مجلس شوراى اسالمى نايب رييس است. وى با راى 
مردم قزوين براى سه دوره ششم، هفتم و هشتم براى نمايندگى مجلس شوراى اسالمى انتخاب و در دوره هاى 
ــتم به معاونت قوانين برگزيده شد. ابوترابى  هفتم و هشتم مجلس به سمت نايب رييسى مجلس و در دوره هش
ــات دور اول نهمين دوره مجلس  ــران در انتخاب ــوم از پنج نماينده منتخب مردم ته همچنين به عنوان نفر س
ــات پارلمان به عنوان نايب رييس  ــالمى به نمايندگى مردم پايتخت و پس از آن نيز در آغازين جلس شوراى اس
اول خانه ملت انتخاب شد. ابوترابى در سال 90 با حكم مقام معظم رهبرى به عضويت هيات عالى حل اختالف 
ــوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز، عضويت در  و تنظيم روابط قواى سه گانه منصوب شد. وى عضويت در ش
ــئوليت عقيدتى - سياسى وزارت دفاع در زمان امام  شوراى نمايندگان مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و مس

خمينى(س) را در كارنامه كارى خود دارد.

آيت ا... حسينعلي  منتظري
بعد از وفات آيت ا... طالقانى، براى مدتى آيت ا...  حسينعلي منتظرى خطبه هاى نمازجمعه را ايراد 
مى كرد. مدت حضور منتظرى در تريبون نمازجمعه تهران حدود چهار ماه بود. حسينعلى منتظرى 
1301 در نجف آباد  به  دنيا آمد و 29 آذر 1388 در قم از دنيا رفت. مرجع تقليد شيعه، از رهبران انقالب 
ايران در سال 57، رييس مجلس خبرگان قانون اساسى و قائم مقام امام خمينى(س) بود. منتظرى از 
شاگردان برجسته امام و نماينده تام االختيار وى در ايران بود. او به دليل مخالفت با حكومت پهلوى سال ها در زندان به سر برد. وى 
پس از پيروزى انقالب به رياست مجلس خبرگان قانون اساسى رسيد و اصل واليت فقيه به پيشنهاد او وارد قانون اساسى ايران شد. 
منتظرى كه در سال 64 از سوى مجلس خبرگان رهبرى به قائم مقامى ولى فقيه انتخاب شده بود در فروردين 1368 از مقام خود 
استعفا داد. منتظرى كه يكى از مورد احترام ترين شخصيت هاى مذهبى شيعه و از نظر بسيارى اعلم ِ فقهاى ايران بود، در ماه هاى 
پايانى عمر خود با صدور فتوايى عليه برخورد حكومت با معترضان به انتخابات رياست جمهورى 1388 به رهبر معنوى جنبش 

سبز بدل شد و همان گونه كه اشاره شد، سرانجام در 29 آذر از دنيا رفت.

آيت ا... عبدالكريم موسوى اردبيلى
رييس شوراى عالى قضايى بعد از شهيد بهشتى و عضو اولين مجلس خبرگان رهبرى، ديگر امام جمعه تهران در دهه اول انقالب بود. وى تا سال 68 امام جمعه تهران بود و سپس براى اقامت 
دائم به قم رفت. عبدالكريم موسوى اردبيلى از مراجع تقليد، متولد سال 1304 در اردبيل بود. موسوى اردبيلى در آذر سال 94 بعد از چند روز بسترى بودن در بيمارستانى در تهران، درگذشت.

آيت ا... محمدرضا مهدوي كني
از مبارزان پيش از انقالب و از بزرگان انقالب در روزهاي استقرار جمهوري اسالمي محسوب مي شود؛ ايشان در دوره دولت رجايي به عنوان وزير كشور و پس از شهادت ايشان مدتي هم 
به عنوان نخست وزير در كشور فعاليت داشتند.مهدوي كني در سال 61 اهتمام ويژه  اي براي فعاليت دانشگاه قائل شدند و با تاسيس دانشگاه امام صادق (ع) به آنجا رفته و همت ويژه خود را 
معطوف به آنجا ساختند. البته ايشان مدتي هم مسئوليت حضور در شوراي نگهبان و كميته ها را بر عهده داشتند.آيت ا... محمدرضا مهدوي كني در 20 اسفند 1361 براي نخستين بار در 

جايگاه امامت جمعه تهران قرار گرفت. ايشان در طول سال هاي پس از انقالب تنها 12 بار در جايگاه امامت جمعه تهران قرار گرفتند.

آيت ا... حسن طاهرى خرم آبادى
مرحوم آيت ا... سيد حسن طاهرى خرم آبادى، زاده 1317 خرم آباد بود و در 16 شهريور 1392 از دنيا رفت. اوعضو ارشد جامعه مدرسين حوزه علميه قم بود كه پس از پيروزى انقالب، در 
سمت هايى چون نمايندگى امام خمينى(س) در سپاه پاسداران انقالب اسالمى، عضويت در مجالس خبرگان قانون اساسى و خبرگان رهبرى وعضويت در شوراى نگهبان ايفاى نقش 

كرد. وى نيز از جمله ائمه جمعه تهران در دهه اول انقالب بود.

آيت ا... محمدمهدى ربانى املشى
مرحوم آيت ا ... ربانى املشى در نيمه شعبان سال 1313 در خانواده اى روحانى و متدين در قم ديده به جهان گشود. پدر به مناسبت تولد در نيمه شعبان، نام « محمد مهدى» را براى او انتخاب 
كرد. آيت  ا... محمدمهدى ربانى املشى نماينده مجلس خبرگان قانون اساسى، عضو شوراى نگهبان، دادستان كل كشور و نماينده مجلس شوراى اسالمى از ديگر ائمه جمعه تهران در دهه 

اول انقالب بود كه تنها سه بار در تريبون نماز جمعه حاضر شد. وى در سال 64، پس از يك دوره بيمارى توسط برخي به شهادت رسيد.

آيت ا...محمد امامى كاشانى
محمد امامى كاشانى در سال 1310 در خانواده مذهبى در كاشان به دنيا آمد. وى مقدمات علوم دينى را در كاشان شروع كرد و مقدارى از سطح را در حوزه كاشان فراگرفت و براى تكميل 
دروس حوزه به قم رفت. وى در درس خارج آيات عظام بروجردى، داماد و امام خمينى (س) شركت كرد و 10 سال از محضر پرفيض آنان بهره مند شد و فلسفه را در محضر اساتيد آيت ا... 
عالمه طباطبايى صاحب الميزان و آيت  ا... سيد ابوالحسن قزوينى فراگرفت. آيت ا... امامى كاشانى در سال هاى خفقان در راه سازماندهى مبارزات مردم به رهبرى امام خمينى (س)  تالش هاى 
بسيارى انجام داد و در اين مسير بارها دستگير و در سال 1355 به شهرستان گنبد كاووس، تبعيد شد. پس از آن با ديگر ياران امام (س) از قبيل مرحوم شهيد بهشتى و شهيد مطهرى هسته 
مركزى روحانيت مبارز را پى ريزى كرد. وى پس از پيروزى انقالب اسالمى و تدوين قانون اساسى جمهورى اسالمى از طرف حضرت امام خمينى(س) به عنوان يكى از اعضاى شوراى نگهبان منصوب و در اين سمت و 
مسئوليت خطير مشغول به انجام وظيفه شد. وى عالوه بر مسئوليت شوراى نگهبان، توليت مدرسه عالى شهيد مطهرى تهران را به عهده دارد و به تدريس و تربيت طالب مى پردازد. آيت ا... امامى كاشانى يكى از ائمه 

جمعه موقت تهران و از اعضاي مجلس خبرگان رهبرى از استان تهران است.ايشان نخستين بار در 8 آبان 1360 در تهران اقامه نماز جمعه كرد و هم اكنون نيز در جمع ائمه جمعه تهران حضور دارد. 

حجت االسالم  و المسلمين احمد خاتمى
در دورانى كه آيت ا... يزدى از سمت امامت جمعه تهران استعفا داده بود و تنها آيات جنتى، هاشمى و امامى كاشانى در تهران اقامه نماز مى كردند، حجت االسالم و المسلمين احمد خاتمى 

سال 84 از سوى رهبر معظم انقالب به امامت جمعه تهران منصوب شد. وى در آن زمان 45 سال سن داشت و امام جمعه اى جوان به حساب مى آمد.

آيت ا... محمدعلى موحدى كرمانى
سال 91 رهبر معظم  انقالب در حكمى محمدعلى موحدى كرمانى را به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب كردند. محمدعلى موحدى كرمانى، از موسسان و چهره هاى برجسته 
جامعه روحانيت مبارز تهران در سال 1310 در خانواده اى روحانى در كرمان به دنيا آمد. موحدى كرمانى در حوالى سال 1335 و در نجف اشرف نيز درس مرحوم آيت ا ... العظمى خوئى 
و آيت ا... العظمى ميرزا باقر زنجانى را درك كرده است. وى همچنين مدت كوتاهى نيز در مشهد از محضر آيت ا... ميالنى بهره مند شد. مباحثات علمى او در حوزه علميه قم بيشتر با آقايان 
هاشمى رفسنجانى و ربانى املشى بوده و همچنين با حضرات آيات مطهرى، بهشتى، مومن، جنتى، طاهرى خرم آبادى و مهدوى كنى نيز مجالست و موانست داشته است. آيت ا... موحدى پس از مراجعت از نجف 
و قم، به مدت چند سال در زادگاه اصلى خود يعنى كرمان ساكن شد و سپس در سال 1348 به دعوت شهيد باهنر به تهران آمد و با متمركز كردن فعاليت هاى خود در مسجد مسلم  بن  عقيل  در شرق تهران، آن را به 
يكى از پايگاه هاى اصلى مبارزان ناحيه شرق تهران عليه رژيم ستمشاهى بدل كرد.از جمله اقدامات وى در دوران مبارزه، ديدارهاى متعددش با حضرت امام(س) در نجف و كربال بود كه در اين نشست هاى خصوصى 
برنامه هاى جامعه روحانيت مبارز را به عرض حضرت امام(س) رسانده و متقابال دستورات مهم ايشان را به اعضاى شوراى مركزى جامعه روحانيت مبارز منتقل مى كرد. وى در حزب جمهورى اسالمى نيز در تمامى 
سال هاى فعاليت اين تشكل انقالبى، به عنوان عضو شوراى مركزى و عضو داورى حزب حضور داشته است. موحدى كرمانى در انتخابات اولين دوره مجلس شوراى اسالمى به عنوان نماينده مردم كرمان برگزيده شد و 
پس از آن در دوره هاى دوم، سوم، چهارم و پنجم به نمايندگى از مردم تهران، رى، شميرانات و اسالمشهر در مجلس شوراى اسالمى حضور داشت. امامت جمعه كرمانشاه پس از شهادت آيت ا... شهيد اشرفى اصفهانى 
نيز از جمله سوابق موحدى كرمانى است. امامت جمعه اى كه حضور بيشتر وى را در جبهه هاى نبرد حق عليه باطل در برداشت.وى پس از پايان دفاع مقدس نيز براى مدت 14 سال و تا سال 84، نمايندگى ولى فقيه در 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى را عهده دار بود. موحدى كرمانى عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو مجلس خبرگان رهبرى بوده و از ابتداى انقالب اسالمى به نمايندگى از مردم كرمان در تمامى ادوار مجلس 

خبرگان رهبرى حضور داشته است.

حجت االسالم  و المسلمين محمدجواد حاج على اكبرى
حاج على اكبرى دهم دي امسال از سوى ستاد نماز جمعه به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. حجت االسالم محمدجواد حاج على اكبرى در سال 73 و 
در عنفوان جوانى به  امامت جمعه شهرستان دماوند منصوب شد و به فاصله  كوتاهى امام جمعه نمونه شناخته شد و مورد تقدير قرار گرفت، سپس در سال 79 و پس 
از پشت سر گذاشتن تجربه موفق حضور در پايگاه امامت جمعه، از سوى رهبر معظم انقالب اسالمى، به عنوان جوان ترين عضو شوراى سياست گذارى ائمه جمعه 

كشور منصوب شد و به مدت 17 سال تجربه حضور و خدمت در اين جايگاه حساس را كسب كرد. 
ــاله را پشت سر گذاشته و از ابتداى سال 96، برنامه راهبردى  وى از سال 90 تاكنون در جايگاه رياست مركز رسيدگى به امور مساجد استان تهران، اجراى دو برنامه عمل دوساله و سه س
ــجد را با امكان مدل سازى، بومى سازى و ارائه به ساير استان ها پايه ريزى كرده  پنج ساله اين مركز تا سال 1400 آغاز شده كه تحوالت قابل توجهى را به دنبال داشته و دانش مديريت مس
است. حاج على اكبرى، عالوه بر موارد فوق الذكر، عضويت و فعاليت در هيات امناى جمعيت دفاع از ملت فلسطين، هيات امناى بنياد نهج البالغه، هيات امناى مسجد جمكران و شوراى 

مركزى هيات رزمندگان اسالم را در مقاطع زمانى مختلف در سوابق خود دارد.
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ــات:  ــوزش و تحقيق ــيون آم    كميس
ــود نگهبان  ــاداتى نژاد، محم محمدجواد س

سالمى و قاسم احمدى الشكى
  كميسيون اجتماعى: عباس گودرزى، 

سميه محمودى و على رستميان
ــم زارع،  ــيون اقتصادى: رحي   كميس
ــى و ــين زاده بحرين ــين حس محمدحس

 محمد حسن نژاد
ــى: ابوالفضل  ــت مل ــيون امني   كميس

حسن بيگى، شهروز برزگر و اردشير نوريان
  كميسيون انرژى: سيد على اديانى راد، 

جالل ميرزايى، على عسگرى ظاهرى
  كميسيون برنامه و بودجه: محمدرضا 
تاجگردون، عبدالرضا مصرى، محمدمهدى 
مفتح، جهانبخش محبى نيا، محمد فيضى، 
ــليمانى، سيد مهدى  هادى قوامى، حسن س

فرشادان و عزت ا... يوسفيان مال

ــت: احمد همتى،  ــيون بهداش   كميس
همايون يوسفى و حيدرعلى عبادى

ــوراها:  ــى و ش ــور داخل ــيون ام   كميس
ــادى و  ــد اميرآب ــران، احم ــن كام حس

على اصغر يوسف نژاد
ــن  ــع و معادن: محس ــيون صناي   كميس
كوهكن، محمدحسين فرهنگى و سعيد باستانى

ــا  ــران: محمدرض ــيون عم   كميس
ــه غراوى و م كوس ــهرا ــاهى، ش ملكش

 شادمهر كاظم زاده
ــيده فاطمه  ــيون فرهنگى: س   كميس

ذوالقدر، محمدعلى وكيلى و  نصرا... پژمانفر
ــل رحيمى  ــى: جلي ــيون قضاي   كميس
و ه  د ا ز ــا ض ر ــين  حس دى،  ــا ب ن آ جها

 محمدعلى پورمختار
  كميسيون كشاورزى: عباس پاپى زاده، 

على وقفچى و سيد عالءالدين خادمى

اعضاي كميسيون تلفيق معرفي شدند
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گروه سياسى

صحن

حساسيت موضوع همگرايي ايران با FATF به حدي 
است كه گروه هاي ايراني درگير در بحث بررسي آن، هر روز 
با ارائه راهكارها و ايراداتي سعي مي كنند تا يكديگر را راضي 
و از اين مرحله به خوبي گذر كنند؛ حال اين گذر مي تواند به 
نتيجه رساندن پرونده CFT و ساير ضمائم آن باشد يا اينكه به 
بايگاني فرستادن آن ها براي هميشه، ولي نكته اي كه بيشتر 
از اين كشمكش هاي سياسي بايد به آن پرداخت، موضوع 
تعاريف مختلف شخصيت هاي سياسي و مسئوالن ايراني از 
CFT اين پرونده است. در تازه ترين اقدامي كه دوباره پرونده

را به ميدان حاشيه هاي سياست كشيد، نامه جديد شوراي 
نگهبان و ايراداتش به اصالحيه مجلس بود. شوراى نگهبان 
درتاريخ 97/10/11 پس از بررسى مصوبه اصالح شده 
مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين 
مالى تروريسم CFT،  در قالب نامه اى به رييس مجلس 
اعالم كرد كه همچنان بيشتر مغايرت هاى اين مصوبه با شرع 
و قانون اساسى برطرف نشده است. متن كامل نامه عباسعلى 
كدخدايى، قائم مقام دبير شوراى نگهبان خطاب به رييس 
محترم مجلس شوراى اسالمى درباره اليحه CFT كه 
يكى از لوايح چهارگانه گروه ويژه اقدام مالى FATF است، 
به شرح زير بود. عطف به نامه شماره 78052/345 مورخ 
1397/09/17 و پيرو نامه شماره 7897/102/97 مورخ 
1397/09/21 اليحه الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران 
به كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين مالى تروريسم كه با 
اصالحاتى در جلسه مورخ چهاردهم آذر يك هزار و سيصد و 
نود و هفت به تصويب مجلس شوراى اسالمى رسيده است؛ 
در جلسه مورخ1397/09/28  شوراى نگهبان مورد بحث و 
بررسى قرارگرفت و با توجه به اصالحات به عمل آمده به شرح 

زير اعالم نظر مي شود:
1- در بند يك نظر قبلى شوراى نگهبان به جز ايراد بند 
سه  سابق (بند چهار مصوبه فعلى)، ساير ايرادات اين بند به 

قوت خود باقى است.
2- ساير ايرادات قبلى شوراى نگهبان به جز ايرادات دو و 

سه نظريه سابق، همچنان به قوت خود باقى است.
22  عيب اساسي

گفتني است شوراى نگهبان در بررسى مصوبه مورخ 
15 مهر 97 مجلس درباره الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تامين مالى تروريسم ودر قالب نامه اى به تاريخ 6 آبان 
97 خطاب به على الريجانى رييس مجلس، 22 ايراد كه 
مغايرت  با شرع و قانونى اساسى اعالم كرده بود. در آن نامه 
نيز آمده بود كه عطف به نامه شماره 58966/345 مورخ  
1397/07/16 و پيرو نامه شماره 7333/102/97 مورخ 
1397/07/25اليحه الحاق دولت جمهورى اسالمى ايران 
به كنوانسيون بين المللى مقابله با تامين مالى تروريسم 

مصوب جلسه مورخ پانزدهم مهر يك هزار و سيصد و نود 
و هفت مجلس شوراى اسالمى در جلسات متعدد شوراى 
نگهبان مورد بحث و بررسى قرار گرفت كه به شرح زير 

اعالم نظر مي شود.
1- در بند دو ماده واحده، اطالق آن نسبت به مواردى كه 
طرف مقابل، شرط را قبول ندارد يا شرط، خالف مقتضاى 
كنوانسيون است، خالف موازين شرع و مغاير با بند 16 اصل 
سه  قانون اساسى شناخته شد. بندهاى سه، چهار و پنج  بر 

ايراد مزبور واجد اشكال است.
2- در بند سه ماده واحده، نسبت به شمول تحفظ در 
خصوص ديوان بين المللى دادگسترى، ابهام وجود دارد، 

پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3- در تبصره ماده واحده، منظور از «ليست سياه» روشن 

نيست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4- در جزء (ب) بند 1 ماده 2، اطالق اين بند نسبت 
به موارد مشروع مانند اعمال دفاعى، خالف موازين شرع 

شناخته شد.
5- مواد چهار و پنج، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده دو، 

اشكال دارد.
6- در ماده 6، اطالق آن چون شامل موارد مشروع نظير 
دفاع مشروع مي شود، به ويژه با توجه به اينكه اين ماده نافى 
حق تحفيظ بند دو ماده واحده است، خالف موازين شرع و 
مغاير اصل 154 و بند 16 اصل سه قانون اساسى شناخته شد.

7- در ماده هفت، پذيرفتن صالحيت محاكم جور در 
رسيدگى به جرايم مندرج در اين ماده، خالف موازين شرع 
شناخته شد. همچنين بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده دو، 
اشكال دارد. به عالوه در بند 6  اين ماده، اطالق آن در مواردى 
كه عرف حقوق بين الملل عمومى خالف شرع باشد، مراعات 

آن اشكال دارد.
8- ماده هشت، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده دو، 

اشكال دارد.
9- ماده 9، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده دو، اشكال 
دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند سه اين ماده اطالق اين اجزا 
در خصوص مسائل امنيتى اشكال دارد. همچنين جزء (پ) 
اين ماده مبنيا بر اشكال اجزا (الف) و (ب) اين بند واجد اشكال 
است. بند چهار اين ماده، بر اشكال بند سه اشكال دارد. در بند 
6  اين ماده، اطالق صدر اين بند همان اشكال بند سه اين ماده 
را دارد و اطالق ذيل اين بند همان ايراد پذيرش صالحيت 

محاكم جور در ماده هفت را دارد.
10- در بند يك ماده 10، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده 

دو اشكال دارد.
11- بندهاى يك، دو، سه، چهار و پنج ماده 11 بر ايراد 
جزء (ب) بند يك ماده دو اشكال دارد. همچنين اطالق 
استرداد در اين بندها طبق موازين شرع شناخته شده است 
عالوه بر اين توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلى با 

عنايت به اينكه بسيارى از موافقت نامه هاى استرداد مجرمين 
به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده اند، نسبت 
به مواردى كه مصوب اين مجمع است، مغاير اصل 112 قانون 

اساسى و نظريه تفسيرى آن است.
12- بند يك ماده 12، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده 
دو، اشكال دارد همچنين اطالق مساعدت در همه مراحل، 

خالف موازين شرع شناخته شد.
13- در بند دو ماده 12، اطالق راز نگهدارى بانكى نسبت 
به مواردى كه ضرورت نداشته باشد، خالف موازين شرع 

شناخته شد.
14- بند پنج ماده 12، بر اشكال بندهاى يك و دو 

اشكال دارد.
15- ماده 13، بر ايرادات قبلى اشكال دارد.
16- ماده 14، بر ايرادات قبلى اشكال دارد.

17- اطالق ماده 15، نسبت به مواردى كه الزم است 
مجرمين محاكمه و مجازات شوند، خالف موازين شرع 

شناخته شد.
18- بند يك ماده 16، بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده دو، 

اشكال دارد.
19- اطالق ماده 17، نسبت به مواردى كه مقررات 
جارى حقوق بين الملل و حقوق بشر خالف شرع است يا در 
آينده تصويب شود و خالف شرع باشد، خالف موازين شرع 

شناخته شد.
20- ماده 18، بند يك و جزء (الف) آن، بند دو و بند سه 
و اجزاء (الف) و (ب) آن، مبنيا بر ايراد جزء (ب) بند يك ماده 

دو اشكال دارد.
21- اطالق ماده 19، نسبت به مواردى كه خالف شرع 

و امنيت ملى كشور باشد، خالف موازين شرع شناخته شد.
22- در خصوص اشكاالت و ايرادات شرعى معاهدات و 
كنوانسيون هاى مصوب قبل از انقالب اسالمى (مذكور در 

پيوست كنوانسيون) اعالم نظر خواهد شد.
ايراد سه گانه

دوباره بعد از بررسي هاي الزم، قائم مقام دبير شوراى 
نگهبان در تاريخ 6 آبان با ارسال نامه اى به رييس مجلس 
اشكاالت 22 گانه اين شورا را درباره اليحه الحاق ايران به 
كنوانسيون CFT  اعالم كرد وسه ايراد اصلى شوراى نگهبان 

به اين اليحه چنين عنوان كرد:
1- نسبت به مواردى كه طرف مقابل، شرط را قبول ندارد 
و يا شرط، خالف مقتضاى كنوانسيون مى باشد، موازين شرع 

رعايت نشده و مغاير با بند 16 اصل سه  قانون اساسى است.
2-  طبق ماده 6 مصوبه، دولت نمى تواند هيچ حق شرطى 
را در خصوص الحاق به اين كنوانسيون قبول كند لذا در 
خصوص گروه هاى تروريستى، اصل كنوانسيون بايد مورد 

قبول دولت قرار گيرد كه خالف شرع است.
3-مشمول شدن انتقال اطالعات (مطابق با ماده 18

كنوانسيون)، به مواردى همچون اعمال مشروع دفاعى كه 
ايران براى خود چه به صورت مستقيم از طريق نيروهاى 
دفاعى كشور و چه به صورت نيابتى همچون جريان هاى 
منطقه اى به كار مى گيرد، خالف موازين شرع و مغاير با قانون 

اساسى است.
بعد از نامه جديد شوراي نگهبان، حشمت ا... 
فالحت پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي وسياست 
خارجي مجلس درتاريخ 27 آبان، بيان كرد،كارگروه 
مشتركى با حضور نمايندگانى از جريان  هاى مختلف 
كميسيون امنيت ملى، شوراى نگهبان و دولت( به ويژه 
معاونت حقوقى رياست جمهورى) تشكيل شده است. 
فالحت پيشه، نوريان، جاللى و ذوالنور نمايندگاني ازمجلس، 
احمد وحيدى و آقامحمدى به عنوان نمايندگان مجمع 
تشخيص مصلحت نظام، كدخدايى به عنوان نماينده شوراى 
نگهبان و ظريف وزير خارجه و جنيدى معاون حقوقى رييس 
جمهور نمايندگان دولت بودند. به گفته فالحت پيشه اين 
كارگروه دوبارتشكيل جلسه داده كه در نتيجه آن مقررشده 
: «13 مورد از ايرادات شوراى نگهبان اصالح و يك سرى از 
شروط هفت گانه مجلس، تعديل شود. البته مااز قبل شروطى 
را گذاشته بوديم كه درآن ترتيب ومتن را تغيير داديم. شرط 
اول راقانون اساسى گذاشتيم يعنى در صورتي اختالفات باشد 
مالك را قانون اساسى قرارمي دهيم . شرط دوم اين بودكه 
بايد ماده CFT6 مورد توجه قرارگيرد. برخى نگران بودندكه 
اجازه دادن ،حق شرط به ايران را نمى دهند درحالي كه 63

كشور دنيا حق شرط گذاشتند. ما در اين ماده آورديم كه 
نبايدكشورهاى ديگر منعى براى حق شرط ها قائل شوند. بر 
اين اساس هفت مورد از ايرادات شوراى نگهبان باقى ماند كه 
كميسيون بر آن اصراركرد اما ماهيت كنوانسيون داشت». 

دوران جديد بررسي

بعد از رحلت هاشمي شاهرودي، حمشت ا... فالحت 
پيشه در اظهاراتي ديگر بيان كرد :«دربررسى ايرادات دوباره 
شوراى نگهبان به برخى موادCFT در كميسيون امنيت ملى 
منع حاكميتى وجود ندارد».رييس كميسيون امنيت ملى 
مجلس با اشاره به بررسى اليحه پولشويى در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام،گفت: «ايرادات دوباره شوراى نگهبان به 
برخى از مواد اليحهCFT دركميسيون امنيت ملى مجلس 
بررسى مى شود». فالحت پيشه درتوضيح روند بررسى لوايح 
چهارگانه مرتبط با FATF در مجمع تشخيص مصلحت 
نظام، گفت: «بعد از فوت آيت ا... هاشمى شاهرودى جلسات 
در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشكيل نشده است اما 
پيش ازاين اتفاق، يك جلسه در صحن مجمع تشخيص 
مصلحت نظام براى بررسى ايرادات اليحه اصالح قانون 
مبارزه با پولشويى برگزار و ماده يك اليحه مطرح و بررسى 
شد». نماينده مردم اسالم آباد غرب در مجلس شوراى 
اسالمى، تصريح كرد: « پيش از اين اظهاراتى در مورد ارجاع 
مجدد اليحه اصالح قانون مبارزه با پول شويى به مجلس براى 
رفع ايرادات مطرح شده بود اما به نظر مى رسد اين موضوع 
منتفى است بنابراين اليحه پس از بررسى تمام مواد در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين تكليف خواهد شد». 
وى افزود:« موادى ازاليحه الحاق دولت جمهورى اسالمى 
ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالى تروريسم CFTبه 
جهت اصرار مجلس ومخالفت شوراى نگهبان نيز به مجمع 
تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده بودكه بعد ازبررسى 
اليحه اصالح قانون مبارزه با پولشويى دردستوركار مجمع 
تشخيص مصلحت قرار مى گيرد». وي افزود: «البته برخى 
از مواد اليحه CFT كه پيش از اين در مجلس اصالح شده 

بود، مجددا مورد ايراد شوراى نگهبان قرارگرفته لذا به زودى 
با هدف تامين نظر شوراى نگهبان دردستوركاركميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس قرار مى گيرد». اين 
نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى درادامه طرح 
اظهاراتى در موردكليت تصويب لوايح چهارگانه و مغايرت 
آن ها با مواضع جمهورى اسالمى گفت: « اين موضوع به 
هيچ وجه درست نيست، درنظام جمهورى اسالمى ايران 
اگر قانون يا هر اقدامى منع حاكميتى داشته باشد، اين منع 
بي شك كار مذكور را متوقف مى كند بنابراين ادامه بررسى 
لوايح چهارگانه توسط نهادهاى مختلف به معناى عدم وجود 
منع حاكميتى است». وى در پايان تاكيدكرد:« با احساسات 
مردم نبايد بازى كرد زيرا اگر حاكميت مخالف بررسى لوايح 
چهارگانه بود، بي شك اين لوايح از دستوركار نهادهاى 

مختلف خارج مى شد». 
بازي بس است

اين ايرادها و رفع ابهامات بيش از آنكه نتيجه اي مشخص 
داشته باشد، فقط اذهان عمومي را درگير مي كند؛ زيرا براي 
آن ها اين سوال به وجود مي آيد كه اگر اين لوايح تا حد ادعايي 
مخالفان خطرناك است، چرا برخي از مقامات جمهوري 
اسالمي ايران به دنبال تصويب آن  هستند؛ از طرفي اگر به 
گفته عده اي اين لوايح مي تواند گره اي از مشكالت مردم 
باز كند چرا نهادهاي رسمي كشور جلوي آن ايستاده و 
ايراد مي گيرند؟! به نظر مي رسد بايد به اين كشمكش هاي 
سياسي پايان داد و در روزگاري كه دشمن به دنبال آسيب 
رساندن به كشور است، تصميمي قطعي و روشن گرفت تا 
اختالف نظرهاي اينچنيني به ميان مردم كشيده نشود و 
در ميان اين سطح از مشكالت معيشتي، بازي هاي سياسي 

آن ها را آشفته نكند.

هفته گذشته واقعه اي رخ داد كه سبب عزادار شدن مردم كشورمان شد و آن 
سقوط اتوبوس دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات بود. بعد از آن حواشي 
فراواني به وجود آمد  و حتي برخي از دانشجويان در دانشگاه مذكور اعتراض 
كردند. بعد ازآن بود كه مسئوالن قول پيگيري موضوع را دادند. در همين 
حال روز گذشته در صحن علني مجلس نيز نمايندگان خواستار بررسي 

بيشتر اين واقعه شدند. 
توضيحات طهرانچي

ــالمى نيز ديروز  ــيون آموزش مجلس شوراى اس ــت  كميس گفتني اس
سه شنبه 11 دى 1397 با حضور محمدمهدى طهرانچى، رييس دانشگاه 
آزاد اسالمى و اعضاى اين كميسيون نشستي برگزار كرد. محمد مهدى 
طهرانچى پس از نشست كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در جمع 
خبرنگاران، عنوان كرد: در نشست امروز اقداماتى كه دانشگاه آزاد پس از 
وقوع اين حادثه انجام داد، تشريح شد كه رسيدگى به خانواده هاى داغدار و 
همچنين صدمه ديدگان حادثه براى ما اولويت داشت؛ چراكه 25 دانشجو در 
بيمارستان ها بودند كه با تالش هاى صورت گرفته بسيارى از مصدومانى كه 
اوضاعى وخيم داشتند، پس از اين حادثه از بخش مراقبت هاى ويژه به بخش 
منتقل شدند. وى افزود: همچنين فضايى متاثر پس از اين حادثه در دانشگاه 
ايجاد شد كه دانشجويانى كه در اين حادثه دوستان خود را از دست داده بودند، 
لطمه روحى ديدند؛ از اين منظر دانشگاه سعى كرد ضمن همدردى با اين 
دانشجويان، احساس امنيت هم در دانشگاه ايجاد كند. طهرانچى يادآور 
شد: ناوگان دانشگاه نيز به سرعت تعويض شد و با استقرار شركتى تخصصى 
در زمينه ايمنى جاده در دانشگاه، تالش شد در اين زمينه نيز اقدامات الزم 
صورت گيرد. رييس دانشگاه آزاد افزود:  همچنين دستورالعمل هايى براى 
تمام واحدهاى دانشگاه  هاى در سراسر كشور صادر شد تا مساله اى كه به 
امنيت دانشجو برمى گردد، كامال در دانشگاه حاكم شود. در مساله امنيت 
دانشجو با هيچ كس و هيچ مديرى مالحظه نخواهيم داشت و اين يك مطالبه 
جدى است كه همه ما به آن پايبند خواهيم بود. وى در پاسخ به اين سوال كه بر 
اساس اظهارت دادستان كل كشور، دانشجويان در خصوص خطرناك بودن 
وسيله نقليه تذكر داده بودند، در اين زمينه چه اقداماتى صورت گرفته است؛ 
گفت: مجموعه تذكراتى كه دانشجويان داشتند، در خصوص رفتار راننده  ها 
بود و به همين لحاظ كه دانشجويان از رفتار رانندگان راضى نبودند، پيش از 
موعد اقدام به فسخ قرارداد با شركت پيمانكار شد  و اين موارد همگى ثبت و 
ضبط شده است ولى هيچ گونه تذكرى نسبت به امور فنى وسليه هاى نقليه 
دريافت نشده است. طهرانچى در پاسخ به اين سوال خبرنگار خبرگزارى خانه 
ملت كه چه برخوردى با مقصران حادثه صورت گرفته است، گفت: در حال 
حاضر پيمانكار ترابرى و تاسيسات در بازداشت به سر مى برند. قوه قضاييه 
در اين راستا به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد و در اين راستا به جد وارد شده 
است. رييس دانشگاه آزاد اسالمى ادامه داد: دانشگاه آزاد نيز بررسى هايى در 
خصوص قصوركنندگان پرونده انجام داد كه حكم بركنارى و اخراج برخى 
افرادى صادر شد و حتى برخى كسانى كه در گذشته نيز مسئوليت داشتند 
هم مورد بازخواست قرار گرفتند و برخورد الزم با اين افراد صورت گرفته و 

ادامه هم خواهد داشت.

تذكر كتبي

شوراي نگهبان دوباره اصالحات مجلس درباره اليحه CFT را رد كرد

ايرادات پينگ پنگي!

ــور، طبق  ــند مالى كش پس از تحويل س
آيين نامه داخلى كميسيون هاى تخصصى 
مجلس، اعضاى كميسيون تلفيق بودجه را 
با راى گيرى مشخص كردند. بر همين اساس 
كميسيون هاى تخصصى به جز كميسيون 
اصل 90، سه نفر از اعضاى كميسيون خود را 
براى بررسى تخصصى بودجه به كميسيون 
تلفيق معرفى مى كنند.از آنجايى كه ستون و 
استخوان كميسيون تلفيق بودجه با اعضاى 
ــبات  ــه، بودجه ومحاس ــيون برنام كميس
ــيون 9 عضو  ــود، اين كميس ــته مى ش بس
ــه دارد.آنچه  ــق بودج ــيون تلفي در كميس
ــد مى كند  ــى مجلس تاكي آيين نامه داخل
اين است كه با تقديم اليحه بودجه از جانب 
رييس جمهور همراه با پيوست ها و ضمايم  
ــدگان مجلس از  ــه در گام اول، نماين اليح
ــاالنه  ــاپ و توزيع اليحه بودجه س زمان چ
كل كشور و پيوست هاى آن تا مدت 10 روز 
ــنهادات  ــى و پيش مى توانند اليحه را بررس
خودرا به كميسيون هاى تخصصى مجلس 
ــيون هاى  ــد. در گام دوم كميس تقديم كنن
ــا 15 روز پس  تخصصى موظفند حداكثر ت
ــزارش خود را به  ــاپ و توزيع اليحه، گ از چ
ــيون تلفيق تقديم كنند. كميسيون  كميس
ــت حداكثر ظرف 15 روز  تلفيق موظف اس
پس از پايان مهلت گزارش كميسيون هاى 
ــه گزارش  ــيدگى ب ــى، ضمن رس تخصص
ــيون هاى تخصصى، گزارش نهايى  كميس
ــوراى اسالمى  خود را تنظيم و به مجلس ش
ــيون تلفيق اين  ــه كميس تقديم كند. البت
ــه  ــار را دارد كه با موافقت هيات رييس اختي

ــزارش نهايى خود  ــت تقديم گ مجلس مهل
ــيون  ــد كند. كار كميس ــا 15 روز تمدي را ت
ــه اليحه به صحن علنى  تلفيق بودجه با ارائ
به اتمام نمى رسد بلكه پس از اتمام بررسى 
ــوراى  و تصويب در مجلس در صورتى كه ش
ــرعى و مغايرت هايى با  نگهبان ايراداتى ش
ــتى به مصوبه مجلس بگيرد  قوانين باالدس
اين كميسيون مجددا براى بررسى و اصالح 
موارد اعاده شده از شوراى نگهبان تشكيل 
ــى و اصالح مى كند. بر  شده و موارد را بررس
اساس رويه اى كه آيين نامه داخلى مجلس 
ــه در نظر گرفته  ــى اليحه بودج براى بررس
ــيدگى به كليات، پيشنهادهاى  ــت، رس اس
مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار 
بودجه عمومى و تصويب سقف و رسيدگى به 
پيشنهادهاى مربوط به تبصره ها و رديف ها 
ــود. ــس انجام مى ش ــن علنى مجل در صح

پيشنهادهاى چاپى نمايندگان كه همراه با 
بودجه در صحن مورد بررسى قرار مى گيرد 
بايد در زمان مقرر دريافت شده ، منبع مالى 
ــته، مازاد بر سرجمع نباشد با  مشخص داش
تعيين رديف مشخص جايگزين طرح شده 
و مغايرت با برنامه نداشته باشد. صحن علنى 
ــيون تلفيق در  مجلس نيز هم چون كميس
ــوراى نگهبان و طرح  ــخيص ش صورت تش
ــوارد اليحه بودجه  ــبت به برخى م ايراد نس
ــه را دوباره بعد از  بايد موارد اصالحى اليح
اعاده شوراى نگهبان مورد بررسى و اصالح 

قرار دهد.
بر اساس گزارش فوق اعضاى كميسيون 

تلفيق به شرح زير است:

جلسه پرسش و پاسخ با طهرانچي!
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رييس جمهورى فرانسه در پيام خود 
به مردم كشورش براى آغاز سال جديد 
ميالدى، از نزديك شدن «سرمايه دارى 
ليبرال افراطـى»  به پايان خود سـخن 
گفت.رييس جمهورى فرانسـه كه طى 
هفته هـاى آخـر سـال 2018 با جنبش 

اعتراض آميز جليقه زردها در كشورش 
روبه رو شـد، ايـن اعتراضات را نشـانه 
«تسليم ناپذيرى» فرانسوى ها دانست.
وى با اين حال تاكيد كـرد كه اصالحات 
اقتصادى دولتش هنوز به بار ننشسـته 
است. به گفته رييس جمهورى فرانسه 

اين امر نبايد مردم كشورش را از ادامه راه 
اين اصالحات «منصرف» كند.

مكـرون بدون نـام بـردن از جنبش 
«جليقه زردهـا» از وجود «خشـم» در 
جامعه فرانسـه سـخن گفـت. او دليل 
وجود اين خشـم را «بى عدالتـى ها»، 

«جهانى شـدن غير قابل درك»، «نظام 
ادارى پيچيـده» و برخـى «تغييرات» 
دانسـت.محبوبيت امانوئل مكـرون از 
تابستان سـال 2018 و به دنبال رسوايى 
شركت يكى از دستياران او در سركوب 
معترضـان در تظاهـرات روز اول مـاه 

مي به شـدت كاهـش يافـت. دو تن از 
وزراى كليدى كابينه فرانسـه در سـال 
2018 از دولـت كنار رفتند. امـرى كه از 
نظر صاحب نظران به تضعيف موقعيت 
امانوئل مكرون نزد افكار عمومى كمك 
كرد.جنبش جليقه زردها از روز 17 نوامبر 

در شـهرهاى كوچك و بزرگ فرانسه و 
در اعتراض به برنامه دولت براى افزايش 
ماليات بر سوخت آغاز شـد. با اين حال 
خواسته هاى معترضان در هفته هاى بعد 
با وجود عقب نشينى دولت از حذف برنامه 

افزايش ماليات بر سوخت فراتر رفت.

مکرون: رسمایه داری لیربال افراطی به پایان خود نزدیک می شود

  اليزابت  وارن از ايالت ماساچوست روز دوشنبه 
اعالم كرد كه كميته ارزيابى را براى بررسى رقابت 
ــكيل  ــت جمهورى 2020 تش در انتخابات رياس
مى دهد. به گزارش ان بى سى، سناتور وارن متعهد 
شد حامى سرسخت عدالت اقتصادى و بازسازى 
ــد. وارن با پركردن  ــط در آمريكا باش طبقه متوس
اوراق كميسيون انتخاباتى فدرالى كه به وى امكان 
ــه را براى  ــك مالى و صرف هزين جمع آورى كم
نامزدى در انتخابات مى دهد ، اولين نامزد معروف 
ــت كه براى رقابت در اين عرصه  دموكرات ها اس

رسما وارد عمل شد.
واي به روزي كهاصالتم مشخص شود

ــى گراهام،  ــوى ديگر، اما شوخى ليندس از س
سناتور جمهورى خواه كاروليناى جنوبى در شبكه  
ــت.او در يكى از  ــت او داده اس فاكس نيوز كار دس
برنامه هاى اين شبكه با خنده گفت: واى به وقتى كه 
با آزمايش دى ان اى  معلوم شود كه رگ و ريشه  اش 
ايرانى است. او اين مساله را دهشتناك دانسته بود. 
گراهام اين اظهارنظر را در ارتباط با تصميم سناتور 
ــد دارد براى اثبات  اليزابت وارن بيان كرد كه قص
تبار بومى اجدادش، تست دى ان اى بدهد.شوخى 
ــيلى از اعتراض  ــد و س ــاز ش گراهام اما دردسرس
ــان و مديران  ــمارى از كارآفرين به راه انداخت. ش
ايرانى حوزه صنايع و فناورى در آمريكا، خواستار 

عذرخواهى سناتور گراهام شدند.
درباره اليزابت وارن

ــناتور دموكرات اليزابت وارن مى گويد براى  س
بررسى نامزدى خود در انتخابات رياست جمهورى 

ــكيل مى دهد.خانم  ــه اى تش ــال 2020 كميت س
ــتين چهره برجسته  وارن كه 69 سال دارد، نخس
ــت كه احتمال نامزدى خود را مطرح  دموكرات اس
مى كند و به اين ترتيب مى تواند گردآورى بودجه 
براى تبليغات انتخاباتى خود را آغاز كند.خانم وارن، 
سناتور ايالت ماساچوست ويديويى در شبكه هاى 
اجتماعى منتشر و در آن ديدگاهايش را مطرح كرده 
و وعده داده كه براى تمام آمريكايى ها فرصت ايجاد 
كند:«همه در آمريكا بايد بتوانند سخت كار كنند، 
قوانين يكسانى شامل حال شان باشد و بتوانند از خود 
و خانواده شان مراقبت كنند. من براى همين مبارزه 
ــى  خواهم كرد و به همين دليل يك كميته بررس

نامزدى تشكيل مى دهم. من به شما نياز دارم».
ترامپ موقتى است، 2020 مى رود

ــاردر آمريكايى كه  ــوروس»، ميلي «جرج س
مجارستانى االصل است، چندى پيش در حاشيه 
يكى از اجالس هاى ساالنه اروپا پيش بينى كرده 
كه  دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا به زودى 
ــته خواهد  ــفيد كنار گذاش ــدرت در كاخ س از ق
شد.سوروس البته در انتخابات رياست جمهورى 
ــال 2016  ميالدى بيش از 25 ميليون دالر به  س
ــالرى كلينتون، كانديداى  كمپين انتخاباتى هي
دموكرات رقابت هاى انتخابات رياست جمهورى 
ــد كه در آن زمان  آمريكا كمك كرده بود و هرچن
ــون ترامپ را  ــور چهره اى همچ هم احتمال ظه
پيش بينى مى كرد اما هنگامى كه ترامپ به عنوان 
ــد، همانند همه  رييس جمهور آمريكا معرفى ش

متعجب بود.

كانديداهاى احتمالى دموكرات ها
ــه قلم جان  ــى ب ــزارى رويترز در گزارش خبرگ
ــاى احتمالى در  ــوان « رقب ــايدز تحت عن وايتس
انتخابات رياست جمهورى 2020 آمريكا» نوشت: 

ــان در  ــتاورد بزرگ ش دموكرات ها با توجه به دس
ــب اكثريت  ــان دوره اى كنگره و كس انتخابات مي
مجلس نمايندگان آمريكا ، از هم اكنون مى توانند 
ــاى انتخابات  ــت ه ــر رقاب ــود را ب ــام توجه خ تم

رياست جمهورى 2020 متمركز كنند.جو بايدن، 
ــابق رييس جمهور آمريكا، 75 ساله  كه  معاون س
ــاله به عنوان سناتور و  با توجه به فعاليت چند ده س
هشت سال خدمت در مقام مرد شماره دوي باراك 

اوباما، رييس جمهور قبلى ، از چهره هاى نام آشناى 
حزب دموكرات براى نامزدى در انتخابات رياست 
ــمار مى رود.برنى سندرز، سناتور  جمهورى به ش
ايالت ورمونت ، 77 ساله  كه پس از رقابت با هيالرى 
كلينتون در سال 2016 ، به خاطر تمركز بر مسائلى 
ــتى و درمانى ، كاهش  ــاى بهداش مانند مراقبت ه
بى عدالتى و تبعيض درآمد و حمايت از تحصيالت 
ــگاه ها، از حمايت زيادى در حزب  رايگان در دانش
دموكرات برخوردار است. با وجود اينكه سندرز دو 
سال پيش نامزدى ياغى به شمار مى رفت، ولى هم 
اكنون به عنوان يك رقيب اصلى در انتخابات 2020 ، 
زير ذره بين دقيق مقامات حزب دموكرات قرار گرفته 
است.مايكل بلومبرگ، شهردار اسبق نيويورك و از 
جمهورى خواهان سابق كه در گذشته براى تصدى 
رياست جمهورى در كاخ سفيد به عنوان يك نامزد 
ــتقل تالش مى كرد، ولى اين بار بلومبرگ 76  مس
ــاله در نظر دارد از حزب دموكرات در انتخابات  س
حاضر شود. بلومبرگ موسس، مديرعامل اجرايى و 
مالك بلومبرگ ال پى،از شركت هاى داده هاى مالى 
جهانى و رسانه اى است كه نام او را بر خود دارد. ثروت 
و شهرت بلومبرگ از وى چهره اى قدرتمند ساخته 
ــت و حمايت وى از موضوع لزوم كنترل سالح  اس
موجب شده در ميان فعاالن اين حوزه از پشتيبانى و 
حمايت برخوردار شود. ولى هضم برخى ازديدگاه و 
مواضع وى مانند مخالفتش با پيشنهاد دموكرات ها 
كه موجب تضعيف بانك هاى وال استريت مى شد 
ــتمداران اين حزب دشوار به  ، براى برخى از سياس

نظر مى رسد.

آغاز دموكرات ها براى پايان ترامپ

نخستین گام برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰  با اعالم حضور الیزابت وارن توسط حزب آبی برداشته شد

از ديروز و  در نخستين روز  از سال 2019 ميالدى، 
شمارش معكوس براى پايان كار دونالد ترامپ در كاخ 
سفيد آغاز شد و شواهد بسيارى وجود دارد كه نشان 

مى دهد ميلياردر نيويوركى، يـا پيش از انتخابات 
رياست جمهورى سال 2020 يا با يك شكست بزرگ 
از صحنه سياست كنار خواهد رفت.البته اين داستان 
آنقدرها هم پيچيده نيسـت؛ در تاريخ سياسـت 
آمريكا، سابقه داشته كه يك رييس جمهور نتواند 
براى بار دوم در كاخ سفيد ماندگار شود؛  مثال جورج 
بوش پدر، رييس  جمهور پيشين آمريكا كه به تازگي 

درگذشت، آخرين رييس جمهور  اين كشور بود   كه  
قدرت را يك دوره در دسـت داشت.عالوه بر بوش 
پدر، جيمى كارتر و جرالد فورد هم  نتوانسـته اند 
براى دومين بار حكم اقامت در كاخ سفيد را تمديد 
كنند. جالب اسـت بدانيد كه  از جنگ جهانى دوم، 
هشت رييس جمهور  مستقر آمريكا براى بار دوم 
انتخاب شدند و سه نفر فقط يك دوره در كاخ سفيد 

ماندند.شرايط دونالد ترامپ شبيه جورج بوش پدر 
نيست؛ درست است كه ترامپ از لحاظ اقتصادى و 
اشتغال تا حدودى موفق عمل كرده است اما انواع 
و اقسام بحران هاى شخصى مثل ارتباط با روسيه، 
فساد اخالقى و ... درواقع ترامپ را در لبه پرتگاه قرار 
داده است. مى توان به جرات گفت كه ترامپ  هرگز 
براى دومين بار رييس جمهور نخواهد شد. او يك 

رييس جمهور تك دوره اى است كه چهار سال وقت 
جهان را با شخصيت جنجالى خود گرفت. در آخر 
درباره اين نقل قول از رابرت دبليو مرى، نويسنده 
كتاب «آن ها كجا  ايستاده اند: رييس جمهورى هاى 
آمريكا از ديد مورخ هـا و راى دهنده ها» كمى تامل 
كنيد: «مردم آمريكا هنگام قضاوت اصال           احساساتى 
نيستند. اگر شما به رييس جمهورى هاى يك دوره اى 

نگاه كنيد، خيلى بعيد اسـت كه متوجه نشـويد 
آن ها  عملكردى كه بايد را  نداشته اند. بايد به مردم 
اعتبار داد و آن روساى جمهور را سرزنش كرد. من 
با اين عقيده كـه آن ها را ناظرانى بيگنـاه مى داند، 
مخالفم».نكته ديگرى كه بايد بگويم اين است كه با 
وجود سروصداها، اليزابت وارن، كانديداى نهايى 

دموكرات ها نخواهد بود.

ممهدى دل روشن 

ــام خريدارى  ــى هند، پول نفت خ وزارت داراي
شده از شركت ملى نفت ايران به صورت روپيه را از 

ماليات معاف كرد.
به گزارش رويترز با اين اقدام وزارت دارايى هند، 
اين كشور بدهى 1,5 ميليارد دالرى خود تا پيش 
از 28 دسامبر را به صورت روپيه به شركت ملى نفت 

ايران پرداخت كرده است.
در پى معافيت هند از تحريم نفتى ايران، مبادله 
ــور همچنان ادامه دارد و  طالى سياه ميان دو كش
ــل و انتقال مالى از طريق  مطابق توافق دو طرف نق
بانك دولتى يو سى او و بر اساس روپيه هند صورت 
ــركت هاى  مى گيرد. البته مطابق قانون، درآمد ش
خارجى نزد بانك هاى هندى افزون بر كارمزدها و 
عوارض متعلقه، مشمول اخذ ماليات 40 درصدى 
نيز مى شود. در مجموع حساب شركت ملى نفت 
ــمول 42.5 درصد  ــى او مش ايران نزد بانك يو س

ماليات و عوارض مى شود.
ــراى توافق  ــده بود كه اج اين قانون موجب ش
دريافت پول نفت از طريق روپيه براى ايران ناممكن 
شود و پرداختى پااليشگاه هاى هندى در حساب 

شركت ملى نفت ايران بلوكه شود.
ــاس توافق صورت گرفته ميان دو دولت،  بر اس
موجودى حساب ايران مى تواند صرف خريد كاال 
ــروژه هاى صنعتى  ــرمايه گذارى در پ از هند يا س
اين كشور شود. همچنين ايران اجازه دارد از محل 
ــراى خريد  ــل از صادرات نفت ب روپيه هاى حاص
اوراق قرضه دولت هند يا پرداخت هزينه تحصيل 

دانشجويان ايرانى هزينه كند.
به گفته مقام هاى وزارت دارايى هند، در مقايسه 
ــران، ظرفيت  ــاى نفتى اي ــت تحريم ه دور نخس
استفاده ايران از حساب بانك يو سى او افزايش يافته 
ــين تحريم ها ايران تنها  است. چرا كه در دور پيش
اجازه داشت از موجودى روپيه خود براى خريد كاال 

از بازار هند استفاده كند.
با اين وجود دولت هند اميدوار است تا با اجراى 
ــران را به نفع خود  اين توافق، تراز تجارى خود با اي

مثبت كند.
البته معافيت مالياتى دولت هند تنها مشمول 
درآمد حاصل از فروش نفت خام مى شود و عايدى 
صادرات ساير كاالها از جمله فرآورده هاى نفتى و گاز 
را در بر نمى گيرد. هند پس از چين دومين مشترى 
ــت كه براى ادامه خريد نفت  عمده نفت ايران اس
ايران معافيتى 6 ماهه را از آمريكا اخذ كرده است. با 
اين وجود به دليل بازگشت تحريم هاى بانكى عليه 
ايران از ماه نوامبر گذشته امكان نقل و انتقال پولى 

ميان بانك هاى هندى و ايرانى از ميان رفته بود.
آيا انتقال پول به سادگى خواهد بود؟

ــرى از تاثير  ــه منظور جلوگي انتظار مى رود ب
تحريم بانكى اياالت متحده عليه ايران، اين مبلغ 
به ايران منتقل نشود بلكه در هند به مصرف برسد. 
خريد كاالى هندى، سرمايه گذارى در طرح هاى 
ــد اوراق قرضه دولت هند از  اقتصادى هند، يا خري
ــت كه در برابر دولت ايران قرار  جمله امكاناتى اس

دارد.

ــام هندى گزارش داده  رويترز به نقل از يك مق
است كه در دور قبلى تحريم ها، دولت ايران عوايد 
ــا براى خريد  ــى از فروش نفت به هند را عمدت ناش
اجناس هندى به كار مى برد اما در دور اخير، در نظر 
ــد نظر قرار دهد.  دارد فرصت هاى ديگرى را نيز م
ــه باعث خروج ارز از  ترتيبات جديد از اين جهت ك

هند نمى شود و همچنين به مصرف خريد كاالى 
ــرمايه گذارى در اين كشور مى رسد به  هندى و س
بهبود تراز پرداخت خارجى هند كمك مى كند. از 
ــت كه اين  نظر ايران، اين ترتيبات به معنى آن اس
ــور نمى تواند در خريد كاال يا سرمايه گذارى  كش
خارجى از بهترين امكانات برخوردار شود. در بيشتر 

ــدار داراى پول از  ــاى بين المللى هم خري خريده
موقعيت ممتازى براى انتخاب كاال برخوردار است.

ــگام اعطاى معافيت از تحريم  دولت آمريكا هن
نفتى به چند كشور گفت كه انتظار دارد اين كشورها 
ــر را جايگزين ايران  به تدريج صادركنندگان ديگ
كنند و واردات نفت از اين كشور را به صفر برسانند. 

ــن بازنگرى و درباره  اين معافيت ها در فواصل معي
تمديد يا عدم تمديد آن ها تصميم گيرى مى شود.

براساس اين گزارش، سفير هند گفته است كه 
مكانيسم مالى بين دو كشور آماده شده و طرفين 
ــد، فعاليت  ــاس معافيت دريافتى دولت هن براس
ــى روزهاى آينده انجام  تجارى و بانكى خودد را ط
خواهند داد. در اين گزارش، به جزييات مكانيسم 
مورد نظر اشاره اى نشده اما احتماال منظور سفير 

هند، بخشنامه اخير وزارت دارايى آن كشور است.
تحليلى از بازار نفت

راويندرا رائو، كارشناس و مدير مركز تحقيقاتى 
آناند راتى در مقاله اى نوشت، بازار جهانى نفت در 
سال 2018 تحت نوسانات بسيار زياد قرار گرفت 
كه مى توان گفت اقدامات جاه طلبانه و غيرمنطقى 
ترامپ در اعمال مجدد تحريم ها عليه ايران و حمايت 
كوركورانه از عربستان در پرونده قتل خاشقجى، دو 

عامل مهم بروز اين تنش هاى نفتى بود.
ــه راه انداختن جنگ  طبق نظر راويندرا رائو، ب
تجارى ميان آمريكا و چين نيز بار سنگينى بر روند 
تقاضا نفت خام در بازار جهانى وارد كرد و نوسانات 
قيمت نفت نيز به شدت متاثر اين موضوع بوده است.

در اوايل سال جارى، سازمان اوپك براى ايجاد 
تعادل در بازار تصميم گرفت تا روزانه يك ميليون 
ــكه توليد نفت خام از ماه جوالي افزايش يابد.  بش
سرمايه گذاران انتظار داشتند كه با اين اقدام ثبات 
ــا عملكرد ترامپ عليه  دوباره به بازار بازگردد كه ب

برنامه هسته اى ايران انتظارات محقق نشد.

وزارت دارایی هند اعالم کرد

1 ميلياردى پول نفت با روپيه
/
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پايگاه اطالع رسانى «العربى الجديد» 
با اشاره به رقابت امارات با قطر براى ربودن 
گوى ميزبانى مذاكرات ميان افغانستان و 
طالبان نوشت كه ابوظبى سه ميليارد دالر 
در بانك مركزى پاكستان سپرده گذارى 
كرده تا مقامات اين كشور فشارهاى خود 
را بر طالبان براى گفت و گو با افغانستان 
در ابوظبى سرعت بخشـند. مذاكرات 

چهار جانبه آمريكا، پاكستان، عربستان 
و امارات 26 آذر در ابوظبى آغاز و به مدت 
سه روز ادامه داشت.كشورهاى حاشيه 
خليج فارس به ويژه امارات و عربستان 
مى كوشند كه نقش ميانجى را در صلح 
با طالبان داشته باشند. از اين رو ابوظبى 
به شكل هاى مختلف سعى در جلب نظر 
طرف هاى درگير در اين موضـوع دارد.

العربى الجديد افزود : بر اساس اطالعات 
افشا شـده امارات سـه ميليارد دالر به 
عنوان رشوه سياسـى در بانك مركزى 
پاكستان به وديعه گذاشـته تا مقامات 
اين كشور فشارهاى خود را بر طالبان به 
منظور ورود به گفت و گو با افغانسـتان و 
طرف آمريكايى در ابوظبى و سـپس در 

رياض تسريع بخشند.

اين پايگاه خبرى در ادامه نوشت، اين 
اقدام دقيقا شـبيه همان كارى است كه 
ابوظبى حدود دو ماه قبل در اتيوپى انجام 
داد. امارات معادل سه ميليارد دالر را در 
بانك مركزى اتيوپى به وديعه گذاشـت 
تا مقامات اين كشـور با نقش ابوظبى به 
عنـوان ميانجى براى حل بحـران ميان 
اتيوپـى و اريتره در چارچـوب برقرارى 

آشتى ميان دو كشور موافقت كنند؛ قصد 
امارات از اين كار، حفظ منافع مالى و نظامى 
خود در اين دو كشور و به طور كلى منطقه 
شاخ آفريقاست.دو كشور اتيوپى و اريتره 
پس از گذشـت دو دهه از قطع روابط، با 
ميانجى گرى امارات با رسيدن به توافق 
در حال باز كردن صفحه جديدى از روابط 

ميان خود  هستند.

رشوه سه میلیاردی
 برای میزبانی 
مذاکرات صلح 

افغانستان

كيـم جونـگ اون، رهبر كره شـمالى 
مى گويد كه با وجود عزم جـدى اش براى 
خلع سالح هسته اى، اگر فشارهاى آمريكا 
ادامه پيدا كند، ناگزير خواهد شـد مسير 

ديگرى را انتخاب كند.
رهبر كره شمالى در نطق تلويزيونى خود 
كه به منابست آغاز سال نوي  ميالدى ايراد 
شد، گفت كه همچنان عالقه مند به ديدار با 

دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكاست 
تا توافق هاى راهگشـا براى تسريع خلع 
سالح كره شمالى و انجام اقدام هاى متناظر 

با آن از سوى آمريكا صورت گيرد.
او تاكيد كرد كه اگر آمريكا به وعده هايى 
كه در برابـر جهانيان به كره شـمالى داده 
پايبند نباشد و با ادامه اعمال تحريم ها ما را 
تحت فشار بگذارد، امكان دارد صبر مردم 

ما تمام شود و ناگزير شويم كه راه ديگرى را 
دنبال كنيم.

رهبر كره شمالى همچنين ضمن تاكيد 
بر گسـترش مناسـبات اقتصـادى با كره 
جنوبى خاطرنشان كرد كه روابط دوجانبه 
همچنان بايد در مسير افزايش صلح و رفاه 
مردم دو كره توسعه يابد و بر همين اساس 
دو كشور بايد از انجام اقدام هايى همچون 

برگزارى مانور مشـترك با ساير كشورها 
اجتناب كنند.

كره شـمالى طى يك سـال گذشـته با 
حضور در المپيك زمسـتانى كره جنوبى 
و برگـزارى ديدارهاى رهبر اين كشـور با 
روساى جمهورى كره جنوبى، آمريكا و چين 
تالش كرده كه تنش هاى ميان اين كشور با 
همسايگان و به ويژه آمريكا را كاهش دهد.

در همين راسـتا به دسـتور آقاى كيم 
برخى مراكز آزمايش هاى هسـته اى كره 

شمالى در حضور خبرنگاران تخريب شد.
پيونگ يانگ خواستار لغو تحريم هاى 
سازمان ملل متحد و آمريكا عليه اين كشور 
است. با اين وجود آمريكا تاكيد دارد كه اين 
تحريم ها تا پايان خلع سالح هسته اى كره 

شمالى بايد برقرار بماند.

رهرب کره شالی: 
تحریم های آمریکا 
ادامه پیدا کند، تغییر 

مسیر می دهیم
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با پايان يافتن سال جارى ميالدى نيز 
مي بينيم كه خبرى از سازوكار مالى 
ويژه اروپا براى ايران نيست و حتى 

نمي توان هيچ افقي را براي انجام اين 
اقدام متصور شد. با وجود اينكه اعالم 

زمان مشخص براي اجرايي شدن 
اين سازو كار مالي از سوي اتحاديه 
اروپا تا اندازه اي مي تواند نشان از 

پايبندي اين اتحاديه به برجام باشد 
اما بدقولي اروپايي ها براي بار دوم 
در اين خصوص نيز براي كشور ما 

خوشايند نيست

اروپا در تابستان امسال اعالم كرد كه 
يك كانال مالى اروپايى براى تسهيل 

تجارت با ايران راه اندازي خواهد 
كرد و زمان انجام اين اقدام را  تا 

13 آبان كه زمان اجراى بخش دوم 
تحريم هاى آمريكا عليه ايران بود، 
اعالم كرده بود. اما پس از گذشت 
چند ماه هيچ اقدامي در ايجاد آنچه 

اروپا وعده داده بود، انجام نشد و پس 
از آن مقام هاي اروپايي و ايران  اعالم 

كردند كه اروپا در انتخاب ميزبان 
اين سازوكار مالى دچار چالش 

است؛ چراكه  كشورهاى اتريش 
و لوكزامبورگ كه در ابتدا به عنوان 
ميزبان اين سازوكار انتخاب شده 
بودند، ميزبانى آن را قبول نكردند

گروه اقتصاد 

ــا منوط به  ــورها در دني موفقيت اقتصادي كش
ــت.  ــورهاي ديگر اس برقراري روابط تجاري با كش
ــوري درهاي خود را به روي دنيا  به عبارتي اگر كش
ببندد به طور حتم اقتصادي بسته و محدود خواهد 
ــت. بنابراين تقريبا هيچ كشوري در دنيا وجود  داش
ندارد كه عالقه اي به برقراري روابط تجاري با ديگر 
كشورهاي دنيا نداشته باشد. امضاي قرارداد برجام 
ــخت براي كشور  كه پس از يك دوره تحريم هاي س
ــورهاي بزرگ دنيا  ــا رخ داد، راهي براي ورود كش م
ــا در مملكت ما بود.  ــرمايه گذاري آن ه به ايران و س
ــرمايه گذاري خارجي  ــه مي دانيد س همان طور ك
مي تواند كمك بزرگي در راه رشد اقتصاد يك كشور 
ــام و آغاز دوباره  ــد. پس از خروج آمريكا از برج باش
ــورمان با وجود اينكه  تحريم هاي ظالمانه عليه كش
ــه از برجام خارج نخواهد  اتحاديه اروپا اعالم كرد ك
شد اما بيشتر شركت هاي خارجي و كشورهايي كه 
قراردادهاي تجاري با ايران امضا كرده بودند، خروج 
ــكالتي  از ايران را بر ماندن ترجيح دادند. يكي از مش
كه در اين خصوص براي اين كشورها وجود داشت، 
موضوع مجوز خزانه داري آمريكا بود. معضل بزرگ 
ديگر كه البته مشكل بزرگي نيز محسوب مي شود، 
موضوع مراودات بانكي بود. با قطع دسترسي ايران 
به سوييفت امكان مراودات بانكي با دنيا به طور كامل 
براي ايران قطع شد. البته كارشناسان معتقدند كه 
ــوييفت نيز  ــرايط عدم دسترسي به شبكه س در ش
ــورهاي  ــراي انجام مبادالت بانكي با كش راه هايي ب
ــي ايران به  ــس از قطع دسترس ديگر وجود دارد. پ
ــا راه اندازي  ــوييفت اتحاديه اروپا اعالم كرد كه ب س
سوييفت اروپايي، يعني يك شبكه بانكي كه مبناي 
مبادالت در آن به جاي دالر، يورو است، اين مشكل 
را تا اندازه زيادي براي كشورمان مرتفع خواهد كرد. 
ــه اين نكته تاكيد كرده  هرچند اتحاديه اروپا بارها ب
ــاهد اجرايي شدن اين  ــت اما تا به امروز هنوز ش اس

اقدام از سوي آن ها نبوده ايم. 
قطع دسترسي بانك مركزي 

آبان امسال بود كه يكى از مقام هاى ارشد وزارت 
ــى همه بانك ها  خزانه دارى آمريكا از قطع دسترس
ــوييفت كه  ــبكه س ــات مالى ايرانى به ش و موسس
ــي در دنيا  ــي ارتباطات بانك به عنوان جامعه جهان
ــيگال مندلكر»  ــود، خبر داد. «س ــناخته مي ش ش
معاون دفتر تروريسم وزارت خزانه دارى آمريكا در 
اين خصوص اعالم كرده بود كه اتصال بانك مركزى 
ــده  ــوييفت قطع ش ــالمى ايران به س جمهورى اس
ــوييفت اطالع داده بود كه نهاد هاى مالى  ــت. س اس
ــبكه خود قطع كرده است.  تحريم شده ايران را از ش
دونالد ترامپ پس از شروع دور دوم تحريم هاى ايران 

ــاى ديگرى هم  ــان، گفته بود كه تحريم ه در 14 آب
براى ايرانيان در نظر گرفته است. 

تعداد كشورهاي متصل به سوييفت
ــه  ــش از 9700 بانك و موسس درحال حاضر بي
ــه جهانى  ــان عضو جامع ــور جه مالى در 209 كش
ــوييفت در هر كشور  ــتند. س ارتباطات بانكى هس
ــوان SAP دارد كه اين  ــى با عن يك نقطه دسترس
ــزى قرار  ــران، در بانك مرك ــى در اي نقطه دسترس
گرفته است؛ ديگر بانك هاى عامل ايرانى، از طريق 
ــوييفت وصل مى شوند. پيش از اين  اين SAP به س
ــال 90 و پس  ــوييفت در پايان س اتصال ايران به س
ــال  ــاى اروپايى قطع و در دى س از  اعمال تحريم ه
ــده  94پس از امضاي قرارداد برجام، دوباره وصل ش
بود. با اين وجود پس از برجام نيز بانك هاي خارجي 
به دليل تحريم هاي باقي مانده آمريكا عليه ايران از 
تعامل بانكي با كشورمان هراس داشتند. هراسي كه 
حتي فرصتي براي از بين بردن آن توسط كشورمان 

باقي نماند. 
كمك به حفظ توافق هسته اي

با اين اوصاف اما پس از تحريم هاي دوباره آمريكا 
ــبكه اى مشابه  عليه ايران منابع اروپايي از ايجاد ش
ــوييفت براى تعامالت تجارى با ايران در راستاى  س
حفظ برجام خبر دادند. شبكه بانكي اي كه به گفته 
ــاي دالر آمريكا،  ــاي مبادالت در آن به ج آن ها مبن
ــتا هايكو ماس،  ــد بود. در همين راس ارز يورو خواه
ــان از  ايجاد يك نظام پرداخت  وزير امور خارجه آلم
مالى اروپايى مشابه با سوييفت براى كمك به حفظ 
توافق  هسته اى ايران پس از خروج آمريكا خبر داده 
ــتا خبرگزارى اسپوتنيك نوشته  بود. در همين راس

ــاره واكنش اعضاى  ــام اروپايى درب ــه  اين مق بود ك
ــابه با سوييفت  ــترى مش اتحاديه اروپا به ايجاد بس
براى حفظ برجام گفت: «به عنوان بخشى از اقدام ها 
ــران، هدفى  ــته اى اي ــظ توافق هس ــور حف به منظ
ــام عمليات مالى  ــاز وكارهاى انج مبنى بر حفظ س
ــران همچنان از اين  وجود دارد كه اجازه مى دهد اي
توافق بهره مند شود؛ اين بخش مهمى از كار و بيان 
ــت كه  ايده هاى گوناگون (در مورد اين موضوع ) اس
بيان مى شود و در حال حاضر مى توان گفت كه نقش 
مهمى را در تالش براى ضمانت دادن به حفظ توافق 
هسته اى ايران دارد. اروپا براى حفاظت از برجام به 
ــتقل نياز دارد و  ايجاد نظام هاى پرداخت مالى مس
ــته اى بهتر از بحرانى است كه  زنده بودن توافق هس
شايد خاورميانه را تهديد كند». البته در اين خصوص 
ــخنان ضدو نقيضي نيز  از سوي مقامات اروپايي س
شنيده مي شد. پس از آن آنگال مركل در اين خصوص 
ــاى پرداخت  ــوع نظام ه ــود: «درباره موض گفته ب

ــكل هايى  ــا در تعامل با ايران مش ــتقل، م مالى مس
ــورد تامين مالى  ــك مى دانيم كه در م داريم. بى ش
ــيار مهم است». برخي  ــت ها، سوييفت بس تروريس
كارشناسان خارجي نيز معتقدند كه در نهايت اين 
ــتوفر  ــد داد. در همين زمينه كريس اتفاق رخ خواه
بوويس، استاد دانشگاه هال انگليس در گفت وگويى 
ــيه گفته بود: «فشارهاى  ــپوتنيك روس با راديو اس
ــران در نهايت  ــراى انزواى مالى اي آمريكا بر اروپا ب
ــتم مالى  ــد تا اروپا يك سيس موجب اين خواهد ش
ــيس كند تا ايران بتواند از  مستقل از سوييفت تاس
طريق آن با اروپا تعامالت تجارى خود را ادامه دهد».

ترس از تحريم آمريكا
ــا از راه اندازي  ــه اتحاديه اروپا باره با وجود اينك
يك شبكه بانكي براي تسهيل تجارت با ايران سخن 
ــدي در اين زمينه  ــروز اقدامي ج ــا به ام گفته اما ت
صورت نگرفته است. موگرينى پيش از اين  از اجراى 
ــهيل تجارت با ايران تا پايان سال  سازوكار مالى تس

2018 ميالدى خبر داده بود، اما با پايان سال 2018 
ــوي اتحاديه اروپا اقدامي عملى  ميالدي هنوز از س
براى سازوكار مالى جديد موسوم به SPV  مشاهده 
نشده است. در چند ماه گذشته آمريكا به طور مداوم 
تالش كرده كه دسترسي ايران به منابع مالي ارزي 
را محدود كند و همچنين با كاهش صادرات نفتى و 
ــارها را بر كشور ما مضاعف كند.  غيرنفتى ايران، فش
ــتان امسال  ــد اروپا در تابس همان طور كه گفته ش
ــهيل  اعالم كرد كه يك كانال مالى اروپايى براى تس
ــدازي خواهد كرد و زمان انجام  تجارت با ايران راه ان
ــان اجراى بخش دوم  اين اقدام را  تا 13 آبان كه زم
ــران بود، اعالم كرده بود.  تحريم هاى آمريكا عليه اي
ــي در ايجاد  ــت چند ماه هيچ اقدام اما پس از گذش
ــد و پس از آن  ــده داده بود، انجام نش آنچه اروپا وع
ــالم كردند كه اروپا در  مقام هاي اروپايي و ايران  اع
انتخاب ميزبان اين سازوكار مالى دچار چالش است؛ 
چراكه  كشورهاى اتريش و لوكزامبورگ كه در ابتدا 

ــازوكار انتخاب شده بودند،  به عنوان ميزبان اين س
ــود ترس از  ميزبانى آن را قبول نكردند. گفته مي ش
جريمه و تحريم هاي آمريكا علت اين موضوع است. 
ــت كه آلمان و فرانسه به طور  در نهايت قرار شده اس
ــازوكار را بر عهده بگيرند؛  مشترك، ميزبانى اين س
يعني يكى از اين كشورها ميزبان مكان اين سازوكار 

است و مدير آن از كشور ديگر انتخاب خواهد شد.
عدم شفافيت 

ــات فدريكاموگرينى،  پس از اين گفته ها و اقدام
ــت خارجى اتحاديه اروپا چند هفته  مسئول سياس
ــازوكار را در پايان سال  پيش، اجرايي شدن اين س
2018 ميالدي اعالم كرد. راشاتودى به نقل از وى، 
پس از نشست شوراى روابط خارجى اتحاديه اروپا، 
نوشته بود: «انتظار دارم سازوكار مالى تا چند هفته 
ــال (2018) به عنوان  ــش از پايان اين س آينده و پي
ــتدهاى مشروع  راهى براى حفظ و ارتقاى داد و س
ــود و كارمان به خوبى در حال پيشرفت  ــتقر ش مس
ــت». پيش از اين نيز موگريني 13 آبان را زمان  اس
اجرايي شدن اين سازو كار مالي اعالم كرده بود. اين 
ــت اين اقدام را  در حالي بود كه اتحاديه اروپا نتوانس
ــال جارى ميالدى نيز  عملي كند. با پايان يافتن س
مي بينيم كه خبرى از سازوكار مالى ويژه اروپا براى 
ايران نيست و حتى نمي توان هيچ افقي را براي انجام 

اين اقدام متصور دانست.
 با وجود اينكه اعالم زمان مشخص براي اجرايي 
ــوي اتحاديه اروپا تا  ــازو كار مالي از س شدن اين س
ــان از پايبندي اين اتحاديه به  اندازه اي مي تواند نش
ــد اما بدقولي اروپايي ها براي بار دوم در  برجام باش
ــور ما خوشايند نيست و  اين خصوص نيز براي كش
ــت كه عملي شدن  به همين دليل اصال معلوم نيس
ــا خير. به  ــاق خواهد افتاد ي اين پروژه به زودي اتف
ــفاف  ــد كه اتحاديه اروپا بايد به طور ش نظر مي رس
ــوص اقدامات الزم  ــده در اين خص و برنامه ريزي ش

را انجام دهد. 

      اتحاديه اروپا كه از اجراى ساز و كار مالى تسهيل تجارت با ايران تا پايان سال 2018 خبر داده بود، همچنان به تعهدش عمل نكرده است 

بدقولي اروپايى
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حشمتى با انتقاد از بى ثباتى قيمت ها در بازار لبنيات گفت: در اين زمينه بايد ستاد 
تنظيم بازار فعال باشد تا اخاللى ايجاد نشود و به موقع عمل كنند. به گزارش  تسنيم به 
نقل از روابط عمومى دادستانى كل كشور، جلسه بررسى وضعيت قيمت گذارى لبنيات با 
حضور مديران واحدهاى لبنى كشور، مسئوالن اتحاديه ها، معاون وزير صنعت و نماينده 
ستاد تنظيم بازا ربه رياست حشمتى معاون دادستان كل كشور در حوزه حقوق عامه صبح 
امروز در دادستانى كل كشور برگزار شد.حشمتى معاون حقوق عامه دادستان كل كشور 
اظهار كرد: بعد از جلسه اى كه پيرامون وضعيت قيمت گذارى لبنيات برگزار شد، مسائل 
ــكالت موجود در اين حوزه مورد بحث و بررسى قرار گرفت و خوشبختانه ستاد  و مش
تنظيم بازار به مساله ورود و قيمت ها را تنظيم و اعالم كردند. در اين جلسه پس از ارزيابى 
وضعيت موجود، راهكارهاى موردنظر براى حل مسائل و مشكالت در اين حوزه مورد 
بررسى قرار مى گيرد و گزارش آن به دادستان كل كشور اعالم خواهد شد.معاون حقوق 

عامه دادستان كل كشور ضمن انتقاد از عدم تثبيت قيمت ها خاطرنشان كرد: متاسفانه 
اخبار و گزارشاتى مبنى بر افزايش قيمت ها به ما واصل شده و همچنان شاهد افزايش 
قيمت ها هستيم و با توجه به اينكه تثبيت قيمت ها و جلوگيرى از افزايش آن، مطالبه 
عموم مردم است، دادستان كل كشور به عنوان مدعى العموم به اين مساله ورود كرده و 
پيگير اين موضوع است.در ادامه جلسه هر يك از حضار پيشنهادات خود را در خصوص 
وضعيت قيمت گذارى لبنيات مطرح كردند و پيرامون مشكالت موجود بحث و بررسى 
صورت گرفت.حشمتى پس از استماع اظهارات حاضرين در جلسه، با بيان اينكه همه ما 
خادم مردم هستيم، خاطرنشان كرد: تالطم در بازار ارز و اقتصاد بر وضعيت شما تاثيرگذار 
است اما نكته اى كه در اينجا وجود دارد، بحث رعايت انصاف در حقوق مردم و رعايت قانون 
ــتاد تنظيم بازار به اين موضوعات ورود كرده و 14 قلم را  است؛ اين در حالى است كه س
تعيين كرده كه قيمت آن مشخص شده است.وى اضافه كرد: ستاد تنظيم بازار و متوليان 
امر پيش از اين ورود جدى نداشتند و مردم از وضعيت قيمت ها ناراضى و سرگردان بودند؛ 
اما خوشبختانه در حال حاضر قيمت 14 قلم مشخص شد.معاون حقوق عامه دادستان 
كل كشور گفت: در بحث تنظيم و واردات نهادهاى دامى مشكل داريم؛ اما در اين زمينه 
اقداماتى در حال انجام است و بايد پيگيرى شود، همچنين در زمينه خارج كردن انحصار 
نهادهاى دامى ما بحث داريم.معاون حقوق عامه دادستان كل كشور با ابراز اينكه در بحث 
اعتصابات كاميونداران ما ورود و تاكيد كرديم كه در اين زمينه واسطه ها بايد حذف شود، 
اضافه كرد: ورود دادستانى كل به مساله وضعيت قيمت گذارى لبنيات حمايتى است و 
به لحاظ دغدغه هاى مردم و صيانت از حقوق شهروندى است، در اين زمينه بايد ستاد 
تنظيم بازار فعال باشد تا اخاللى ايجاد نشود و به موقع عمل كنند.حشمتى افزود: رفع 
مشكالت نهادهاى دامى بايد به صورت جدى پيگيرى شود و ان شا ا... حل مشكالت در 
اين زمينه اثرات خود را خواهد گذاشت.معاون حقوق عامه دادستان كل كشور در پايان 
خاطرنشان كرد: گزارش تمامى موارد مطرح شده به دادستان كل كشور ارائه خواهد شد 

و در اين زمينه تدابير مناسب با همكارى نهادهاى مربوطه اتخاذ خواهد شد.

ــيدگى به دو  به گزارش خبرگزارى ميزان، دادگاه رس
تن از اخاللگران بازار ارز در شعبه اول دادگاه ويژه رسيدگى 
ــالم و  ــد.حجت االس به جرايم اقتصادى تهران برگزار ش
المسلمين موحد كه رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: 
دادگاه قربانعلى فرحزاد و مرتبطان وى به صورت علنى و با 
حضور نماينده دادستان و وكال تشكيل شده است.قاضى 
ــت موقت  موحد ادامه داد: دو نفر از متهمان با قرار بازداش
ــور دارند و چهار  ــه حض از 97/5/30 و 97/8/29 در جلس
تن از متهمان هم اكنون متوارى هستند و به علت معلوم 
نبودن محل اقامت آن ها قرار رسيدگى غيابى صادر شده 
ــيدگى غيابى به اتهامات آن ها فراهم  است و موجبات رس
ــاس گزارشات متهم  ــان كرد: بر اس است.وى خاطر نش
ــتيل  رديف اول در مراحل مختلف جهت واردات ورق اس
ــغ 446 ميليون و پنج هزار و  و اقالم ديگر از چند بانك مبل
ــط نماينده  332 دالر دريافت كرده كه جزييات آن توس
ــود.قاضى موحد در ادامه بيان كرد:  دادستان اعالم مى  ش
متهم رديف اول با همكارى ساير متهمان از طريق جعل 
ــك مرحله 320 ــال جارى و در ي ــور صورى در س و به ط

ميليون و 662 هزار و 201 دالر اخذ كرده و در بازار به قيمت 
ــت و ثروت اندوزى ناسالم  بسيار باال به فروش رسانده اس
ــت. ــام داده و هيچ كااليى وارد نكرده اس و غير قانونى انج

ــنيم ، قاضى موحد  همچنين به گزارش خبرگزارى تس
ــج روز مهلت داد تا ارزهايى  به متهم، قربانعلى فرخ زاد، پن
ــبكه بانكى دريافت كرده، تحويل  كه به بهانه واردات از ش

دهد. به گزارش  تسنيم، قاضى موحد در جريان محاكمه 
قربانعلى فرخ زاد به وى پنج روز مهلت داد تا ارزهايى را كه 
ــت، بازگرداند  بابت واردات كاال از بانك دريافت كرده اس
ــود.قاضى همچنين  تا در ميزان مجازات وى موثر واقع ش
گفت: شما خودت را به تجاهل مى زنى و بنا ندارى درست 
ــخ دهى. در صورتى كه آدمى كه مى تواند اين ميزان  پاس
ــد. شما در  ثروت جمع كند، نبايد ادبياتش اين گونه باش

ــترين ميزان ارز  ميان دريافت كنندگان ارز دولتى، بيش
ــر دريافت اين ارزها  را دريافت كرده ايد.خودتان هم منك
ــتيد و گفته ايد به علت تحريم ها نتوانسته ايد كاال را  نيس
وارد كنيد. موحد ادامه داد: شما به واريز معادل ريالى سود 
ــازار آزاد هم اقرار داريد و به  حاصل از فروش ارز دولتى در ب
همين داليل، درخواست وكيل شما براى ارجاع پرونده به 

كارشناس را هم وارد نمى دانم.

 صنعت خودرو به بخش خصوصى واقعى واگذار شود
رييس تحقيق و تفحص مجلس نهم از خودروسازى با تاكيد بر اينكه علت مشكالت كنونى، دولتى بودن صنعت 
ــازى، اصل 44 را به درستى اجرا كند و صنعت خودرو را به بخش  خودرو است، گفت: دولت بايد در صنعت خودروس
خصوصى واقعى واگذار كند.على عليلو رييس تحقيق و تفحص مجلس نهم از خودروسازى در گفت وگو با الف با بيان 
اينكه ما منتقد خود صنعت خودرو نيستيم، گفت: اين صنعت به علت آنكه سهم بسزايى در اشتغال، توليد و ارزش افزوده 
ملى دارد بايد مورد حمايت قرار گيرد.وى افزود: ما چه در قالب كميته تحقيق و تفحص و چه در قالب هاى ديگر همواره 
نقدمان بر روى عوامل بازدارنده رشد صنعت بوده است. ريشه اصلى مشكالت به مديريت فشل، دولتى، رانتى و نبود 
استراتژى بلندمدت براى صنعت باز مى گردد كه متاسفانه در حال حاضر نيز اين مديريت حاكم است.رييس كميته 
تحقيق و تفحص مجلس نهم، با بيان اينكه مديران خودروسازان بزرگ كشور دولتى و سياسى هستند كه با نظر وزير 
انتخاب مى شوند، گفت: اين مديران براى آنكه بر مسند قدرت بمانند، بايد خواست وزير را برآورده كنند وگرنه در اين 
جايگاه باقى نمى مانند. شاكله حاكم در خودروسازى كشور تحت سيطره دولتى ها و سياسيون هستند.عليلو در خصوص 
تسرى مشكالت صنعت خودروسازى به قطعه سازى گفت: آفت هاى خودروسازى كشور كه همان رانتى بودن، سياسى 
بودن و ... است، دامن گير صنعت قطعه سازى كشور نيز شده است. قطعه ساز براى آنكه چرخه اقتصادى ا ش بچرخد 
يا بايد به اين سياسى بازى ها و رانت بازى ها تن دهد يا اينكه از دور فعاليت خارج مى شود؛بنابراين صنعت قطعه سازى 
كشور، توسط خودروسازان به گروگان گرفته شده است.وى خود تحريمى را يكى ديگر از مشكالت كنونى صنعت قطعه 
سازى بيان كرد و گفت: در حال حاضر قطعه سازى داريم كه از شركت مازراتى ايتاليا سفارش كار گرفته ولى شركت 

خودروسازى داخلى اين شركت را تحريم كرده است. اين خودتحريمى قطع يقين منجر به تخريب صنعت قطعه سازى 
كشور مى شود.رييس كميته تحقيق و تفحص مجلس نهم بارديگر بر حمايت تمام قد از قطعه سازان بزرگ كشور كه 
به دنبال توليد و اشتغال هستند، تاكيد كرد و گفت: اين اواخر موجى كه عليه قطعه سازان بزرگ ايجاد شده مضر منافع 
ملى، اشتغال و توليد است. به شخصه از يكى از اين قطعه سازان بازديد كردم. اين قطعه ساز به روزترين خطوط توليدى 

را از اروپا آورده و در داخل كشور توليد و بخشى از توليدات خود را نيز به اروپا صادر مي كند.

برگزارى دهمين دوره جشنواره كارآفرينى و 
توسعه كسب وكار باحمايت بانك انصار

دهمين دوره جشنواره كارآفرينى و توسعه كسب وكار دانشگاه شريف با عنوان وى سى كاپ با حمايت مركز 
فين تك بانك انصار در سالن جابرابن حيان دانشگاه شريف با حضور چهره هاى شناخته شده اكوسيستم كارآفرينى، 
دانشگاهى و علمى كشور برگزار شد.به گزارش اداره كل روابط عمومى و تبليغات، در اين دوره 160 استارتاپ ثبت نام 
كردند، 64 تيم توسط فعاالن اكوسيستم كارآفرينى كشور از جمله مركز فين تك بانك انصار انتخاب شدند و 10 تيم 
به عنوان برترين ها در مراسم اختتاميه به ارائه كارهاى خود پرداختند و در پايان سه تيم برتر جوايز خود را دريافت 
كردند.براساس اين گزارش، مركز فين تك بانك انصار در راستاى حمايت از كسب و كارهاى دانش بنيان و تقويت 
مبانى اقتصاد مقاومتى در اين رويداد به برگزارى كارگاه هاى آموزشى، انتخاب طرح هاى برگزيده، داورى استارت 
آپ ها و در روز اختتاميه به سخنرانى پيرامون آخرين وضعيت و انواع مدل هاى حمايتى مركز فين تك و برپايى 

غرفه جهت شبكه سازى و معرفى مركز اقدام كرد.در پايان اين مراسم از حمايت هاى بانك انصار به عنوان يكى از 
حاميان موثر در برگزارى اين دوره قدردانى و تشكر و لوح قدردانى و نشان حمايت تقديم نماينده مركز فين تك 
بانك انصار شد.گفتنى است وى سى كاپ شريف رويدادى است كه به اهتمام مركز كارآفرينى دانشگاه صنعتى 
شريف راه اندازى شده و در ادامه برگزارى موفق 9 دوره قبلى اين جشنواره بوده است. هدف اصلى از برگزارى اين 
جشنواره اين است كه صاحبان ايده و كارآفرينان، به سرمايه گذاران معرفى  شوند و طرح هاى برگزيده به مرحله 

تجارى سازى برسند.

عليرضا بلگوري، مديرعامل بانك اقتصادنوين، 
درپيامي فرا رسيدن ميالد حضرت مسيح (ع) و 

آغاز سال 2019 ميالدي را تبريك گفت
ــال نو در  ــت: آغاز س ــام عليرضا بلگوري آمده اس ــن در متن پي ــي بانك اقتصادنوي ــزارش روابط عموم به گ
ــتي. از اين رو آغاز  ــت از جنس صلح و انسان دوس ــورهاي جهان همزمان با ميالد پيامبري اس ــياري از كش بس
ــت. ــد يادآور حرمت، مهرباني واخالق اس ــال ميالدي براي موحدان پاك انديش و رهروان طريق توحي هر س

اينجانب زادروز حضرت عيسي مسيح (ع) و آغاز سال 2019 ميالدي را به همه مشتريان و همكاران ارجمند مسيحي 
تبريك و تهنيت عرض نموده و سالي سرشار از الطاف خداوندي را براي ايشان آرزو دارم.

            انتقاد معاون دادستان كل از بى ثباتى در قيمت لبنيات

ستاد  تنظيم  بازار جدى تر    ورود   كند   
        در شعبه اول دادگاه ويژه و به رياست قاضى موحد صورت گرفت  

مهلت  پنج روزه قاضى به فرخ زاد براى پرداخت مطالبات ارزى بانك ها 

خبر ترويجي



در كشور ما آثار باستاني با پيشينه  تاريخي چند هزار ساله كم نيستند اما 
در ميان هزاران اثر باستاني برخي مهجور و مغفول مانده اند، گوهر تپه بهشهر 
يكي از آن هاست. تپه  تاريخي كه به حال خود رها شده و  كمتر كسي آن را 
مي شناسد. گوهرتپه بهشهر يك دانشگاه باستان شناسى و انسان شناسى 
است كه همواره مورد توجه محافل باستان شناسى داخلى و بين المللى 
قرار دارد.  با سفر به سايت موزه گوهر تپه از حضور تاريخى انسان از 100 
هزار سال پيش تاكنون، تنوع دست ساخته ها، گسترده غارهاى دوران 
فرا پارينه سنگى و ظرفيت هاى تاريخى بى شمار آن آشنا شويم. گوهرتپه 
در دو كيلومترى شمال غربى بهشهرـ رستم كال واقع شده است و در سال 
1379 درپى بررسى هاى هيات باستان شناسى مورد بررسى و مطالعات 
مقدماتى قرار گرفته است.ظرفيت هاى تاريخى مانند قلعه ها، آتشكده ها، 
برج هاى آرامگاهى، مساجد، تكاياى تاريخى، عمارت ها و كاخ هاى حاكمان، 
آسياب ها، تنوع اقوام و گوناگونى سنت ها موجب شكل گيرى يك منطقه 

شگفت انگيز گردشگرى شده است.

ــكفت  ــتانى مازندران چون اش در تپه مردمانى كه در كنام هاى باس
كوميشان، اشكفت هوتو و اشكفت كمربند زندگى مى كردند پس از بيرون 
آمدن از اشكفت، آرام آرام مايه پيدايش گوهرتپه شدند، اين تپه ساخته 
دست بشر است.  با گذشت زمان مردم آراميده با از ميان رفتن زيستگاه هاى 
ــين به جايگاه هاى باالتر آمده اند. در روزگار نوسنگى آرايه زندگى  پيش
روستا نشينى داشته و در زمانه مفرغ  نشانه نگرش نهاده شده و چگونگى 

شهرنشينى پيدا كرده است .
ــمال  ــتم كال يكى از جايگاه هاى بزرگ كهن نگارى ش گوهرتپه رس
ــتره شهرستان بهشهر  ــتان مازندران و در گس ايران بوده كه در خاور اس
ــى و دانش هاى پيوسته كه  ــتره پژوهش باستان شناس جاي دارد .گس
گوهرتپه در كانون آن جا دارد در ميانه شهرستان نكا در باختر و جركلباد 
ــمالى بخش پژوهش را  ــت ته نشسته بخش ش در خاور جاي دارد. دش

ــز تراس ها و مخروطه افكنه هاى  آبرفت هاى جوان چرخه كوارترنر و ني
ــاى نزديك  به اين  ــوى ديگر بلندى ه برآمده از آن پديدار مى كند. از س
ــازمان زمين شناسى الر  ــته در بخش جنوبى از ديد س ــت ته نشس دش
ــنگ آهك  ــنگ آهك و س ــيك بوده كه در برگيرنده س ــن ژوراس باس
ــكل گيرى اشكفت هاى  ــتى اين سازمان مايه ش دولوميتى است. هس
ــنگى باره نگرش است. ــده كه در روزگار پارينه سنگى و نوس بخش ش

ــتنى  ــه رازى گرى زيس ــوان ب ــده در اينجا مى ت ــت آم ــار به دس از آث
ــراه  ــه هم ــن ب ــرغ  و روزگار آه ــتان روزگار مف ــه ورى ، گورس و پيش
ــورآالت  ــتى، زي ــه هاى دس ــفال، پيش ــون س ــرى همچ ــار ديگ آث
ــارش كرد. ــكار نم ــا و ابزار ش ــزى، جنگ افزاره ــى و فل ــنگى، گل س

كاوش ها در نمايشگاه گوهرتپه در متراژهاى گوناگون روى داده كه هر اليه 
نشان دهنده يك چرخه باستان شناسى است. 

مسير دسترسي به گوهرتپه پوشيده از سنگريزه هاي سفيد است 
كه علي رغم باريكي آن ، به دليل سرسبزي زمين هاي اطراف و گل هاي 
شقايق بي پايان دو طرف جاده ، زيبايي سحر انگيزي به اين تپه باستاني 

بخشيده است.
حالت پلكاني اين تپه اولين چيزي است كه توجه هر بيننده اي را به 
خود جلب مي كند. به گفته كارشناسان هر طبقه نشانه يك دوره از زمان 
است. هرچه به طبقات پايين تر مي رويم قدمت مكان ببيشتر مي شود. 
ــتيم به طبقه زيرين نفوذ كنيم بايد  براي انجام كاوش ها اگر مي خواس
اليه هاي باالتر را از بين مي برديم تا به طبقات پايين تر برسيم به همين 
دليل براي خسارت كمتر به بقاياي اليه هاي باالتر از اين روش استفاده 
ــاخته دست انسان است يعني با  كرده اند.مساله ديگر اينكه اين تپه س
گذشت زمان مردم ساكن با از بين رفتن مكان هاي قبلي به مكان هاي 
باالتر آمده اند. در بررسي ها و حفاري هاي انجام شده، آثار و اسكلت هايي 
به دست آمد كه نشان مي دهد اين مكان در عصر نوسنگي شكل زندگي 
روستا نشيني داشته و در دوره برنز و مفرغ مورد توجه قرار گرفته و حالت 

شهرنشيني پيدا كرده است.

كاوشگران با بررسي اسكلت ها به اين نتيجه رسيدند كه نيمي از افراد 
دفن شده در اين منطقه مهاجر و نيمي ديگر بومي بودند. قديمي ترين 
تدفين اين مكان مربوط به چهار تا پنج هزار سال قبل است. ظاهرا تمامي 
اين اجساد با مرگ طبيعي مرده اند. ميانگين قد اسكلت ها 1/80 تا 1/75 
بوده و ميانگين سن آن ها 30 تا 35 ساله است. دو تا سه تدفين باالي 40 
ــت  تا 10 ماهه را شاهد هستيم. دندان هاي بيشتر  سال و يك بچه هش

اسكلت ها سالم بوده و نشان مي دهد اكثرا در ميانسالي فوت كرده اند.
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فرشيد      اسحاقي

گروه سرزمين

حدود سه ماه از ارائه  ويراست اول اليحه برنامه سوم توسعه شهر تهران 
توسط شهردارى به شوراى شهر مى گذرد. اليحه اى كه به زعم اعضاى 
شورا آن قدر بد بود كه صرفا با پادرميانى رييس شورا و براى جلوگيرى از 
تبعات سياسى احتمالى رد اليحه، اعضا توافق كردند تا آن را به صورت 
غير رسمى به شهردارى برگشت داده و ظرف سه هفته ايرادات با اعمال 
ــهردار و معاون برنامه ريزى  نظر اعضاى شورا رفع شود. در اين بين ش
ــت دوم اليحه مبتنى بر اصالح بر ويراست  شهردار تغيير كرد و ويراس
ــط آذر به شورا ارسال  اول و توسط تيم مديريتى جديد تهيه و در اواس
شد. ويراست دومى كه خوانش اوليه  آن و انطباقش با وضعيت كنونى و 
نيازهاى شهر تهران در آينده، فقط حاوى يك خروجى است. بدتر از بد! 

در ادامه با ذكر پنج دليل عمده، به چرايى اين نظر پرداخته خواهد شد.
ــهردارى در حوزه  ــته شده  ش 1. عدم بهره گيرى از تجارب انباش
ــئوليت تدوين برنامه سوم   برنامه ريزى: در شوراى شهر چهارم، مس
شهر تهران مانند برنامه دوم بر عهده  مركز مطالعات و برنامه ريزى شهر 
تهران گذاشته شد. در سال 96 و دوره  جديد مديريت شهرى ابتدا اين 

ــهردارى منتقل و  وظيفه از مركز مطالعات به معاونت برنامه ريزى ش
سپس مدير كل سابق برنامه و بودجه شهردارى كه به تخصص و تجربه 
در برنامه ريزى و بودجه ريزى شهرى شهره بود، بركنار شد. تلفيق اين 
عوامل موجب شد تا تجارب انباشته شده و ارزشمند شهردارى در تدوين 
برنامه هاى پنج ساله كنار گذاشته شود و با برون سپارى و جذب نيروهاى 
جديد الورود در معاونت برنامه ريزى، اصطالحا چرخ را از نو اختراع كنند!

ــزى: مبتدى ترين  ــيك برنامه ري ــاختار كالس ــر هم زدن س 2. ب
كارشناسان حوزه  برنامه ريزى مى دانند كه براى هر نوع برنامه ريزى، به 
ترتيب بايد چشم انداز، اهداف، راهبرد ها، سياست هاى اجرايى، برنامه ها 
و پروژه ها، مبتنى بر احصا و تخصيص منابع موجود مشخص شوند. اين 
در حالى است كه فرآيند تدوين برنامه سوم اساسا از اين ساختار پيروى 
نكرد و به تعبير شهردارى، مساله محور تدوين شد. كارى كه نه فقط در 
تهران بلكه در ديگر شهرهاى در اشل تهران در سطح بين المللى نيز 
ــوم نبوده و مى توان از ابتدا نيز پيش بينى كرد كه عدم پيروى از  مرس
ساختار كالسيك برنامه ريزى، خروجى عملياتى و اثربخش براى برنامه 

به دنبال نخواهد داشت.

3. سازماندهى ضعيف نيروهاى دخيل در امر برنامه ريزى:  انجام يك 
پروژه  علمى، با تدوين يك برنامه پنج ساله در يك ساختار بروكراتيك 
نسبتا سنگين و ناكارآمد مانند شهردارى تهران متفاوت است. معاونت 
برنامه ريزى با مشاركت دادن بى حد و حصر تمامى نيروهاى شهردارى 
و شوراى شهر از ابتداى فرآيند برنامه ريزى (كه در يك ساختار ادارى 
ــت)، زمينه   و اجرايى به معناى نابودى كارآيى در فرآيند انجام كار اس
عدم انسجام و از بين رفتن يكپارچگى برنامه را از همان ابتدا ايجاد كرد. 
حاصل اين نوع سازماندهى آن بود كه در انتهاى كار، معاون برنامه ريزى 
وقت شهردارى در پاسخ به انتقاداتى كه نسبت به برنامه وارد مى شد، 

مسئوليت تدوين بسيارى از فصول آن را از اساس بر عهده نمى گرفت!
4. عدم انطباق فصول برنامه با ساختار اجرايى حاكم بر شهردارى و 
شوراى شهر: نمى توان انكار كرد كه شهردارى و حتى شوراى شهر تهران 
ــتن قدرت مديريت پايتختى كه محل تجمع  به دليل در اختيار داش
ثروت، قدرت و منزلت است، محل تعارض منافع نيروهاست. در چنين 
ساختارى، هر فعاليت كوچكى هم، مالك و متولى دارد. چه آن فعاليت 
اجرايى باشد، چه نظارتى. بزرگ ترين ايراد اليحه برنامه سوم، نداشتن 

مبناى روشن در تفكيك فصول و عدم انطابق حوزه هاى معاونتى و حتى 
حوزه هاى ماموريتى شهردارى با فصل بندى حاكم بر برنامه است كه 
اين موضوع، نظارت بر برنامه در دستگاه ناظر يعنى شوراى شهر را نيز به 

طريق اولى با مشكل مواجه خواهد كرد.
5. بالتكليفى ميان برنامه راهبردى و برنامه عملياتى: برنامه ارائه 
شده از سوى شهردارى، به غايت انتزاعى، داراى كلى گويى، غير قابل 
اندازه گيرى و در خوشبينانه ترين شكل ممكن يك برنامه راهبردى 
قلمداد مى شود و از يك برنامه عملياتى فرسنگ ها فاصله دارد. عمده  
احكام اين برنامه، فاقد قابليت سنجش، بدون شاخص و هدف كمى و 
يا حتى كيفى، بدون تعيين زمان مشخص انجام، بدون تعيين مسئول 
انجام حكم، بدون در نظر گرفتن مكان يا پهنه اجرا و بدون در نظر گرفتن 
منابع مالى الزم تدوين شده است. اين در حالى است كه هيچ سند يا 
قانون باالدستى حكم نكرده كه برنامه هاى پنج ساله توسعه شهرى 
بايد راهبردى باشند و اين براى نخستين بار است كه شهردارى در 10 
سال اخير به سمت تدوين يك برنامه راهبردى گام برداشته است. ماده 
15 قانون عمران و نوسازى شهرى كه تنها مرجع قابل استناد شهردارى 
ها براى تدوين برنامه هاى پنج ساله توسعه شهرى است، صراحت دارد 
كه «شهردارى ها موظفند برنامه عمليات نوسازى و عمران و اصالحات 

شهر را براى مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر» تهيه كنند. بر 
اين اساس بديهى است كه سند برنامه راهبردى هر شهر، طرح جامع و 
سند برنامه عملياتى آن، برنامه پنج ساله است. با اين حال اليحه برنامه 
ارائه شده از سوى شهردارى، كم ترين رنگ و بويى از يك برنامه عملياتى 

براى شهر ندارد.
ــورا حتى با اعمال اصالحات حداكثرى  پذيرش اين برنامه در ش
ــهردارى ايده آل است، چرا  اما حفظ ساختار و ادبيات برنامه، براى ش
كه دست آن ها را در انجام فعاليت به شكل بى سابقه اى باز مى گذارد. 
ــر يك دو راهى  ــوراى پنجم اكنون بر س اما مبتنى بر داليل فوق، ش
سرنوشت ساز مبنى بر پذيرش اليحه و اصالح آن، يا رد اليحه و تمديد 
يك ساله برنامه دوم توسعه شهر تهران قرار گرفته است. به نظر مى رسد 
در شرايطى كه اليحه ارائه شده از سوى شهردارى، حداقل هاى قابل 
دفاع از يك برنامه عملياتى براى شهر را دارا نيست، عاقالنه ترين نحوه  
مواجهه و فارغ از هر نوع مصلحت انديشى سياسى، تمديد يك ساله 
برنامه دوم و فرصت دادن به شهردارى براى تدوين يك برنامه عملياتى 
قابل دفاع براى شهر است. كارى كه اگر شورا انجام ندهد، بعيد نيست 
فرماندارى تهران با بازگشت برنامه به شورا به دليل عدم تطابق آن با 

مفاد قوانين باالدستى انجام دهد.

نگاه

خيلى ها گمان مى كردند حضور با دوچرخه و وسايل 
حمل و نقل عمومى شهردار تهران در محل كار،  نمايشى 
است كه يكى،  دوبار اتفاق افتاده و همچون فعاليت هاى 
اجتماعى بسيارى از مديران، زود فراموش مى شود. پيروز 
ــت نشستن بر مسند  حناچى كه از همان روزهاى نخس
شهردار تهران،  نشان داد جنسى متفاوت از ساير شهردارانى 
ــه  ــود ديده دارد. اوكمپين س كه پايتخت تاكنون به خ
شنبه هاى بدون خودرو و تالش براى بهبود محيط زيست 
شهر را به عنوان يك رفتار ضرورى اجتماعى در سياست 
هاى جدى كارى خود قرار داد. اكنون با گذشت چندين 
هفته از آغاز حركتى تازه براى فرهنگ سازى در توجه به 
محيط زيست شهرى، ديدن دوچرخه سوارى هاى آقاى 
شهردار براى بسيارى از شهروندان تبديل عادت شده است. 
اين اتفاق مهم در حالى رخ مى دهد كه سال ها و دهه هاست 
آلودگى هوا و ترافيك،  معضلى جدى براى پايتخت نشينان 
است و همگان نيز بر ضرورت تالش براى رفع آن تاكيد دارند، 
اما در مقام عمل كمتر مسئولى در پى آن بوده تا با ممارست، 
در پى نهادينه كردن الگوى رفتارى صحيح ميان شهروندان 
ــهردار تهران در نهادينه شدن دوچرخه  باشد. حركت ش
سوارى در پايتخت با اينكه با انتقاد برخى افراد و گروه ها كه 
برخى آنان از قضا خود زمانى سكاندار مديريت تهران بودند، 
قرار گرفت، اما از سوى ديگر عمده جوانان در فضاى مجازى 
تصاوير دوچرخه  سوارى او را با رويكردى مثبت دست به 

دست كردند.

   وعده هاى خوب آقاى شهردار
ــه از اجراى كمپين  ــروز و همزمان با چندمين هفت دي
سه شنبه هاى بدون خودرو با حضور شهردار تهران، فرصتى 
دست داد تا تعدادى از نمايندگان رسانه ها با شهردار و البته 
ــهروندان و عالقه مندان دوچرخه سوارى در  جمعى از ش
پايتخت هم ركاب شوند. «پيروز حناچى» همچون هفته هاى 
گذشته با ظاهرى متناسب با دوچرخه سوارى از ابتداى صبح 
در ميدان وليعصر و ميان شهروندان حاضر شد و نمايندگان 
رسانه ها نيز به ثبت و مخابره اين اتفاق خوب فرهنگى در تهران 
پرداختند.  در دوچرخه سوارى اين هفته شهردار تهران، آرش 
ميالنى،  رييس كميته محيط زيست شورا، و برخى از مديران 
شهردارى او را به اتفاق جمعى از شهروندان همراهى  كردند 
ــه شنبه هاى تهران بزرگ تر از  تا دايره دوچرخه سواران س
هميشه شود. شهردار تهران اما در بخشى از جريان دوچرخه 
ــوارى خود در گفت وگو با خبرنگاران از رايزنى و مذاكره  س
با شركت هاى دانش بنيان براى حل آلودگى هواى تهران 
خبر داد و گفت:  اگر به وضعيت سالمتى مردم تهران نگاهى 
بيندازيد، مى بينيد كه وضعيت خوبى نيست. وى با بيان 
اينكه ديابت نوع دو ، فشار خون و... سالمتى مردم تهران را 
تهديد مى كند ، گفت: 70 درصد آلودگى هواى تهران، مربوط 
به وسايل نقليه شخصى است و مى بينيد كه براى ارتقاي 
سالمتى مردم راهى به غير از كنار گذاشتن خودروى شخصى 

نداريم و بايد استفاده از حمل و نقل عمومى و پياده روى و ...  
در دستور كار مردم قرار گيرد. وى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
گرانى دوچرخه گفت: االن توليد كنندگان دوچرخه پاى كار 
آمدند و ما نيز بايد كمك كنيم كه دوچرخه هاى باطرى دار 
با قيمت پايين تر ارائه شود و با شركت هاى دانش بنيان نيز 
در اين خصوص مذاكره كرديم اما راهش اين است كه اين 
ــود و تكنولوژى اش به داخل  دوچرخه ها در ايران توليد ش
كشور منتقل شود.  توليد باطرى دوچرخه در ايران آغاز شده 
اما فراگير نيست و ما بايد به سمت استفاده از دوچرخه هاى 
ــتفاده از موتورهاى  عادى، برقى، و موتور برقى به جاى اس
كاربراتورى كه ميزان آاليندگى شان باالست، برويم و آن ها را 
جايگزين كنيم.حناچى در پاسخ به سوالى مبنى بر اين كه آيا 
شهردارى يارانه خريد دوچرخه مى دهد نيز گفت: به شكل 
يارانه نه، اما بايد تالش كنيم كه دوچرخه  ارزان به دست مردم 
برسد كه يا به شكل كرايه اى خواهد بود و يا در ايستگاه هاى 
شهردارى خواهد بود كه توسط بخش خصوصى راه اندازى 
مى شود و سعى مى كنيم قيمت تمام شده كه به دست مردم 
مى رسد كاهش يابد.  وى در پاسخ به درخواست شهروندى 
براى تردد با اتوبوس اظهار كرد: ما سه هزار دستگاه اتوبوس كم 

داريم  ولى چشم با اتوبوس هم تردد مى كنم.
    توجه به محيط زيست و ضرورت همراهى مردم

اتفاق خوب سه شنبه هاى بدون خودرو در تهران و جدى 

ــئوالن براى دعوت از مردم براى كمك  شدن حضور مس
به بهبود محيط زيست شهر اما در حالى اتفاق مى افتد كه 
ــرايط زندگى بهتر وظيفه تك تك  تالش براى ايجاد ش
افرادى است كه در شهر معاش مى كنند. اكنون با حضور 
جدى مسئوالن شهرى و اجراى برنامه هايى براى كاهش 
آلودگى هاى شهرى ، حضور و مشاركت شهروندان براى 
تحقق اهداف اين برنامه ها ضرورى تر از هميشه شده است 
و اگر همراهى مردم نباشد، نمى توان به بهبود آينده شهر 
ــوارى مسئوالن با هدف  اميدوار بود. امروزه دوچرخه  س
ــرفته دنيا رايج است و  فرهنگ سازى در كشورهاى پيش
بارها تصاويرى از دوچرخه  سوارى مقامات عالى  رتبه اين 
كشورها را ديده  و با خود فكر كرده ايم چرا در سرزمين ما 
ايران كه تقريبا همه كالن شهرهاى آن با معضل كشنده 
ــتند،  به جز موارد انگشت شمار،  آلودگى هوا درگير هس
ــود خودروى  ــئولى را نمى يابيم كه حاضر ش مدير و مس
خود را كنار بگذارد و گاه از دوچرخه و وسايل حمل و نقل 
ــتفاده كند؟ امروز اگر كشورهايى مثل هلند،  عمومى اس
دانمارك، سوئد و نروژ بهترين عملكردها را در حوزه رونق 
دوچرخه سوارى دارند، به اين دليل است كه مسئوالن اين 
كشورها سوار دوچرخه مى شوند و از وسايل حمل و نقل 
عمومى استفاده مى كنند. حتى در ديدار اخير نخست  وزير 
دانمارك و رييس جمهورى فرانسه، نخست وزير دانمارك 

با دوچرخه به استقبال امانوئل مكرون رفت و از او درخواست 
كرد كه هر دو با هم سوار دوچرخه شوند و در شهر تردد كنند. 
ــيارى  خوب كه فكر كنيم، يادمان خواهد افتاد كه در بس
مواقع، با اشتراك گذاشتن تصاوير دوچرخه سوارى فالن 
شهردار يا رييس جمهور در شهرهاى اروپايى يا ترددشان با 
مترو، اتوبوس و مينى بوس به محل كار، به تعريف و تمجيد 
از آن مى پردازيم و حال كه قرار است فرهنگى در مديريت 
داخلى خودمان نهادينه شود، از توصيف و تبليغ آن سرباز 
مى زنيم؟ اين توقع زياد نيست كه ساير مسئوالن و مديران 
در رده هاى مختلف حداقل يك روز در هفته همانند شهردار، 
خودرو را كنار گذاشته و با دوچرخه و يا يكى از وسايل حمل 
و نقل عمومى در سطح شهر تردد كنند؛ چراكه بى شك اين 
اقدام ولو نمادين در ترويج اين فرهنگ در جامعه تاثيرگذار 

است. به طور قطع هيچ يك از ما نمى توانيم ديگرى را به كار 
نيكى تشويق كنيم مگر اينكه خودمان در آن مسير پيشرو 
باشيم. مسئوالن نيز نمى توانند مشاركت مردم را براى حل 
معضل مهم آلودگى هوا در تهران يا ساير شهرها جلب كنند، 
مگر اينكه خود به توصيه هاى شان عمل كنند و سفارش ها 
قالب دستورى نداشته باشد. تنها در اين شرايط است كه 
فضاى اعتماد و در نتيجه وحدت عمل براى ترك خودروهاى 
ــين و ترويج دوچرخه سوارى شكل مى گيرد.  تك  سرنش
مشكالت كالنشهر تهران آن قدر زياد است كه شمار آن از 
دست همه در رفته و در چنين شرايط بايسته و الزم است با 
حمايت از حركت هاى اجتماعى و فرهنگى سازنده همچون 
سه شنبه هاى بدون خودرو تالش كنيم تا فرداى اين شهر 

براى زندگى نسل هاى بعد بهتر و قابل تحمل تر شود.

ــنى  ــواحل ش اگر به دنبال آب و هواى مديترانه اى س
ــتيد چابهار  ــفيد ، درياى فيروزه اى و  طبيعت بكر هس س
بدون شك بهترين مقصد گردشگرى براى شماست. پياده 
روى در ساحل آن هم در عمق دريا با وزش نسيم دل انگيز 
و منظره اى از كوه هاى مينياتورى امتيازى است كه هيچ 
ــتان و بلوچستان، سرزمين  جاى ايران وجود ندارد. سيس
اساطيري ايران كه نام آن د  ر كتاب اوستا، به عنوان يازد  همين 
سرزمينى ياد   مى شود   كه اهورامزد  ا آفريد  ه، د  ر شاهنامه و 
ــرزمين بلوچستان كه به آن  بسيارى متون كهن آمد  ه  س
«ماكا» مى گفتند   و د  ر كتيبه بيستون نيز با همين نام از آن 
ــتاني كه بايد   هفته ها براي د  يد  ن صد  ها  ياد   شد  ه است. اس
ــت، به گفته اغلب  جاذبه  طبيعي و تاريخي آن وقت گذاش
گرد  شگراني كه به اين استان سفر كرد  ه اند،   بارها و بارها به آنجا 
بازگشته اند   چراكه د  ر  آنجا زيبايي هايي را د  يد  ه اند   كه درجاى 
ــواحل مكران د  ر سيستان  ديگر همانند آن را نديده اند.  س
ــم نواز ترين سواحل د  ر د  نياست.  و بلوچستان يكي از چش
وجود كوه هاى مينياتورى د  ر كنار ساحل جلوه بي نظيري 
به ساحل بخشيد  ه است. يكي د  يگر از ويژگي هاي اين ساحل 
سفيد   و نرم، امكان قد  م زد  ن تا فاصله هزار متري د  ر د  اخل 
د  ريا آن هم با آب و هواي بسيار مطبوع و بود  ن رطوبت است.

ــي ايران بر ساحل د  رياى مكران  چابهار تنها بند  ر اقيانوس
ــتان سيستان و بلوچستان  د  ر جنوب خاورى ايران ، د  ر اس
آرميد  ه است. چابهار، هر چهار فصلش بهار است و بد  ين روى 
«چهار بهار» يا چابهار مى خوانند  ش؛ يعنى سرزمين هميشه 
بهار. چابهار هم عرض جغرافيايى و هم آب وهوا با بند  ر ميامى 
د  ر شبه جزيره  فلوريد  اى آمريكاست. وزش باد  هاى موسمى، 
موسوم به «مونسون» د  ر چابهار سبب شد  ه است تا اين بند  ر 
د  ر تابستان، خنك ترين و د  ر زمستان، گرم ترين بند  ر جنوبى 
ــانتى گراد    ايران و د  ماى آن تنها بين 10/5 تا 34 د  رجه س
ــد  . اين د  ما باعث ايجاد   يكى از متنوع ترين  ــان باش د  ر نوس

ــش هاى گياهى و گونه هاى جانورى د  ر چابهار شد  ه  پوش
است.چابهار كه يك سو رو به د  ريا و سوى د  يگر رو به كوه و كوير 
د  ارد  ، تنها بند  ر اقيانوسى ايران و يكى از مهم ترين كريد  ورهاى 
ــت. ــرقـ  غرب جهان اس ــمالـ  جنوب و ش ــت ش ترانزي
ــتگاه چابهار امروزى ــتا و بند  ر تاريخى تيس، خاس   روس

ــار، از روزگار  ــتاى تاريخى «تيس» د  ر نزد  يكى چابه روس
هخامنشيان، بند  رى مهم د  ر امر بازرگانى و د  ريايى به شمار 
مى رفته است. پس از اسالم نيز تاريخ نگارانى چون َمقد  ِسي 
د  ر سال 375 قمرى از اين بند  ر به عنوان بند  رى آباد   و پررونق 
ياد   كرد  ه اند  . بند  رى كه بر سر راه جاد  ه ابريشم، مركز تجارت 
شكر استان مكران و گند  م سيستان بود  ه و به د  ست مغوالن 
ويران شد  ه است تا د  ر آتيه، چابهار كنونى جايگزين شكوه 

آن شود  .
  قلعه تيس يا پرتغالى ها

ــه «قلعه   ــى تيس، ب ــتاى تاريخ ــذر از روس پس از گ
ــرف به  ــه اى مش ــر فراز تپ ــا كه ب ــا پرتغالى ه ــس» ي تي

ــنگ و گچ و ساروج  د  رياست، مى رسيم. اين قلعه كه از س
ــمارى از تاريخ تيس  ــد  ه، ياد  آور روزهاى بى ش ساخته ش
ــغال آنجا به  ــالم، مانند   اش ــار د  ر پيش و پس از اس و چابه
ــغالى كه د  يرى  ــتعمارگران پرتغالى است؛ اش د  ست اس
ــد    نمى پايد  ، با پايد  ارى مرد  مان اين خطه به پايان مى رس
ــه، به آغوش مام ميهن بازمى گرد  د  . و چابهار بسان هميش

قلعه تيس د  اراى هشتى بزرگ با چند  ين اتاق و ايوان، آب انبار 
ــز بر باالى بخش  ــت. آثار د  و برج د  يد  ه بانى ني و چاه  آب اس
شاه نشين قلعه د  يد  ه مى شود   كه گويا نقش چراغ د  ريايى را هم 
ايفا مى كرد  ه است.از د  يگر د  ژهاى چابهار مى توان به د  ژهاى 
«پيروز گت»، «بلوچ گت»، «انوشيروان سنگان»، «باتل» و 

«گواتر» اشاره كرد  .
  خليج چابهار

يكى از شگفتى هاى طبيعى چابهار، «خليج چابهار» 
است كه برآيند   آميزش ميليون ها ساله زمين و باد   و آفتاب و 
د  رياست. خليجى كه تماشاى برآمد  ن و فرورفتن خورشيد   

ــا مى رود  .د  ر  ــت كه كمتر از ياد  ه از فراز آن، خاطره اى اس
طول نوار ساحلى د  رياى مكران (عمان) به ويژه از چابهار تا 
گواتر، سواحل صخره اى بسيار زيبايى به سبب فرسايش 
سنگ هاى رسوبى بر اثر پيشروى آب د  ريا رخ مى نمايد   كه 
چشم هر بينند  ه اى را خيره مى كند  . اين صخره ها و سواحل، 
مملو از فسيل هاى سخت پوستانى همچون گوش ماهى ها، 
ــان موزه اى  ــت كه آن را به س صد  ف ها، حلزون ها و … اس

طبيعى از فسيل هاى د  رياى مكران د  رآورد  ه است.
  كوه هاى آريا

ــر حركت از  ــار و 30 كيلومت ــذر از تاالب ليپ پس از گ
ــيم. محلى ها بر  ــرق چابهار، به «كوه هاى آريا» مى رس ش
ــى اين كوه ها  ــتى ها به نزد  يك اين باورند   هنگامى كه كش
ــه يكى از  ــتند   و از آنجا ك ــيد  ند  ، باد  بان مى افراش مى رس
ــتن» است، اين  معنى هاى واژه آريا د  ر زبان بلوچى «افراش
ــت به  ــد  ه اند  ؛ البته اغلب به ناد  رس كوه ها به آريا معروف ش
اين كوه ها، كوه هاى مريخى يا مينياتورى هم مى گويند  .

كوه هاى فرسايش يافته و اعجاب انگيز آريا كه د  ر پاكستان 
ــه هاى يك د  رخت تنومند    ــان ريش نيز امتد  اد   د  ارد  ، به س
ــاييد  ه  تا با  ــر از زمين برآورد  ه  و به آسمان س ــت كه س اس
ــرزمين اسرارآميز باشد  . نگاهى وهم آلود  ، نظاره گر اين س

د  رخت انجير معابد  ؛ گوهرى پربهاد  رهواى تفتيد  ه جنوب 
د  رخت «انجير معابد  » يا «لوور» كه محلى ها به آن «كرگ» 
نيز مى گويند  ، از د  رختان تيره كائوچويى است كه د  ر نواحى 
گرمسيرى مانند   چابهار مى رويد  . سايه پرمهر اين د  رخت 
كه ريشه هاى بى شمارى د  ر خاك مى نشاند  ، د  ر هواى گرم و 
تفتيد  ه جنوب، گوهرى پربهاست و از اين رو براى محلى ها 
د  رختى مقد  س به شمار مى رود   كه ميوه هاى نارنجى رنگ 

نرم و شيرينش هم خورد  نى است.
  تپه  ِگل فشان

ــش، گل فوران  ــان» كه از آن به جاى آت «تپه  گل فش
مى كند  ، يكى از د  يد  نى هاي شگفت شمال باخترى چابهار 
ــت كه مانند   آن د  ر چند   جاى د  يگر  د  ر «د  شت كهير» اس
ــان چابهار،  ــد  ه كه البته گل گل فش جهان نيز گزارش ش
غليظ  تر و طوسى رنگ تر از گل  گل فشان هاى د  يگر است.

ــود  ،  ــان    كه پيرامون آن  هيچ گياهى د  يد  ه نمى ش گل فش
ــتر فعاليت مى كند   و صد  اى غرش  د  ر فصل زمستان بيش
ــن زمين به  ــاى زيري ــار را از اليه ه ــه آب و گاز پرفش آن ك
ــود  . ــنيد  ه مى ش بيرون پرتاب مى كند  ، حتى از د  ور هم ش

مرد  م محلى به اين گل فشان  ها كه خاصيت د  رمانى هم د  ارد  ، 
ــان» يا «ناپك» به معناى ناف د  ريا يا ناف زمين،  «گل پاش
مى گويند  .از د  يگر جاهاى د  يد  نى چابهار مى توان به غارها 
و معبد   «بان مسيتى» د  ر د  امنه رشته كوه هاى شهبازبند 
روستاى تيس، قد  مگاه خضر و اسكله هاى ماهيگيرى تيس، 

رمين و بريس اشاره كرد  .
روستاي جادويي َدَرك

ــت تا آغوش درياى عمان  رمل هاى شنى پشت به پش
كشيده شده اند. صف نخل ها زينت بخش اين تصوير است 
و آبى دريا امتداد تصوير را تا افق جال مى دهد. منظره  بكرى 
ــى فكر مى كرد جزيى از  از شگفتى طبيعت كه كمتر كس

ايران باشد، اما اين روزها با عكس ها و نام متفاوتش در توييتر، 
ــت. «درك» در 170 ــابى معروف و شناخته شده اس حس

كيلومترى شهر چابهار، جاذبه ديدنى و تازه معروف شده 
كشور است.

اهالى چابهار در جواب آدرس روستاى «درك» كمى 
ــيارى از آن ها تاكنون نام اين روستاى  تامل مى كنند. بس
ــه ها بايد به دقت دنبال اين  ديدنى را نشنيده اند. روى نقش
روستا گشت و شهرهاى ساحلى درياى عمان در غرب چابهار 
را يك به يك ديد تا نام «درك» پيدا شود. جايى بعد از كنارك 
ــتاى زرآباد. زرآباد را محلى ها با باغ هاى  و در نزديكى روس
ميوه به ويژه موز هاى بلوچى اش مى شناسند. راننده هاى 
محلى آدرس دقيقى از «درك» ندارند و تنها به جاده زدن، 
ــيدن و پيداكردن درك افسانه اى است.در نزديكى  راه رس
زرآباد نقطه  كوچكى در ساحل درياى عمان روى نقشه هاى 
ماهواره به اسم «درك» ثبت شده است. فاصله اش تا شهر 
ــتر از 170كيلومتر و جاده  رسيدن به آن خود  چابهار بيش
ــهر كنارك در غرب چابهار  جاذبه  ديگرى است. بعد از ش
جاده تك باند قديمى تا روستاى زرآباد وجود دارد. جاده اى 
كه باران هاى موسمى بخشى هايى از آن را زير درياچه هاى 
موقت فرو برده و براى ادامه دادن جاده گاهى بايد كيلومترها 
در خاكى هاى اطراف رانندگى كرد. پستى و بلندى هاى جاده 
به حدى است كه گاهى رانندگان محلى چابهار هم از شدت 
چاله ها تعجب مى كنند و بى احتياطى در رانندگى مى تواند 

مانع رسيدن به درك باشد.
ــكونت در  درك يا درگ گويا در زبان محلى به معنى س
كنار دره است. رفتن به درك براى عاشقان طبيعت مى تواند 
ــد. در نزديكى روستاى  آرزوى يك سفر هيجان انگيز باش
زرآباد، پالكاردهاى موقت، مسافران كنجكاو را به سمت درك 
هدايت مى كند. جاده رسيدن به درك را بايد جاذبه  ديگرى 
ــت. جاده پرتالطمى كه از ميان كوه هاى فرسايش  دانس
يافته زيبا با نماهاى بكر مى گذرد و در مقصد، گردشگران 
را هيجان زده مى كند. از سربااليى فرعى ساحل درك تنها 

رمل هاى شنى، نخل دريا پيداست.

    كمپين سه شنبه هاى بدون خودرو در تهران جدى تر از هميشه در حال اجرا شدن است   

پشتكار آقاى شهردار

      به ديار اساطيري رستم سفر كنيد  

چابهار؛ مرچابهار؛ مر  واوارريدي ديدي درر سو سو  احل مكراحل مكر  انان

يادداشت

گوهر تپه؛ دانشگاه باستان شناسى 

اليحه برنامه سوم توسعه شهر تهران، آزمون سخت شوراى پنجم تحليلگر مسائل شهرى
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بيتا محسني

ــا از حيات  ــاير هنره ــا س ــه ب ــينما در مقايس س
كم رمق تري برخوردار است.به اين صورت كه اگر عمر 
ديگر هنرها به عهد باستان مي رسد، تنها زمان اندكي 
ــينما مي گذرد.با اين حال اين هنر  از 100 سالگي س
نسبتا جوان توانسته از ديگر هنرها پيشي گرفته و از 
قدرت نفوذ خود ميان مخاطبان بيشترين بهره را بگيرد؛ 
قدرت نفوذي كه براي رسيدن به آن، از هنرهاي ديگر 
ــتفاده كرده كه يكي از مهم ترين آن ها ادبيات  نيز اس
است. بايد گفت از اوايل پيدايش سينما، اقتباس ادبي 
خون حيات بخشي در شريان هاي اين هنر بوده و نكته 
جالب اينكه حتي مهم ترين فيلم هاي تاريخ سينما 
ــه اى از قفس پريد»،  ــه «پدرخوانده»، «ديوان از جمل
«سكوت بره ها»، «كازابالنكا» و «كشتن مرغ مقلد» نيز 
اقتباسي بوده اند. شايد يكي از اصلي ترين داليل اين امر 
هم آن باشد كه كتاب ها از سال ها قبل تر ميان مردم 
آزموده شده و امتحان خود را پس داده بودند.در نتيجه 
فيلم هايي با اين سبك و سياق مى توانستند از اهرم 
شهرت كتاب هاى پرفروش و شناخته شده و مخاطبان 
آن ها استفاده كنند و در نتيجه محبوبيت آن ها معلوم 
و موفقيت فيلم تا حدودي قابل پيش بيني  بود، چراكه 
ــبي  اقتباس ادبي همواره به همراه خود ، تضمين نس
براي سازندگان فيلم به همراه داشته است.اين امر در 
دهه هاي اخير كه مسائل اقتصادي در سينما در حال 
رسيدن به اولويت هاست و به يكي از تاثيرگذارترين 
مولفه هاي سينما بدل شده،افزايش چشمگيري داشته 
است به طوري كه مي بينيم بسياري از فيلم هاي موفق 
و پرفروش اين سال ها،از روي تعدادي از پرفروش ترين 
كتاب هاي سال ها و دهه هاي اخير اقتباس شده اند.

اين پديده ، دير زماني است كه در عمر نه چندان بلند 
سينما، به عنوان يك ژانر مستقل تعريف شده است به 
طوري كه در جشنواره سينمايي بزرگي مانند اسكار نيز 

بخش جايزه فيلمنامه اقتباسي اهدا مي شود.
تغيير در يك روند و تاثير بر يك فضا

تنها با جست وجوي اجمالي ميان موضوعاتي كه 
ادبيات داستاني ما طي چند دهه اخير از آن ها نشأت 
ــدن و گاه بازي با فرم  مي گيرد،به يك نوع روزمره ش
ــيم كه در اكثريت  و كلمات در ميان اين آثار مي رس
ــود.گويي يك  ــه وفور حس مي ش آن ها،اين عنصرب
ــنا  وجود دارد كه اكثريت نويسندگان، آن را  روند آش
ــان قرار مي دهند و آن هم به اين  سرلوحه كارهاي ش
صورت نگاشته مي شود كه روزمرگي شخصيت هاي 
داستان اغلب با حوادث دروني و حسي آميخته شود.

ــينماي  ــده در س با اين همه،در ميان آثار اقتباس ش
ايران، فيلم هاي اميدواركننده و ماندگار كم نيستند. 
همكارى كيومرث پوراحمد با هوشنگ مرادى كرمانى، 
تالش هاى كارگردانى همچون  داريوش مهرجويى كه 
هنوز هم مانند روزگار جواني، متن هاي ادبي را بهترين 
منبع قابل اتكا براي نگارش فيلمنامه هايش مي داند و 
با ساخت آثارى همچون مهمان مامان، درخت گالبى، 
ــت، همكارى  پرى و ... اين نكته را بارها ثابت كرده اس
برخى نويسنده ها در نگارش فيلمنامه ها كه اغلب از 
آثار داستانى خودشان است همچون اصغر عبدالهي، 
ــين مرتضاييان آبكنار، جعفر  داود غفارزادگان، حس
مدرس صادقى، نرگس آبيار و ...  نشانگر اين است كه 
اگر چه از لحاظ كمي، سينماي اقتباسي روند نزولي 
داشته اما از لحاظ كيفي و شيوه اقتباس مي توان رشد 

چشمگيري را در آن شاهد بود. 
تاريخچه اقتباس در سينماي ايران 

آوانس اوهانيانس و ابراهيم مرادي، شايد از جمله 
ــينماي ايران با نام  سه، چهار هنرمندي باشند كه س
آن ها آغاز مي شود. اوهانيانس به عنوان اولين كارگردان 
ــه بازيگري در ايران و  سينما و باني نخستين مدرس
ــينما  ــاخه هاي مختلف س مرادي كه با حضور در ش
ــوب مي شد، تا قبل از  از پيشگامان اين عرصه محس
ــال هاي 1316 تا 1327 دوران فترت سينما طي س

ــنگ اندازي هاي فراوان  با كمترين امكانات فني و س
به ميدان آمدند اما سختي ها را تاب نياورده و به ميانه 
ــتند!از ميان اين جمع  ــيده، بازگش هاي مسير نرس
آغازگر،تنها عبد الحسين سپنتا ماند كه هم مسير با 
معضالت سياسي و سينماي جا نيفتاده ميان مردم 
كوچه و بازار، فيلم هاي خود را مي ساخت و روانه بازار 
سينماي ايران مي كرد. وي پس از «دختر لر» ، چهار 
فيلم ديگر ساخت و بازار سينماي ايران را تا حدودي 
گرم نگاه داشت. شايد بتوان ردپاي كمرنگ اقتباس 
ــينماي ايران را همان حوالي جست وجو كرد،  در س
چراكه اكثر فيلم هاي سپنتا درون مايه تاريخي، ادبي 
ــتند و از دامنه فرهنگي محدود و اجتماِع  و ملي داش
سياست زده و ناآرام آن روزها وام مي گرفتند. گام بعدي 
سپنتا، باز بر زمين اقتباس بود؛ رفتن سراغ سرگذشت 
فردوسي و چگونگي سرايش شاهنامه ،عشق اندوهبار 
ليلي و مجنون ، ماجراهاي شورانگيز شيرين و فرهاد 
و لشكركشي نادرشاه افشار به هند و فتح الهور نيز از 
جمله فعاليت هاي وي بود كه ته مايه هاي اقتباس در 
آن ها حس مي شد. به اين ترتيب «شيرين و فرهاد» در 

سال 1314و«ليلي و مجنون» در سال 1315نخستين 
اقتباس هاي ادبي سينماي ايران بودند كه توسط سپنتا 
ساخته شده و بعدها چندين بار با الهام از ماخذ آن ها 

فيلم هاي ديگري هم  ساخته شد.
جدي ترين گام هاي اقتباسي

چند سال بعد،قلم افرادي كه سال ها در زمينه قصه 
و نمايشنامه نويسي فعاليت كرده بودند به سينما ورود 
پيدا كرد و همين ورود نويدبخش اتفاقات خوشايندي 
در سينماي اقتباسي ايران شد.افرادي همچون فضل ا... 
بايگان،محمد حجازي،حاج رفيع حالتي،احمد بهار 
مست،پرويز خطيبي،محمد شب پره،عطا ا... زاهد،علي 
ــمايي،هايك كاراكاش،مجيد محسني و... كه به  كس
ــال هاي اول  ــاي دوران فترت و س نوعي اكثر فيلم ه
ــتان هاي پاورقي و  ــي از  داس پس از آن دوره،اقتباس
ــد.اين ورود  ــنامه هاي آن ها محسوب مي ش نمايش
ــرانجام چندان درخشاني منجر نشد  توفاني اما به س
چراكه اين افراد شناخت چنداني از سينما نداشتند 

و فيلم هاي ساخته شده از آثار آن ها نيز بيشتر شبيه 
به نمايش صوري يك متن بود كه كمبود مولفه هاي 
ــم مي آمد.در سال  سينمايي در آن ها بسيار به چش
ــاخته معز  ــم «خواب هاي طاليي» س 1330 دو فيل
ــل ا... بايگان  ــاخته فض ديوان فكري و «پريچهر» س
ــدند كه اولي عينا شبيه به  با اقتباس ادبي ساخته ش

نسخه اي بود كه روي صحنه تئاتر اجرا شده بود و به 
دليل ضعف ساختاري بسيار، حتي اسمي از آن به ميان 
نمي آورند.«پريچهر» هم كه برداشتي آزاد از داستاني 
به همين نام نوشته محمد حجازي بود، به خاطر كپي 
ــتان كه در نهايت خلق اثري  نعل به نعل از روى داس
تازه و بديع را سبب نشد،نه در كوتاه مدت براي فيلم 
ــت تاثيرى بر روند رشد  دستاوردي داشت و نه توانس
سينما و اقتباس سينمايي در ايران داشته باشد.فيلم 
ــال 1331 پرويز خطيبى با  ــى بعدى را در س اقتباس
نام «حاكم يك روزه» و بر اساس نمايشنامه اى به نام 
«جنون» ساخت كه براى اولين بار تفاوت هايى با متن 
نمايشنامه داشت و اين تفاوت بدعت تازه اي در روند 
ساخت فيلمنامه هاي اقتباسي بود. بعد از آن حسين 
مدنى طنزنويس راديو، «جدال با شيطان» را بر اساس 
نمايش راديويى «همسر شيطان» جمشيد وحيدى 
ساخت و منصور مبينى هم «اشتباه» را در سال 1332

بر اساس يكى از داستان هاى آندره موروا ساخت كه به 
همراه آثاري همچون «گل نسا» و «اشتباه» فيلم هايى 
بودند كه بر اساس متون خارجى و غيرمعروف ساخته 
شده بودند و نه بر اساس قصه هايى كه مى توانست به 

علت مقبوليت عمومى فروش را تضمين كنند.
روزنه اي رو به جغرافياي خارج از ايران 

در سال هاي بعد اما ، سينماي اقتباسي ايران وارد 
ــد و آن هم آثاري بودند كه با اقتباس از  فاز تازه اي ش
متون خارجي اقتباس مي شدند. يكي از داليل ورود به 
اين فاز تازه هم اين بود كه در يك دوره بخصوص،برخي 
ــازان را براي  ــازي، فيلمس ــتوديوهاي فيلمس از اس
سرعت در ساخت آثار تحت فشار گذاشتند، در نتيجه 
فيلمسازاني كه تا آن زمان از بهره گيري هاي خود از 
متون ايراني نتيجه اي نگرفته بودند، به سمت متن هاي 
ــوق پيدا كردند،  آزموده شده در كشور هاي ديگر س
متوني كه در شرايط جغرافيايي ديگر با اقبال مواجه 
ــز مردم را تا  ــده بودند و انتظار مي رفت در ايران ني ش
پايان زمان فيلم در تماشاخانه ها نگاه دارند. در سال 
ــاد» را بر  ــهدى عب 1332 صمد صباحي، فيلم «مش
اساس نمايشنامه «اُلماسن بواُلسون» كه در تركى به 
معناى «اين يكى نشد اون يكى»  ساخت. اين فيلم كه 
با موضوعيت رشوه خوارى و  پايمال شدن حقوق زنان 
بود، به نوعى از اولين فيلم ها با گرايش نقد اجتماعى 
ــت  آغاز خوبى براي  محسوب مي شد كه مى توانس
سينماي نوع خودش باشد اما همين فيلم هم به مانند 
ــى قبل از خود اقبال عمومى  اغلب فيلم هاى اقتباس
ــازان براي  ــه دهنده اي در ميان فيلمس نيافت و ادام
خود پيدا نكرد. در ادامه اين روند، مهدى رييس فيروز 

ــاخت  ــاس  رمان «مادام كامليا» س «لغزش» را براس
ــال 1334 ــيس» را در س و محمد رضا زندى «خس

براساس نمايشنامه «موليرو گرجى عباديا» و احمد 
ــق» را با الهام از «رومئو و ژوليت»  فهمى  «غروب عش
شكسپير عرضه  كردند. از ديگر فيلم هايى كه از متون 
خارجى اقتباس كردند و هيچ موفقيتى نه درگيشه و نه 
در هنر سينما كسب نكردند فيلم «بازگشت به زندگى» 
با اقتباس از رمان «زندگى پس از مرگ» نوشته مارى 
كورى بود كه عطاا... زاهد آن را در سال 1336 ساخت. 
ــردن و عدم اقبال  اصلي ترين دليل عموميت پيدا نك
نسبت به اين فيلم ها شايد اين بود كه آن فضا سازي ها 
هيچ سنخيتي با آداب و رسوم و اتمسفر زندگي مردم 
ــي براي بومي كردن آن  ــت و حتي تالش ايران نداش
فضاها نيز نمي شد.به همين دليل در اين دوره باز هم 
نمي توان از يك اقتباس موفق نام برد.بعد از بهره گيري 
نافرجام از پاورقي هاي رمانتيكي كه امثال مستعان و 
محمد حجازي مي نوشتند، متاسفانه برداشت از متون 
ــينماي اقتباسي را از افتادن  خارجي هم نتوانست س
ــازان  ــودي نجات دهد. در نتيجه فيلمس به ورطه ناب
عالقه مند رجعت به متون قديمي و كهن ايراني  كردند 
تا شايد بتوانند نبض مخاطب را باالخره به دست گيرند. 
در نتيجه با تكيه به فيلم هايى همچون «اميرارسالن 
نامدار»، «ليلى و مجنون»، «رستم و سهراب»، «بيژن 
و منيژه» و «رستم دستان» در همان دوران يعني حد 
فاصل بين سال هاي 1333 تا 1337 ساخته شد. در 

حالي كه هنوز هم مشخص نبود معضل كجاست!
معضلي به نام متن!

بايد گفت معضلي كه در سال هاي اول، سينماي 
ــت به گريبان بود،اين بود كه  اقتباسي ايران با آن دس
ــاخت فيلم ها اقتباس شده  متوني كه تا آن روز در س
ــي بودند  يا متون خارجي  يا  بود يا متون قديم فارس
ــنامه هايي كه از متون خارجي كپي شده و يا  نمايش
به نوعي غير اصولي بومي شده بودند.در سال 1343

اما با ساخت دو فيلم، تحولي  و بعد از آن سال 1345
در سينماي اقتباسي ايران شكل گرفت. اولين فيلم 
ــاخته فرخ غفاري بود كه از داستان  «شب قوزي» س
ــر و نصرانى» از شب  «خياط، احدب، يهودى، مباش
بيست و چهارم داستان هاي «هزار و يك شب» اقتباس 
و نگاشته شده و بخشي از فضاي سياه دهه 40 سينماي 
ايران را به نمايش مي گذاشت.در اين فيلم براي اولين 
بار نگاه جدي و عميق به متن توسط كسي انجام شده 
بود كه سينما را به خوبي مي شناخت و همين باعث 
شد اين فيلم نماينده ايران در جشنواره فيلم كن باشد 
ــنواره هاي ديگر نيز راه پيدا كند. و بعد از آن به جش

بعد از اين فيلم و زماني كه اسماعيل كوشان، داستان 
«امير ارسالن نامدار نقيب الممالك» را روي پرده برد، 
استقبالي  از اين فيلم صورت گرفت كه همان توانست 
نقطه شروعي براي آشتي مردم با فيلم هاي اقتباسي 
باشد.قدم موثر بعدي در سال 1347برداشته شد. در 
اين سال فيلمي با اقتباس از رمان «شوهر آهو خانوم» 
كه در سال 1340 جايزه كتاب سال سلطنتي را برده بود 
روي پرده رفت. هر چند  تاقبل از ساخت اين فيلم و بنا به 
تجربه هاي پيشين،طبق پيش بيني،منتقدان اين فيلم 
را هم مانند ساير فيلم هاي اقتباسي شكست خورده 
ــتند اما فيلم داوود مالپور با اقبال منتقدان  مي دانس
ــد و همين امر نقطه عطفي از  و مخاطبان روبه رو ش
ــده از رمان هاي فارسي  ساخت فيلم هاي اقتباس ش
ــايد بتوان فيلم «گاو» مهرجويي را يكى از  شد. اما ش
مهم ترين اقتباسهاى تاريخ سينماى ايران خواند. اين 
فيلم در سال 1348 و بر اساس داستان «عزاداران بيل» 
غالمحسين ساعدى ساخته شده و در جشنواره هاى 

بينالمللى به نمايش درآمد. همان فيلم كه ساعدى 
درباره ساخت آن حساسيت هاى زيادى نشان داد. از 
جمله اينكه دايم  سر صحنه ها حاضر مى شد و كامال 
در جريان ساخت فيلم قرار داشت، اما به دليل برخى 
محدوديت ها در زمان ساخت فيلم و همچنين فشارها، 
باز هم برخى بخش هاي فيلم حذف شدند. علي حاتمي 

نيز در اولين فيلم خود با نام «حسن كچل»،كه آن را در 
سال 1348 كارگردانى كرده، به زعم بسياري از اقتباس 
ــت. داستان اين فيلم نزديكى  ادبي استفاده كرده اس
ــتان «دختر روس در شب سه شنبه» از  زيادى با داس
ــوى» دارد. اين فيلم  كتاب «هفت پيكر نظامى گنج
ــاخته شده و آهنگين  در حال و هواى ايران قديم س

(موزيكال) است.
سرلوحه بحث برانگيزي همچون «بوف كور»!

«بوف كور» رمانى مطرح و بحث برانگيز از صادق 
هدايت است.اين كتاب تا كنون منشأ خلق كتاب هاى 
زيادى بوده كه تالش كرده اند اين رمان را تفسير كنند، 
همچنين فيلم هايى بر اساس آن ساخته شده؛ رائول 
ــيليايى مقيم فرانسه، فيلمى را با  روئيز، سينماگر ش
ــت آزاد از اين رمان ساخت،  نام «بوف كور» با برداش
ــود را براى  ــوش مهرجويى الگوى خ همچنين داري
ــد. «هامون»  ــاخت «هامون»، «بوف كور» مى دان س
ــت كه در سال  فيلمى اجتماعى و سوررئاليستى اس
ــده و با بازى خسرو شكيبايى و بيتا  1368 ساخته ش
ــر اين بزرگمهر  ــت.عالوه ب فرهى روى پرده رفته اس
رفيعا بر اساس «بوف كور» فيلمى ساخته كه در واقع 
پايان  نامه اوست و در يكى از كشورهاى آمريكاى التين 
فيلمبردارى شده است.كيومرث درمبخش هم فيلم 
ــاخته است. در اين  ــال 1354 س «بوف كور» را در س
فيلم پرويز فنى زاده نقش پيرمرد خنزرپنزرى را بازى 
مى كند كه بخشي از داستان حول محور او مي چرخد.

احمد الستى هم بر اساس اين رمان در فرانسه فيلمى 
ساخته است.

دهه پر اقتباس 50
شايد بتوان دهه 50را يكي از پر اقتباس ترين دوره هاي 
اقتباس در سينماي ايران قلمداد كرد.پس از فيلم موفق 
ناصر تقوايي با عنوان «آرامش در حضور ديگران» كه در 
سال 1349 و بر اساس داستاني با همين نام از غالمحسين 
ــروع دهه 50، دوران پركار  ساعدي روي پرده رفت با ش
سينماي اقتباسي در ايران آغاز شد. بايد گفت در ميان 
ــي از پركارترين  ــي، داريوش مهرجوي كارگردانان ايران
فيلمسازان در حوزه سينماي اقتباسي است.«پستچى» از 
اولين آثار ساخته شده توسط او در حوزه اقتباس و محصول 
سال 1351 است. در اين فيلم كه بر اساس نمايشنامهاى از 
گئورگ بوخنر به نام «وويزك» ساخته شد، على نصيريان، 

عزت ا...انتظامى و ايرج راد نقش آفرينى كرده اند.
فيلمساز پركار بعدي،مسعود كيميايى است كه فيلم 
«خاك» را براساس داستان «آوسنه باباسبحان» نوشته 
محمود دولت آبادى ساخت. اين فيلم در شهريور1352

اكران شد و متعاقب آن دولت آبادى در يادداشتى به آنچه 
تغيير نظرگاه داستان خود مى ناميد، اعتراض كرد.بخشى 
از نامه اعتراضى دولت آبادى به اين شرح است: «باباسبحان 
يك داستان سرزمينى و محدود به مسائل درونى است. 
مبناى واقعى و گرايش به واقعيت دارد و از جنبه هاى كنايى 
(سمبليك) بركنار است. همچنان كه نويسنده باباسبحان

هم بركنار است.  من كار كيميايى را در فن و تكنيك و خلق 
بعضى صحنه ها ستايش مى كنم، اما آگاهانه يا ناآگاهانه 
كيميايى در ارائه داستان به صورت فيلم زاويه اى جدا از 
زاويه ديد من انتخاب كرده است و من خود را با نظرگاه او در 
تضاد مى بينم. من متاسفم! نه براى خودم، زيرا تاب شنيدن

زخم زبان اين و آن را دارم. حتى براى كيميايى هم متاسف 
نيستم، چون او باز هم يك فيلم پرفروش ساخته است... من 
تنها براى «آوسنه باباسبحان» متاسفم. دلم مى خواست از 
يك داستان ملى فيلمى چنين ساخته شود. چنين نيز 
مى پنداشتم، اما نشد و باباسبحان ها به تاراج رفتند. يك بار 

در زمين و يك بار در فيلم!»
تنگسير نخستين رمان صادق چوبك است و ماجراى 
رمان در تنگسير، دواس و بوشهر مى گذرد. «زاير محمد» 
قهرمان اين داستان، از شخصيت هاى ماندگار ادبيات 
ــال 1352 بر اساس اين  ايران است. امير نادرى در س
رمان ، فيلمى به همين نام ساخت كه در آن چهره  هايى 
چون بهروز وثوقى، پرويز فنى زاده، جعفر والى و عنايت 
بخشى بازى مى  كردند.«دايره مينا» نيز فيلم سينمايى 
ساخته شده در1353 به كارگردانى داريوش مهرجويى 
است. اين فيلم به مدت سه سال توقيف بود و سرانجام در 
1356 پروانه نمايش گرفت و در جشنواره پاريس، برلين 
و سپس ايران به نمايش درآمد. اين فيلم بعد از «گاو» 
دومين كار مشترك مهرجويى و غالمحسين ساعدى 
است. فيلمنامه «دايره مينا» از داستان «آشغالدونى» 
از مجموعه داستان هاى «گور و گهواره» اقتباس شده 
است.غالمحسين ساعدى در بازنويسى و حتى هنگام 
ساخت فيلم با مهرجويى و گروه همكارى مى كرد.«دايى 
جان ناپلئون» نيز نام كتابى طنز از ايرج پزشكزاد است 
كه آن را در سال 1349 نوشت و ناصر تقوايى بر اساس 
آن در سال 1355، يك مجموعه تلويزيونى به همين
نام ساخت.فيلم سينمايي «غزل» نيز در سال 1355

با كارگردانى مسعود كيميايى و بر اساس داستان كوتاه 
«مزاحم» از خورخه لوئيس بورخس ساخته شده است.

درهمين سال ها فيلم هاي اقتباسي به نسبت بهتري هم 
از متون خارجي ساخته مي شد كه نشانگر اين بود كه 
مساله اقتباس كم كم مساله شناخته شده و جا افتاده 
است و سينماي ايران كم كم مي تواند فرق بين اقتباس 

و كپي نعل به نعل از متون را ياد بگيرد!

    تاريخچه سينماي اقتباسي ايران از آغاز تاكنون واكاوي شد(بخش اول)  

سطرهاي كتاب در سكانس هاي سينما

«بوف كور»،      رمانى مطرح و بحث برانگيز 
از صادق هدايت است  كه تا كنون منشأ 

خلق كتاب هاى زيادى بوده كه تالش 
كرده اند اين رمان را تفسير كنند، همچنين 

فيلم هايى بر اساس آن ساخته شده 
است .  رائول روئيز،            سينماگر شيليايى 

مقيم فرانسه، فيلمى را با نام «بوف كور» با 
برداشت آزاد از اين رمان ساخت، همچنين 

داريوش مهرجويى الگوى خود را براى 
ساخت «هامون»، «بوف كور» مى داند. 
عالوه بر اين بزرگمهر رفيعا بر اساس 

«بوف كور» فيلمى ساخته كه در واقع 
پايان  نامه او   بوده  و در يكى از كشورهاى 
آمريكاى التين فيلمبردارى شده است.

كيومرث درمبخش هم فيلم «بوف كور» را 
در سال 1354 ساخته است

همكارى كيومرث پوراحمد با هوشنگ 
مرادى كرمانى، تالش هاى كارگردانى 

همچون  داريوش مهرجويى كه هنوز 
هم مانند روزگار جواني، متن هاي ادبي 
را بهترين منبع قابل اتكا براي نگارش 

فيلمنامه هايش مي داند و با ساخت آثارى 
همچون مهمان مامان، درخت گالبى، 

پرى و ... اين نكته را بارها ثابت كرده 
است كه     همكارى برخى نويسنده ها در 

نگارش فيلمنامه ها كه اغلب از آثار داستانى 
خودشان است، نشانگر اين است كه 

اگرچه از لحاظ كمي، سينماي اقتباسي 
روند نزولي داشته اما از لحاظ كيفي و شيوه 
اقتباس مي توان رشد چشمگيري را در آن 

شاهد بود 

      اقتباس ادبي همواره به همراه خود ، تضمين نسبي براي سازندگان فيلم به همراه داشته است
     مهم ترين فيلم هاي تاريخ سينما از جمله «پدرخوانده»، «ديوانه اى از قفس پريد»، «سكوت بره ها»، «كازابالنكا» و «كشتن مرغ مقلد» اقتباسي بوده اند

      فيلم هاي اقتباسي مى توانند از اهرم شهرت كتاب هاى پرفروش و شناخته شده و مخاطبان آن ها استفاده كنند و در نتيجه موفقيت فيلم  تقريبا قابل پيش بيني  است 
    در يك دوره به خصوص،برخي از استوديوهاي فيلمسازي، فيلمسازان را براي سرعت در ساخت آثار تحت فشار گذاشتند، در نتيجه فيلمسازاني به سمت متن هاي آزموده شده در كشور هاي ديگر سوق پيدا كردند

ــغال هاى دوست داشتنى» 6سال است  محسن اميريوسفى بيان كرد كه فيلم «آش
در كيف عليرضا رضاداد مانده و هر سال قفل آن محكم تر مى شود.به گزارش خبرآنالين، 
ــت كه در سال هاى اخير برچسب  «آشغال هاى دوست داشتنى» يكى از فيلم هايى اس
توقيف بر پيشانى آن خورده و همچنان رنگ پرده نقره اى سينماهاى كشور را نديده است، 
مساله اى كه از سوى كارگردان اين فيلم نيز ناديده گرفته نشده است.محسن اميريوسفى، 
كارگردان فيلم سينمايى «آشغال هاى دوست داشتنى» مدت هاست كه در تالش است 
تا اين فيلم را روى پرده سينماهاى كشور ببرد، او امسال براى ششمين بار با ثبت نام اين 
فيلم در جشنواره فجر نشان داده است كه از تصميم خود كوتاه نيامده و پيگير نمايش اين 
فيلم است.اين كارگردان در گفت وگويى، درباره اينكه امسال نيز همانند سال گذشته از 
جشنواره فجر انصراف مى دهد يا خير؟ گفت: «نه به هيچ وجه انصراف نمى دهم. سال قبل 
ــران به امضاى آقاى رضاداد و دكتر  هم كه انصراف دادم به اين علت بود كه تعهد كتبى اك
داروغه زاده و يكى ديگر از مديران به من دادند ولى االن بعد از يك سال خبرى از اكران نشد. 

شركت در جشنواره فيلم فجر حق عوامل سازنده فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» 
است كه 6 سال است منتظر ديدن نتيجه كار و زحمت شان هستند. در اين مدت هم فيلم به 
جشنواره هاى خارجى داده نشد تا اولين نمايشش در ايران باشد». او ادامه داد: «آقاى داروغه 
زاده هم مدير متعهدى هستند كه تالش دارند مشكل حل شود و اميدوارم امسال فريب 
مشاوره هاى غلط را نخورند و فيلم را به هيات انتخاب نشان دهند. در غيراين صورت مجبورم 
به سازمان بازرسى شكايت كنم». اميريوسفى درباره نظرات هيات داوران درباره اين فيلم 
در دوره هاى گذشته، بيان كرد: «آقايان خودشان بهتر مى دانند كه هيچ هيات انتخابى 
تا حال «آشغال هاى دوست داشتنى» را رد نكرده است! مشكالت «آشغال هاى دوست 
داشتنى» از جشنواره فجر سال 92 شروع شد كه دبير جشنواره، آقاى رضاداد كپى امانت 
فيلم را از داخل كيف شان درآوردند و به چند نفر از اهالى مطبوعات گفتند اين فيلم در كيف 
من مى ماند و به هيات انتخاب نشان داده نمى شود! فيلم من در اين 6 سال هنوز در كيف آقاى 
رضاداد مانده و قفل آن هر سال محكم تر هم  مى شود!»اين كارگردان افزود: «جشنواره هاى 

فيلم فجر دولت تدبير و اميد نشان داد كه تمام قوانين جشنواره شناورند! براى بعضى مهربان 
و براى بعضى خشن هستند. در اين 6 سال فيلم من توسط هيات انتخاب جشنواره رد نشده و 
هربار ماجراى همان كيف آقاى رضاداد بوده و بس! تمام حرف من هم همين بوده كه بگذاريد 
يك بار هيات انتخاب «آشغال هاى دوست داشتنى» را آزادانه ببينند و تصميم گيرى كنند. 
خداى نكرده در جشنواره هاى كمونيستى شوروى سابق كه نيستيم!»اميريوسفى در پاسخ 
به اينكه درباره وضعيت فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» با وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
و حسين انتظامى سرپرست سازمان سينمايى صحبت كرده ايد يا خير، توضيح داد: «بله 
با آقاى انتظامى دو ماه پيش قبل از پذيرفتن سرپرستى سازمان سينمايى جلسه اى در 
اين خصوص داشتم. آقاى انتظامى مدير باهوش و كاردانى هستند كه حسن نيت دارند و 
فرهنگ دوستى خودشان را پيش ازاين در حوزه مطبوعات نشان دادند ولى اينجا سينماست 
و نمى دانم در سرپرستى سازمان سينمايى مى توانند دسته گل هاى توقيفى مديران گذشته 
و حال را از آب بگيرند يا نه؟!»او در پايان گفت: «فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى»، اثرى در 
مورد وحدت ملى و دورى از فضاى دوقطبى است كه اميدوارم بعد از 6 سال از كيف توقيف 
جشنواره فيلم فجر بيرون بيايد و بتواند امسال در جشنواره مورد قضاوت مردم، منتقدان 

وهمكاران سينمايى قرار بگيرد».

محسن اميريوسفى  مطرح كرد 

حبس «آشغال هاى دوست داشتنى» در كيف رضاداد
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ــورمان براي  ــي فوتبال كش ــاي تيم مل فعاليت ه
ــر روز مربي كي روش  ــتر ادامه دارد و ه آمادگي بيش
ــد تا اين تيم را براي  با برنامه هاي خاص خود مي كوش
ــد. با وجود  ــا آماده كن ــام ملت ه ــاي آينده  ج بازي ه
ــت ولي  ــي كه مدتي درباره تيم ملي وجود داش حواش
ــگان دريافته اند كه  ــد هم ــه نظر مي رس اين روزها ب
ــخصي امروز نيست و بايد  زمان تسويه  حساب هاي ش
ــرمربي را نقد كرد. با  ــخص س صبور بود و در زمان مش
آرامشي كه تيم ملي دارد بازيكنان در روزهاي گذشته 
ــر مي برند و توان فني وبدني خود را  در تمرينات به س
ــته  اولين  افزايش مي دهند. در همين حال روز گذش
ــازى برابر  ــم ملى بعد از ب ــى بازيكنان تي نوبت تمرين
ــه گروه آغاز  ــاعت 13 به وقت محلى و در س قطر از س
ــه تمرينى بازيكنانى كه در تركيب  ــد. در اين جلس ش
ــتند، به  اصلى تيم ملى براى ديدار با قطر  حضور داش
ــالن وزنه رفتند تا به اين ترتيب به تمرين  استخر و س
ريكاورى بپردازند و براى ادامه تمرينات آماده شوند. 
ــدا در تركيب حضور  ــروه دوم را بازيكنانى كه از ابت گ
ــروه از بازيكنان در  ــكيل دادند. اين گ ــتند، تش نداش
ــى روش و ديگر  ــر نظر كارلوس ك زمين تمرينى و زي
دستياران او به تمرين پرداختند و يك جلسه تمرينى 
ــار برگزار كردند.گروه سوم  در شرايط مسابقه و پرفش
ــنبه بود؛  ــه ش ــروه تمرين روز س ــا كوچك ترين گ ام
ــومين گروه  عليرضا جهانبخش و على قلى زاده در س
ــاز تيم ملى در زمين تمرين جداگانه اى  زير نظر بدنس
ــد تا به فرم حضور در  به تمرينات اختصاصى پرداختن
تمرينات نزديك شوند و جهانبخش بتواند در تركيب 

اصلى تيم ملى به ميدان برود.
اذعان به قدرت

 اميدها به موفقيت هاي تيم  بعد از پيروزي بر قطر 
ــتاد  ــت. در همين حال روزنامه اس ــش يافته اس افزاي
ــخه ديروز خود و در بخش معرفى  الدوحه قطر در نس
ــيا درباره تيم ملى فوتبال  تيم هاى جام ملت هاى آس
ــام قهرمانى  ــا جاه طلبى فتح ج ــت: ايران ب ايران نوش
ــود و يكى از  ــا در امارات حاضر مى ش در اين رقابت ه
ــران به دنبال  ــد بود. اي ــته ترين نامزدها خواه برجس
ــت. تيمى  ــام قهرمانى ملت هاى آسياس چهارمين ج
ــاى ملى يمن،  ــب برابر تيم ه ــروه D به ترتي كه در گ
ويتنام و عراق رقابت مى كند. ايران براى چهاردهمين 
و سيزدهمين بار متوالى در جام ملت هاى آسيا شركت 
مى كند و تاكنون سه بار قهرمان شده است. اين روزنامه

ــپس درباره كادر فنى تيم ملى فوتبال ايران  قطرى س
ــرمربى  ــت: اين تيم را كارلوس كى روش، س آورده اس
ــران را به جام هاى  ــد. دو بار اي معروف هدايت مى كن
ــاند. ايران  ــيه رس جهانى2014 برزيل و 2018 روس
مصمم به كسب جام قهرمانى ملت هاى آسياست زيرا 
عملكرد روشنى در جام جهانى 2018 روسيه داشت. 
ــران بازيكنان جوان و  ــى فوتبال اي در تركيب تيم مل
باتجربه ديده مى شوند اما برجسته ترين آن ها مهدى 
ــردار آزمون، مهدى ترابى و سامان قدوس  طارمى، س

هستند.
انرژي مثبت

ــورمان نيز اميد  ــوب داخلي كش چهره هاي محب

ــتا   فراواني به موفقيت تيم ملي دارند و در همين راس
ــين تيم ملى فوتبال ايران  حميد استيلى بازيكن پيش
ــيا آسان نيست و  گفت: قهرمانى در جام ملت هاى آس
هر كدام از مدعيان براى رسيدن به جام قهرمانى تالش 
مى كنند. حميد استيلى در گفت وگو با خبرنگار ورزشى 
خبرگزارى تسنيم، درباره شرايط فعلى تيم ملى براى 
ــابقات جام ملت هاى آسيا گفت: تيم ما  حضور در مس
شرايط خوبى دارد، سرمربى تيم ملى نزديك به  هشت 
سال است كه در كنار تيم است و ما از لحاظ در اختيار 
ــرايط خوبى داريم.  ــتن بازيكنان باكيفيت هم ش داش
طبيعتا خيلى ها ايران را يكى از مدعيان جدى قهرمانى 
ــت.  ــان نيس ــى قهرمانى در اين جام آس مى دانند ول
مدعيانى مثل استراليا، ژاپن، كره جنوبى و ايران چشم 
ــار تيم هايى مثل عراق،  به قهرمانى دارند و نبايد از كن
امارات، قطر و ... هم به سادگى عبور كنيم. من اميدوارم 
كه ايران بهترين نتايج را گرفته و ملى پوشان با قهرمانى 
ــابقه حضور در  ــورمان برگردند. استيلى كه س به كش
ــيا را هم دارد، در خصوص تيمى كه  جام ملت هاى آس
ــيد، تاكيد كرد: آن  در سال 1996 به مقام سومى رس
ــت و خوب بود و همان نسل توانست  تيم واقعا يكدس
ــد. ما بازى ها  ــال بهترين نمايش را داشته باش چند س
ــروع كرديم ولى در ادامه  ــت برابر عراق ش را با شكس
نتايج خوبى گرفتيم. در بازى با عربستان هم مستحق 
ــود تيم ما  برد بوديم اما داور يك پنالتى صدرصد به س
نگرفت. اگر آن بازى را مى برديم به فينال مى رفتيم، به 

نظر من ايران در آن جام شايستگى قهرمانى را داشت. 
مدير تيم فوتبال اميد كشورمان درباره شرايط اين تيم 
تصريح كرد: اردوى بعدى تيم از 13 تا 23 دى خواهد 
ــپس به قطر خواهيم رفت تا در يك تورنمنت  بود و س
ــركت كنيم. در اين مدت هم بازى هاى  چهارجانبه ش
تداركاتى خوبى انجام داديم و بايد از فدراسيون فوتبال 

هم تشكر كنيم.
راه دشوار

ــازاده، مدافع پيشين تيم ملى در ادامه مهدى پاش
ــاگردان كارلوس  ــز تاكيد كرد كه ش فوتبال ايران ني
ــدن در جام ملت هاى آسيا  كى روش براى قهرمان ش
كار سختى در پيش دارند. مهدى پاشازاده در خصوص 
ــابقات گفت: تيم ما  ــتانه مس وضعيت تيم ملى در آس
ــعى  ــدارد و كارلوس كى روش هم س ــرايط بدى ن ش
ــان را از لحاظ ذهنى،  كرد تا در اردوهاى اخير، بازيكن
تاكتيكى، بدنى و... آماده اين جام كند. اميدوارم كه تيم 
ملى در اين جام عملكرد موفقيت آميزى داشته باشد، 
اما واقعيت اين است كه قهرمان شدن در اين جام اصال 
آسان نيست و تيم ملى در امارات كار سختى در پيش 
خواهد داشت. بازيكن اسبق تيم ملى فوتبال كشورمان 
تاكيد كرد: ما بيش از 40 سال است كه در جام ملت هاى 
آسيا قهرمان نشديم، پس حتما قهرمان نشدن در آسيا 
ــل خاص خودش را  ــراى مدتى طوالنى، دالي آن هم ب
ــت كه با مشكل برنامه ريزى  دارد. فوتبال ما سال هاس
مواجه بوده و همين موضوع باعث شده كه خيلى مواقع 

درجا بزنيم. شما به سرعت پيشرفت كره جنوبى و ژاپن 
ــتراليا، قطر،  توجه كنيد، همين طور تيم هايى مثل اس
چين، امارات و... كه در اين سال ها بهترين برنامه ريزى 
ــازاده تصريح كرد: چهار دهه است كه  را داشتند. پاش
ــويم چون برنامه ريزى  در جام ملت ها قهرمان نمى ش
ــكالت كوچك و بزرگى دارد كه  نداريم، فوتبال ما مش
اين باعث مى شود به صورت اصولى پيشرفت نكنيم. ما 
نمى توانيم برنامه ريزى، امكانات و خيلى چيزهاى ديگر 
در فوتبال ايران را با تيم هايى مثل ژاپن و كره جنوبى و 
حتى كشورهاى عربى مقايسه كنيم. در بيشتر مواقع 
كه موفقيت هايى را به دست آورديم، به خاطر اتفاقات 
ــين تيم ملى در  يا توانايى هاى فردى بود. مدافع پيش
خصوص شانس قهرمانى ايران در جام ملت هاى آسيا 
عنوان كرد: ما كار سختى داريم و حريفان هم پرقدرت 
هستند، با اين حال اميدوارم كه بعد از سال ها قهرمان 

شويم تا مردم خوشحال شوند.
پيشكسوت اميدوار

ــورمان نيز به  ــوت كش ــزى، پيشكس خداداد عزي
ــران در فاصله چهار روزه  ــى فوتبال اي وضعيت تيم مل
ــاره كرد و گفت: شرايط  تا آغاز جام ملت هاى آسيا اش
ــه  ــت. تيم ملى ايران هميش تيم ملى خيلى خوب اس
ــت. ما  خوب بوده و االن هم جزو مدعيان اين جام اس
ــيا را در كارنامه داريم و االن هم  سه دوره قهرمانى آس
فكر مى كنم با شرايط خوبى كه داريم مى توانيم به اين 
عنوان دست پيدا كنيم. تيم ملى نفرات خوبى دارد كه 

ــازى كرده اند و البته كى روش هم در جام جهانى هم ب
ــت و رزومه مشخصى دارد. وى عنوان كارش را بلد اس
كرد: مواقعى بود كه تيم ملى براى قهرمانى به مسابقات

آسيا اعزام نمى شد اما مى دانم كه االن تفكر كى روش 
ــن اتفاق خوب  ــت و اميدوارم اي قهرمانى تيم ملى اس
ــود. نمى خواهم با ــران بازهم تكرار ش براى فوتبال اي
صحبت هايم بارى را روى دوش تيم ملى بگذارم،چون

عده اى با حرف هاى شان دنبال اهدافى هستند اما همه 
من را مى شناسند و مى دانند كه حرفم را بدون اجراى 
هدف خاصى مى زنم. بازيكن پيشين تيم ملى فوتبال 
ايران در ادامه تصريح كرد: كى روش مى تواند تيم ملى 
ــته قهرمانى  را قهرمان كند چون اين تيم واقعا شايس
ــور بازيكنان  ــت. ما خط حمله خيلى خوبى با حض اس
جوان و باتجربه داريم كه همگى آن ها در شرايط بسيار 
خوبى هستند. من مى دانم كه اين تيم در همه پست ها 
پتانسيل قهرمان شدن در آسيا را دارد. عزيزى درباره 
اينكه كى روش گفته بود «روياى ايران حضور در نيمه 
ــان كرد: فكر نمى كنم كه  نهايى آسياست» خاطرنش
ــد. خيلى  روياى ما ايرانى ها حضور در نيمه نهايى باش
ــت.  ــت آورده اس وقت ها فوتبال ايران موفقيت به دس
ــا قهرمان ــاى دوقلو وجود نبود م ــع كه برج ه آن موق

آسيا بوديم. كى روش يك خصوصيت اخالقى دارد كه 
ــه كار ها را انجام مى دهد و حرف هاى را مى زند  هميش
ــد، چون در واقعيت روياى ما  كه عجيب به نظر مى رس
ــت و نه قهرمانى، روياى ما  نه حضور در نيمه نهايى اس
ــت. البته شايد  ايرانى ها خيلى باالتر از اين حرف هاس
ــا بازيكنان تيم ملى را  كى روش اين صحبت را كرده ت

تحريك به تالش بيشتر كند.
پارامترهاي يك موفقيت

ــاهين بيانى، بازيكن پيشين تيم  در همين حال ش
ــردن از پارامترهايى كه ملى فوتبال ايران ضمن نام ب
ــيا خوشبين ايران را به قهرمانى در جام ملت هاى آس
ــت كه ما در امارات ــرايط طورى اس مى كند، گفت: ش

ــاهين بيانى در گفت وگو  تا حدى ميزبان هستيم. ش
ــه ادوار  ــى ايران در هم ــت: تيم مل ــر اظهار داش با مه
ــانس قهرمانى داشته و  ــته جام ملتهاى آسيا ش گذش
ــت. آمار و ارقام هم نشان  اين مختص به اين دوره نيس
مى دهد كه تيم ما معموال براى رسيدن به نيمه نهايى 
مشكلى نداشته و به راحتى تا نيمه نهايى باال مى آمده.  
بنابراين صحبت كى روش كه گفته بود حضور ايران در

ــت براى من عجيب بود و جاى  نيمه نهايى يك روياس
تعجب داشت.ملى پوش سابق فوتبال كشورمان بيان 
داشت: از 24 تيم حاضر در اين تورنمنت تنها چهار تيم

ــا افتخار مى گويم  ــاى قهرمانى را دارند كه ب پارامتره
تيم ملى ايران يكى از آن تيم ها ست. وى افزود: عالوه 
ــتن بازيكنان خوب و كادر فنى مجرب، يكى از  بر داش
پارامترهاى قهرمانى ميزبانى است و معموال تيم هاى

ــترى براى قهرمانى دارند.  ميزبان در آسيا شانس بيش
ــتند و در  ــيار نزديك هس از آنجا كه امارات و ايران بس
ــت، بنابراين مى توان  كشور امارات هم ايرانى زياد اس
ــت و ما  ــان براى ايران دانس ــبه ميزب امارات را يك ش
ــورها به جز خود امارات، از شرايط  نسبت به ديگر كش
ــن موضوع هم به  ــى بريم و اي ــه ميزبانى بهره م نيمچ
ــانس ما كمك مى كند.بيانى تصريح كرد:  افزايش ش
ــراى قهرمانى  ــيار مهم ب يكى ديگر از پارامترهاى بس
داشتن ثبات در تيم هاى ملى است. شما همه 24 تيم 

حاضر در اين مسابقات را بررسى كنيد و ببينيد كدام 
ــابقه هدايت تيم شان را  ــت سال س يك از مربيان هش
ــاخصه مثبت  دارند. پس ثبات تيم ملى ما هم يك ش
ــانس ايران براى قهرمانى  ديگر است كه به افزايش ش
كمك مى كند. مدافع پيشين تيم ملى ايران با اشاره به 
ــراه با تيم ملى در جام  خاطره اى از حضور خودش هم
ملت هاى 1984 سنگاپور، اظهار داشت: تيم ملى ايران 
ــابقات شد و باز  با كمترين تدارك ممكن عازم اين مس
هم ما به راحتى به نيمه نهايى رسيديم و در ديدار نيمه 
ــد من به اشتباه دروازه  نهايى اتفاقى افتاد كه باعث ش
ــل از اعزام به  ــم. بيانى ادامه داد: ما قب خودى را باز كن
ــابقات تنها  دو بازى تداركاتى داشتيم كه اگر  اين مس
ــتر بود قطعا من در آن لحظه حساس  اين بازى ها بيش
ــتباه را مرتكب نمى شدم. وى  مقابل عربستان آن اش
در ادامه اضافه كرد: هميشه دو حسرت فوتبالى دارم. 
ــت مقابل الهالل با استقالل در فينال ليگ  يكى شكس
قهرمانان آسيا سال 1991 كه باعث شد سومين ستاره 
آسيايى از دست مان برود و دومى همين مسابقات بود 
ــتان شكست خورديم و به  كه به سادگى مقابل عربس
فينال نرسيديم. اگر به فينال مى رسيديم حتما چين 
ــت مى داديم و قهرمان آسيا مى شديم و االن  را شكس
ــيا عدد چهار بود. بيانى  تعداد قهرمانى هاى ما در آس
ــى كنم تيم ملى  در خاتمه گفت: با همه وجود آرزو م
ــابقات قهرمان شود و تعداد  كشورم در اين دوره از مس
ــاند تا بار ديگر رسما پر  قهرمانى هايش را به چهار برس

افتخارترين تيم آسيا شود.
حاشيه اي پررنگ

ــد، هفدهمين دوره جام  همان گونه كه مي داني
ــور امارات از 15 دى  ملت هاى آسيا به ميزبانى كش
آغاز مى شود و 24 تيم از سراسر قاره در 6 گروه چهار 
تيمى با يكديگر رقابت خواهند كرد. با افزايش تعداد 
ــن در اين دوره  ــا از 16 به 24 تيم، 552 بازيك تيم ه
ــغ كل اين بازيكنان  ــا حضور دارند كه مبل از بازى ه
ــارد و 700 ميليون  ــك ميلي 389 ميليون يورو (ي
درهم) برآورد شده است. كره جنوبى با 84 ميليون

ــن بازيكنان جام ملت ها  و 300 هزار يورو گران تري
ــور ديگر ــه تنهايى از 17 كش ــار دارد و ب را در اختي

ــت. ژاپن با 70.4 ميليون يورو، استراليا  گران تر اس
با 50.60 ميليون يورو، ايران با 45.35 ميليون يورو 
21.68 ميليون يورو به ترتيب در رده  و ازبكستان با
هاى دوم تا پنجم گران ترين تيم هاى جام ملت هاى 
ــتان هم با 19.88 ميليون يورو  آسيا هستند. عربس
ششمين تيم گران جام و گران ترين تيم كشورهاى 
عربى محسوب مى شود. قيمت كل بازيكنان امارات، 
ميزبان اين دوره از بازى ها 8.58 ميليون يورو است 
كه اين تيم را از اين حيث در رده دهم قرار مى دهد. 
عمر عبدالرحمان ستاره تيم ملى امارات كه در تيم 
ــر مصدوميت جام  ــد، به خاط ــازى مى كن الهالل ب
ملت ها را از دست داده است. عبدالرحمان به تنهايى 
مبلغ 3.5 ميليون يورو ارزش داشت و همين مساله

ــم تاثيرگذار بوده  در قيمت كل بازيكنان امارات ه
ــران در جام  ــت. عراق، يمن و ويتنام حريفان اي اس
ــيا از اين حيث در رده هاى پايين ترى  ملت هاى آس
ــون يورو در رده  ــى ها با 5.38 ميلي قرار دارند. عراق
سيزدهم هستند. يمن و ويتنام هم به ترتيب با 425

و 225 هزار يورو در انتهاى اين جدول قرار دارند.

گروه ورزش

رسانه هاى مختلف در گزارشى نوشتند كه ليست جديد ماهانه فدراسيون 
جهانى شطرنج منتشر شد.

ــن قهرمان حال حاضر  ــتاندارد مگنوس كارلس  بر اين اساس در بخش اس
ــطرنج بازان جهان در بخش  جهان با 2835 واحد ريتينگ در صدر برترين ش
استاندارد قرار دارد. فابيانو كاروانا آمريكايى با 2828  واحد ريتينگ و  شهريار 
ــوم  ــد ريتينگ در رده رده هاى دوم و س ــارف آذربايجانى با 2817 واح ممدي
برترين شطرنجبازان جاى گرفتند. دينگ ليرن، آنيش گيرى، ماكسيم وشيه، 
والديمير كرامنيك، ويشى آناند، الكساندر گريشوك و لون آرونيان در رده هاى 
ــاره كنيم كه در بخش استاندارد  ــتادند. بايد به اين نكته اش چهارم تا دهم ايس
برترين شطرنج بازان بانوى جهان هو يفان با 2662واحد همچنان صدرنشين 
است. جو ونجون با 2575واحد ريتينگ در رده دوم قرار دارد و آنا موزيچوك با 

2569 واحد در رده سوم ايستاد. 
ــم برترين  ــگ در رده نوزده ــد ريتين ــريعه با 2468 واح ــارا خادم الش س

شطرنج بازان بانوى جهان جاى گرفته است. 
در بخش استاندارد شطرنج بازان كشورمان پرهام مقصودلو با 2679 واحد 
ريتينگ در صدر جدول قرار گرفت. عليرضا فيروزجا با 2618واحد ريتينگ در 

رده دوم قرار دارد و پويا ايدنى با 2611 واحد در جايگاه سوم ايستاد. 
ــان قائم مقامى، اميررضا پوررمضانعلى،  سيدمحمدامين طباطبايى، احس
مسعود مصدق پور، شاهين لرپرى زنگنه، آرين غالمى و سيدخليل موسوى در 

رده هاى بعدى جاى گرفتند. 
ــارا خادم الشريعه با  ــطرنج بازان بانوى كشورمان س در بخش استاندارد ش

2468 واحد ريتينگ در صدر جدول قرار دارد. 
ــرار دارد و غزل  ــيان با 2303 واحد ريتينگ در رده دوم ق ــا پوركاش آتوس

حكيمى فرد با 2261واحد در جايگاه سوم ايستاد. 

مبينا على نسب، ميترا حجازى پور، هانيه خلجى، مينو عسگرى زاده، درسا 
محمدابراهيم خان، آناهيتا زاهدى فر و آنوشا مهديان در رده هاى بعدى جاى 

گرفتند.
ــت و پنجم جهان قرار گرفت.  شطرنج ايران با ميانگين 2555 در رده بيس
ايران در آسيا همچنان در رتبه سوم قرار دارد. كشورمان در ابتداى سال 2015با 

ميانگين 2479 در رده 51 جهان و ششم آسيا قرار داشت.

باشگاه پرسپوليس در نقل و انتقاالت نيم فصل موفق شد محمد نادرى 
مدافع پيشين تراكتورسازى را جذب كند و اين روزها هم صحبت از مذاكره 
برانكو ايوانكوويچ با يك مهاجم ُكروات مطرح شده است. پرسپوليس براى 
تقويت خط حمله خود نياز به يك مهاجم جديـد دارد و باتوجه به اينكه 
قيمت پيشنهادى رضا قوچان نژاد باال بوده است، اين باشگاه سراغ گزينه 
هاى ديگرى رفته اسـت. ايرج عرب ،سرپرست باشـگاه پرسپوليس در 
گفت وگو با مهر، به سواالتى در اين ارتباط پاسخ داد كه در ادامه مي خوانيد.
        نقـل و انتقاالت باشـگاه در چه وضعيتى اسـت؟ آيـا با بازيكن 

جديدى به توافق رسيده ايد؟
كماكان به فعاليت مان در نقل و انتقاالت ادامه مى دهيم. البته منتظر بازگشت 
برانكو ايوانكوويچ هستيم. قرار است سرمربى تيم روز پنج شنبه به تهران بازگردد 

و حضورى با هم گفت وگو كنيم.
        آيا جذب رضا قوچان نژاد صد درصد منتفى شده است؟

فعال جذب اين بازيكن منتفى است چون پيشنهاد جديدى مطرح نشد و براى 
مبلغ هم كوتاه نيامد.

        مذاكره برانكـو ايوانكوويچ با مهاجم ُكـروات تا كجا پيش رفته 
است؟ آيا بايد حضور مهاجم خارجى جديد را قطعى دانست؟

بايد در جلسه حضورى با برانكو در خصوص اين مسائل گفت وگو كنيم. بعد 
از بازگشت برانكو اين جلسه برگزار خواهد شد و ما تصميم گيرى مى كنيم.

        در صورت جذب مهاجم جديد، جدايى گادوين منشا باتوجه به 
درخواست چند باشگاه از پرسپوليس نهايى مى شود؟

ــتگى دارد. برانكو بازيكنان اصلى و  ــه ما با برانكو بس همه چيز به مذاكره و جلس
مدنظرش را گرفته است و اگر جذب گزينه هاى ديگر هم قطعى نشد، مشكلى نيست.
        صحبت از كنار گذاشـتن محمد انصارى از ليسـت پرسپوليس 

چقدر جدى است؟
اين بستگى به تصميم سرمربى تيم دارد. برانكو تا االن چيزى در اين خصوص 

به ما اعالم نكرده است.
    كميته انضباطى چند روز پيش برانكو ايوانكوويچ را محروم كرد. 

آيا باشگاه به اين حكم اعتراض مى كند؟
باشگاه در اين ارتباط بيانيه داد و اجازه بدهيد ديگر وارد اين موضوع نشوم.

منهاي فوتبال مستطيل سبز

درخشش بانوي باهوش  ايراني نقل و انتقاالت خاص با رخصت برانكو

   فقط سه روز تا آغاز بازي هاي جام ملت هاي آسيا وقت مانده است 

شمارش   معكوس  تا   نبرد    بزرگ

رونالدو كه 9 فصل براى رئال مادريد بازى كرده و عنوان بهترين گلزن تاريخ اين باشگاه 
را از آن خود كرد، در تابستان امسال با قراردادى 100 ميليون يورويى راهى يوونتوس شد 
و حاال در مصاحبه با نشريه ركورد از احتمال تقابل با باشگاه سابق خود صحبت كرده است. 

 تمجيدهاى ماكسى آلگرى
خوشحالم كه نقش آفرينى ام در تركيب يوونتوس از سوى سرمربى و همبازيانم مورد 
تقدير قرار گرفته است. از همان روز اول برخوردها با من فوق العاده بود و من نيز تالش 

كردم اين اعتماد و حمايت را با عملكردم پاسخ دهم. نتايج يوونتوس تا اين جا خوب بوده 
اما فصل طوالنى است و ما بايد به اين روند و نتيجه گرفتن ادامه دهيم. 

بازى برابر منچستريونايتد
بازگشتى فوق العاده بود. طرفداران منچستر هميشه وقتى من در اولدترافورد بازى 
مى كردم از من استقبال مى كردند. حتى استاديوم سانتياگو برنابئو براى سال هاى زياد 
خانه من بوده و هميشه يك استاديوم ويژه براى من محسوب مى شود. هميشه رابطه 

بسيار خوبى با رئال مادريد خواهم داشت و از حضور هواداران لذت مى برم و انتظار دارم 
اگر به برنابئو بازگشتم برخورد خوبى با من بشود.
فينال ليگ قهرمانان برابر رئال مادريد

در حال حاضر من تصور مى كنم كه يوونتوس به مرحله يك چهارم نهايى مى رسد. ما 
بايد گام به گام فكر كنيم و تجربه به من آموخته كه همه چيز در ليگ قهرمانان امكان پذير 

است. قهرمانى با يوونتوس در اروپا براى من روياست اما ما وسواسى در اين مورد نداريم.

حرف  و حديث هاي بازگشت   بزرگ



اعتماد: تغيير استراتژى رييس جمهور
 

جايگزينى ضمه به جاى 
فتحه در كلمه «نشاط»!

ايسنا: ناجا 
دومين دستگاه مورد اعتماد مردم

 

مركز آمار: بگو كه اوليش منم 
^_ بگووو̂ 

رضا كيانيان: آيا از سر و ته 
برنامه هاى تلويزيون زده مى شود؟ 

 

كارشناسان: نه از اول
 بى   سر و ته ساخته مى شن

روحانى: صدا و سيما تصور مى كند 
تعريف از دولت مكروه است

 

صدا و سيما: نه، مطمئنيم!

روزنامه هفت صبح: احتمال انتصاب محمدباقر الريجانى به عنوان سرپرست وزارت بهداشت

آخرش معلوم ميشه منشى جهانگيرى هم 
يه الريجانى بوده

حكم هيات نظارت براى «نماينده سراوان» صادر شد: تذكر و كسر از حقوق!

نماينده سراوان: كاش فلفل بريزيد تو دهنم از حقوقم كسر نكنيد

ابتكار: اگر 13 سال براى ازدواج خوب است، پس براى راى دادن هم خوب است

عده اى: نه آخه ما با فكرشون كه كارى نداريم، همين كه بتونه ظرف بشوره كافيه

سياست روز: رستوران هاى باالى شهر

 گوشت حيوانات حرام گوشت را به خورد مردم مى دهند

يك گربه پايين شهرى: بى زحمت يه 

سر هم به ساندويچى هاى پايين بزنيد

نمايندگان مجلس تصويب كردند كه خريد كاالها 
و خدمات خارجى كه محصوالت داخلى 

مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است

مثال براى مشابه بنز در داخل 
پرايد رو داريم

خبرآنالين: توقيف صيادان مصرى در ايران

مردم: ماهى دريا قدغن!
صيادان خارجى: براى صيد تازه، اجازه بى اجازه!

سرد بير: مسعود  مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- علي بايبورد ي- حامد  مهرباني - مهرشاد  مرتضوي

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

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

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

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

 موافق نيستم

آخه اونجا 
تنها جاييه كه 

مى تونم
 يه عكس خالى 

بدون هيچ 
حرف و كپشنى 

بذارم :(
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روانشناسان دنبال آن بودند تا از يك طريقى اعتماد به نفس را در افراد 
پرورش دهند. حتى بنده خداها پكيج هاى باال بردن اعتماد به نفس هم 
ــان در برابر ساير  آماده كرده بودند. ولى بعد از مدتى ديدند پكيج هاى ش
ــه همه از اعتماد به نفس  ــاى باالبرنده فروش نمى كند، چرا ك پكيج ه
ــر تحقيقات شان و  ــتند س به ميزان زيادى برخوردارند. لذا دوباره نشس
موقعيت هايى را بررسى كردند تا بدان وسيله عاليم اعتماد به نفس كاذب 
را تشخيص دهيد و خودتان هر تغييرى كه صالح ديديد، بدهيد. اگر هم 

كه همين جورى خوبيد، خب دست دستش نكنيد.
موقعيت خريد

سليقه هركس به خودش مربوط است. اين درست. ولى از يك جايى به 
ــان هم ربط دارد. گاهى پيش آمده كه افراد لباس هاى  بعد به روانشناس
يك سره با طرح پلنگ مى پوشند و آن را در پيج شان معرفى مى كنند كه 
سايرين هم بتوانند تهيه كنند و مثل آن ها زيبا و خواستنى شوند. از لحاظ 
مهربانى و به اشتراك گذاشتن كاالها، اين كار بسيار پسنديده و بارها هم 
از فوايدش صحبت شده. ولى به لحاظ روانشناسى، علت اينكه افراد در 
جامعه به ترويج لباس هاى داغون مى پردازند در صورتى كه خودشان هم 
با پوشيدن آن شبيه پوست خربزه شده اند، فقط مى تواند ناشى از اعتماد 
به نفس كاذب باشد. اسناد و مداركش هم در پيج هاى اينستاگرام موجود 

است.
موقعيت اجتماعى

انسان ها براى ارتباط برقرار كردن در جامعه به اعتماد به نفس نياز دارند. تا 
اينجا كه هيچى؛ كامال طبيعى و بهداشتى است. اما وقتى كسى زير پست 
ــپزى يا توييت محسن رضايى يا صحنه گل محمد صالح،  آموزش آش
كامنت مى گذارد كه «يك دختر خانم خوب و خانواده دار و زيبا در كرج يا 
اطراف باغ هاى كردان، براى صحبت ساده و علمى دايركت بدهد» خب 

ــال 1954 جكى چان در هنگ كنگ به دنيا آمد. صداوسيما  هفتم آوريل س
سال ها اين كشور را «چين  تايپه» مى ناميد تا اينكه صداى هنگ كنگى ها در 

آمد و آن ها گفتند: «فحش گذاشتيم هركى بگه چين  تايپه!». 
شايد براى شما هيچ اهميتى نداشته باشد اما پدر جكى چان، «چارلز چان» 
ــى چان» نام  دارند كه پس از خواندن ترانه «لى لى مال من،  و مادرش«لى ل
لى لى مال تو، لى لى مال من و تو و يه دنيا!» توسط  گروه بلك كتس و شهبال 
ــب پره، جكى چان قصد داشت برود و با پشت دست توى دهان كامران و  ش

 هومن بزند كه با وساطت بروس لى، جكى بى خيال شد. 
خانواده جكى چان به دليل مشكالت اقتصادى به استراليا رفتند اما وقتى ديدند 
آنجا نهايتا جكى وقتى  بزرگ شود بايد در بفرماييد شام، باقالى پلو «تست!» 
كند و جلوى دوربين از غذاها تعريف كرده و  پشت دوربين فحش كاف دار به 
ــد، او را به هنگ كنگ برگردانند. در واقع پدر و مادر  جكى چان  ميزبان بدهن
اولين پدر و مادر دنيا هستند كه خودشان از يك كشور فرار مى كنند اما بچه 

خود را به آن  كشور برمى گردانند. 
آغاز فعاليت جكى در سينما با حضور در نقش«كتك خور» در دو فيلم«اژدها 
وارد مى شود» و «خشم  اژدها» بروس لى بود. جكى چان در اين دو فيلم حدود 
سه ثانيه جلوى دوربين حضور داشت و پس  خوردن چند ضربه با نانچيكو، 
ــد. اما او كه ول كن سينما نبود، در نهايت با چند فيلم  درجه  از بغل خارج ش
دو به سينما بازگشت و با «استاد مست!» نامى براى خودش دست و پا كرد. 

اين ورزشكار هنرهاى رزمى رشته هاپكيدو و ووشو و كاراته در اين رشته هاى 

ــى براى به انحراف  يكى از برنامه هاى غرب وحش
ــفانه موفق هم بوده،  ــيدن جوانان ما كه متاس كش
ــق روح بدبينى و نيمه خالى ليوان رو ديدن در  تزري
پديده هاست. بى انصافا تزريق شون هم وريدى بوده 
ــى رو در ما نهادينه  ــن روحيه بدبين ــى زود اي و خيل
ــى هاى ميدانى نگارنده ثابت كرده كه  كردن، بررس
ــتفاده از هنر هفتم، اين روحيه  ــتر با سواس اونا بيش
بدبينى رو به ما منتقل كردن مثال فيلم مى سازن كه 
به زودى يه شهاب سنگ سه ايكس الرج االناست 
كه صاف بره تو زمينمون! شما تصور كن كه تو اين 
جهان به اين بزرگى و با وجود ميلياردها سياره، چرا 
ــهاب سنگ واسه ما تيزى بكشه و بخواد  بايد يه ش
بياد به ما بخوره؟! آيا ساخت چنين فيلم هايى تاثيرى 
جز بدبين كردن ما به شهاب سنگ هاى نازنين هم 
ــت زامبى  ــازن كه يه مش داره؟ يا اينكه فيلم مى س
ــن ما رو نابود كنند. واقعا  ميخوان از يه ديوار رد بش
چرا بايد آدم هايى كه خيلى وقته مردن بخوان دوباره 
ــن دنياى پر از  ترافيك  ــن و برگردن تو اي زنده بش
ــت؟! بقول يك قهرمان  ــالس و پالم و پارازي و اخت
عرصه سياست و پاسخگويى، من از شما مى پرسم 
ــر از ايجاد روحيه  ــاخت اين فيلم ها غي ــدف از س ه
ــه؟ متاسفانه  بدبينى براى جوانان، چى مى تونه باش
ما با تاثير گرفتن از اين برنامه ها، قابليت ديدن نيمه 
ــم و جووناى ما با ديدن  ــت دادي پر ليوان رو از دس
اين فيلم ها چند نمره، نمره چشمشون ضعيف شده! 
ــس كردن بيكارى،  ــال جووناى ما با ديدن و لم مث
ــوان رو ميبينن؛ ولى جووناى تو  فقط نيمه خالى لي
خونه! همين بيكارى مى دونيد چقدر براى شما فايده 
داره؟ همين بى پولى مى دونيد خودش سرشار از مواد 
مغذيه؟ مثال شما اگه كار و پول داشته باشيد، اولين 
كارى كه مى كنيد چيه؟ مسلما خيليا تا يه پولى بياد 
دستشون ميرن به يه سرى از كشورهاى معلوم حال 
كه آثار فرهنگى اونجا رو مشاهده و از جكى چان و 
بقيه بازيگراي فيلم، امضا بگيرن. خب شما با ديدن 
نيمه پر ليوان بيكارى، متوجه ميشين كه مسئوالن 
ــكارى و بى پولى، دارن  ــا فراهم كردن امكانات بي ب
ــما در برابر تجاوز فرهنگى دفاع مى كنن حاال  از ش
ــتن كار و پول برن ازدواج  بعضيا هم ممكنه با داش
كنن ولى ته ازدواج چيه؟ غير از اينه كه شما بايد روز 
ــنايى، عقد، ازدواج و... همسرتون  تولد، سالگرد آش
ــن بگيريد و كادو بديد؟ حاال از مخارج خود  رو جش
ازدواج و تهيه خونه و... بگذريم كه براى تامين اونا 
ــيفت كار كنيد و طراوت جوونيتون رو  ــه ش بايد س
ــت بديد و مجبور بشيد براى برگردوندن اون  از دس
طراوت خرج هاى آنچنانى بكنيد، اونم قايمكى! ولى 
ــئوالن با هدايت اين به ظاهر شغل و مديريت  مس
ــون از شما دارن  ــر باجناقش براى بچه و داماد و پس
ــن بالها رو به جون خريدن.  محافظت ميكنن و اي
پس جووناى عزيز يه خرده نيمه پر ليوان رو ببينيد 

و انقدر نق نزنيد!

ــم پر  ــته باش من دلم مى خواهد خانه اى داش
ــت، كنج هر ديوارش دوستانم بنشينند  دوس
ــتان با هم فرق داره.  آرام، ولى خب لِول دوس
يه سريا رو سر ما جا دارند، بعضياشون همون 
ــون خوبه و يه تعدادى ام نقش پر  دم در جاش
كننده كنج ها رو بر عهده دارند. كال هر كسى 
ــته باشه تا وقتى  بايد يه خونه از رفقاش داش
جناب سهراب آدرس خونه دوست رو پرسيد، 
ــي رو بهش بدن.  ــه رفاقت ــا آدرس خون درج
محققان اينجور منازل رو مثل داروخانه و رفقا 

رو هم مثل دارو مى دانند.
ــترنجر فرند، رفاقت  دوسـت غريبه: اس
ــاعتى، فردى كه به طور اتفاقى در مطب  س
ــورد  ــم و در م ــان مى بيني ــوس و خياب اتوب
موضوعى مشترك حرف مى زنيم، در برخى 
ــت  ــت اين نوع دوس ــده اس ــوارد ديده ش م
ــده است، مشابه  ــر آينده تبديل ش به همس

شيميايى آن سرترالين است.
دوسـت شـفابخش: كيور فرند، رفاقت 
ــته، فردى كه در زمان هاى آه و ناله و  گسس
اغلب شكست هاى عشقى به او پناه مى بريم، 
اين افراد حضور دائم ندارند ولى نقش ژلوفن 

را دارند.
ــد، رفاقت  ــر فرن دوسـت طغيانگـر: فل
ــت،  لحظه اى، فردى كه براى تغيير آمده اس
ــود و به كجا  ــك نگاه آغاز مى ش اغلب با ي
ختم شدنش در افراد مختلف متفاوت است، 
ــت و  ــتى با اين افراد چالش برانگيز اس دوس
گاهى به قلب هم نفوذ مى كند، ريتالين طور 

هستند.
دوست دوقلو: كلوز فرند، رفاقت پيوسته و 
آهسته، رفيق فاب، رابطه خواهر يا برادرگونه، 
ــتر از  ــن افراد براى غيبت كردن، بيش بهتري
خودمان از جيكوپوك مان باخبر هستند، امان 
از روزى كه به دشمن تبديل شوند، ادالت كلد 

زندگى هستند.
ــال فرند، رفاقت  دوست اجتماعى: سوش
ــى، افرادى كه در جامعه با آن ها حاضر  عموم
ــويم، اغلب هنردوست هستند و براى  مى ش
رفتن به سينما و گالرى همراهى مان مى كنند، 
ــامل همه رنگ ها  لباس و ظاهر اين افراد ش
ــد و ژوليده  ــوال موهايى بلن ــود و معم مى ش
دارند، مولتى ويتامين در مقابل اين افراد لنگ 

مى اندازد.
دوسـت رومنس: الو فرند، اين فرد يك 
ــى گرفتى؛  ــود گرفت ــار از در خانه رد مى ش ب
ــده بعدى مجددا رد خواهد شد،  نگرفتى در س
از سمبل هاى وى رز قرمز قلب و خرس گنده 
است، زبان او عشقى درى است و جيم حرف 
غالب در اين زبان است مانند عجيجم و عجلم، 

گفته مي شود تاثيرى برابر با ايكس دارد.

اين ديگر خوب نيست. مخصوصا اگر فرد مورد نظر عكس پروفايلش 
به جاى خودش، تصوير كفتر باشد. كه اين يكى اصال خوب نيست!

جلوى آينه
اگر از آن افرادى هستيد كه كمى بيشتر، مثال حدود سه ساعت و نيم 
ــدن در زيبايى هاى خودتان،  جلوى آينه مى ايستيد و هنگام محو ش
احساس مى كنيد جبر جغرافيايى مانع درخشيدن تان شده و امكانات 
نبوده؛ وگرنه تا حاال چهار بار دختر شايسته مى شديد يا مى توانستيد 
به جاى پژمان بازغى معروف شويد (خدايى جذابه ديگه. با من بحث 
نكنيد) شما اعتماد به نفس تان تنظيم نيست و هروقت توانستيد بدون 
فيلتر موش موشك اكليلى و خرگوش براق سلفى بگيريد، بعد بيايد تا 

در مورد اعتماد به نفس با هم صحبت كنيم.
 سر كار

ــراد از دو طريق  ــه در محيط كار، معموال اف ــان معتقدند ك رواشناس
ــان را بروز مى دهند: دسته اول كه خودشان  اعتماد به نفس كاذب ش
را از هرلحاظ، يك سر و گردن باالتر از بقيه مى دانند و نگاه شان باال 
ــت. كه ايرادى ندارد. چون بقيه هم نسبت به اين دسته  به پايين اس
نگاه شان به پايين است! اما دسته دوم حال شان روبه راه تر است و فقط 
از يكى، دو لحاظ خودشان را از بقيه شاخ تر مى دانند كه روانشناسان 
ــيد اين ها خودشان به مرور خشك مى شوند و  مى گويند نگران نباش

مى افتند و خطرى براى كسى ندارند
در جمع فاميل

ــتيد كه در جمع فاميلى، يك نگاهى به  ــته افرادى هس اگر از آن دس
ــان است، مى اندازيد و يك  دخترعمه تان كه كراش نصف دانشگاه ش
نگاهى به خودتان و مى گوييد: خوب شد شبيه اين ايكبيرى نشدم. يا يا 
به پسرخاله تان كه دانشجوى دكترى شريف است نگاه كرديد و در دل 
گفتيد از بچگى هم معلوم بود اين مالى نمى شه، خب قطعا شما اعتماد 

به نفس تان به اندازه يك بند از بزرگ ترين انگشتتان، كاذب است.
در باشگاه بدنسازى

هرگاه در باشگاه بدنسازى با 37 كيلو وزن، بعد از يك ماه به راحتى 
ــه يك ونيم كيلويى زديد و به صورت كت باز راه رفتيد، يا با 168  وزن
كيلو وزن و 150 سانت قد، فقط كشششى كار مى كنيد چون معتقديد 
مى خواهيد همين را عضله كنيد و يك پرده گوشت اصال قشنگه؛ شما 
اعتماد به نفس تان كاذب است. اما اگر قد و وزن تان با هم هماهنگى 
ــارتان  ــد كه روى تردميل قند و فش ــدى ورزش مى كني دارد و در ح
ــبتا از دنيا مى رويد، شما از اعتماد به نفس نرمالى  باهم مى افتد و نس

برخورداريد.

ورزشى اگر مى ماند  عمرا حريف ذبيح ا... پورشيب خودمان نمى شد، در نتيجه 
از ترس اين كاراته كاراى كشورمان به سينما  رفت و آنقدر فيلم بازى كرد كه 
ديگر هيچ تهيه كننده اى تمايلى به كار با او نداشت. جكى چان يك  جورهايى 

مهران رجبى سينماى هنگ كنگ و هاليوود است. 
ــبكه كيش پخش شد، نشان داد كه عالوه بر  او اخيرا در فيلمى كه در ش
ــت.  ــم ما پنهان مانده اس هنرهاى رزمى، هنرهاى  ديگرى دارد كه از چش
ــبكه كيش  اين فيلم كه حاوى صحنه هاى غيراخالقى بود در حالى از  ش
پخش شد كه هنوز فيلم تمام نشده، فقط آيدين سيارسريع كه هيچ سمتى 
در شبكه  تلويزيونى كيش ندارد، از آنجا اخراج نشد. اين نشان مى دهد كه 
ــت و بچه هاى  مدرسه زاهدان، كارگران هفت تپه و  معروفيت خيلى بد اس
دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات هم اگر معروف بودند، بعد از  اين همه 

حادثه، الاقل يك نفر بايد از پست خود اخراج مى شد. 
پس از پخش اين فيلم، جلسه اى اضطرارى در معبد شائولين برگزار شد و 
رييس حراست معبد شائولين  خواستار برخورد جدى با جكى چان شد. آن ها 
در بخشى از بيانيه خود گفتند: «ما مدت هاست جكى چان  را زير نظر داريم، 
او اخيرا هم با حضور در پارك ها مردم را الكى  نصيحت مى كند!».همچنين 
كانال هواداران بروس لى نيز در پيامى خطاب به جكى چان نوشت: «حيف 
 كه استاد و خاشچقى نيستند كه اين روزها را ببينند!». پس از به وجود آمدن 
اين حواشى، جكى چان  ضمن تكذيب اين ويديو، در صفحه اينستاگرام خود 
فيلمى را منتشر كرد و گفت: « اين فيلم با  استفاده از ترفندهاى كامپيوترى، 
ــر گرديده و  وكالى  ــازى كلمات تهيه و منتش تحريف، برش و همگام س
من پيگير منتشر كننده اين فيلم مى باشند. اگر با انتشار دهندگان اين فيلم 
ــود، بنده از  معبد شائولين استعفا داده و به تدريس نقش مار در  برخورد نش

كنگ فو مى پردازم». 
در همين رابطه تعداد زيادى از هموطنان خودنمك پندارمان هم با حمله به 
صفحه جكى چان  كامنت هايى نظير«ممد ميدونم اينجايى! سر راه زغال 
يادت نره!»، «قاليشويى شربت اوغلى شعبه  ديگرى ندارد!» و «اگه بروسلى 
رو دوست دارى اليك كن!» و «چى بوديم و چى شديم!» براى او  گذاشتند 
ــتم، جكى جونم! ما آسياى  تا جكى چان اعالم كند: «من جكى چان نيس

شرقيا همه شبيه  هميم!». 

افسانه جهرميانروانشناسي بالنگي

omar al abdallatطرح

aresطرح

كشتنش هم سخت بود هم خيلى طول 
كشيد.

ــاعتى جلوى در اتاق منتظر بودم.  نيم س
ــار زدم به در و گفتم: «خانم تو رو  چند ب
ــد برم چند نفر  ــدا عجله كن... من باي خ

ديگه رو هم بكشم... بيكار نيستم كه».
تا اين كه باالخره آمد بيرون. يك پيراهن 
بلند قرمز پوشيده بود و موهايش را روى 

سرش قلمبه كرده بود.
گفت: «خب؟ برنامه چيه؟» و چند تا قدم 
ريز برداشت و خرامان خودش را رساند به 
مبلى كه توى پذيرايى بود و سيخ نشست 
ــتم  و پايش را انداخت روى پايش. خواس
ــه را بدهم ولى امان نداد  توضيحات اولي
ــيد: «ببين اينجا خوبه براى قتل؟  و پرس
ــت مى تونم اونجا هم  ــه خوب نيس ... اگ

وايسم... جلوى اون تابلو بزرگه».
گفتم: «از نظر من فرقى نداره».

ــا ... اون گلدونه  ــايدم اونج گفت: «يا ش
ــى؟... يه حالتى كه مثال مرگم  رو مى بين
ــونه يا چه  ــت رو برس ــه طبيع ــق ب عش

مى دونم ... نظرت چيه؟»
دهانم را باز كردم كه حرف بزنم اما اجازه 
ــمت آشپزخانه و  نداد. هلم داد و رفت س
گفت: «فهميدم... مى شينم روى ميز نهار 
ــم مى گيرم  ــابه ه ــورى يه ليوان نوش خ
ــايد يه چيز ديگه ... بعد تو  ــتم يا ش دس
ــه رو در  يه جورى تير بزن كه خون بپاش

يخچال... تو بك گراند ... عاليه؟ نه؟»
ـ آخه من اسلحه ندارم... يعنى نياوردم... 

بعد نوشابه بدآموزى نداره؟
ــى  ــت مى گ ــان راس ــى؟... آه ــرا چ ـ ب

سرطان زاست ... خب چى مثال؟
ـ دوغ داريد؟

دست هايش را گرفت دو طرف صورتش 
ــر خودم  ــرا به فك ــت: «واى ... چ و گف
ــاى خون كه  ــود؟ ... قطره ه ــيده ب نرس
ــير» و در يخچال را باز كرد  ريخته تو ش
و قفسه ها را باال و پايين كرد. «اه ... شير 
ــروز ... هى با خودم  ــادم رفت بخرم ام ي
گفتم يه چيز ديگه هم الزم دارما... حاال 

چيكار كنيم؟»
ـ خب حاال اشكال نداره ... همين گلدونه 
هم خوب بود يا حتى همون تابلويى كه 

اونجاست
ــه ... اين گلدونه  ــا خيلى تكراري ـ نه اين
ــه همه برگاش ريخته اون تابلو رو هم  ك
ــاله دارم» و با بغض ادامه داد:  كه صد س
«همه وسايل اين خونه قديميه ... قديمى 

و كهنه... حالمو به هم مى زنه».
رفتم مقابلش نشستم و گفتم: «نه به خدا 
ــنگه  ... اينا همش خوبه ... خيلى هم قش
... اصال همون نوشابه فكر خوبى بود ... 
من الكى مخالفت كردم ... يه جور مدرنه 

اصال ... بيارمش؟»
ــرش را تكان داد و يك قطره اشك از  س

گوشه چشمش سر خورد پايين.
ــير بخرم؟ ... يه دقيقه مى رم تا  ـ برم ش

سر كوچه و مى آم ... هان؟
ـ اين وقت شب كه مغازه باز نيست.

ـ خب اصال يه فكر ديگه ... به جاى اين 
كه صحنه رو عوض كنيم، روش رو تغيير 
ــن چيزهايى كه آوردم  مى ديم ... بذار اي
رو بهت نشون بدم ... ببين يه دونه چاقو 
ــته مشكى ها، البته ضامن  دارم از اين دس
ــه ... خيلى ها رو با  ــداره ولى خيلى خوب ن

اين كشتم
دماغش را كشيد باال و گفت: «پس اينم 

كه تكراريه».
ـ خب ... باشه ... آهان ... تبر ... تبر دارم 
ــگله ... هنوزم به هيچ  ... خيلى هم خوش

گردنى نخورده ... دوست دارى اينو؟
جواب نداد. گفتم: «بذار ببينم ديگه اين 
تو چى دارم؟ خوشگل باشه، ناناز باشه ... 
آهان ... اين خيلى خوبه ... قرص سيانور 
ــيد؟ ... هم  ــرا از اول به فكرم نرس ... چ
ــريعه، هم باكالس  ــه، هم س دردش كم
ــو دهنت و قورت  ــه دونه مى ذارى ت ... ي
ــن تمومه ...  ــى دى ... هنوز نرفته پايي م

هان؟ چى مى گى؟ دوسش دارى؟»
ــرد. گفتم: «من  ــك هايش را پاك ك اش
ــال يه نفر رو با سيانور كشتم، هنوز  پارس
قرص از تو حلقش پايين نرفته بود افتاد 
ــدش پف  زمين و همون لحظه هم جس
ــد اين هوا». و دهانم را باد كردم.  كرد ش
ــه در آوردم پقى زد و خنده و  ــى ك از اداي

گريه اش قاطى شد.
ــره خنديدى؟ ...  ــان ... ديدى باالخ ـ آه
ــماتو  حاال بيا يه كار جديد بكنيم ... چش

ببند ... زود باش ببند
ــم هايش را بست؛ كيف ابزارم  وقتى چش
را گذاشتم جلوى دستش و گفتم: «چشم 
ــو انتخاب كن ... هرچيزى  ــته يكيش بس

انتخاب كردى با همون مى كشمت».
ــش را گرفت و گفت:  لبخند تمام صورت

«واقعا؟»
گفتم: «واقعا» و زل زدم به دست هايش 
ــت با ظرافت توى كيف جست و  كه داش

جو مى كرد.

 ديجي قتل

 گوسفندى كه ديرش شده

حسام حيدرى

نسيم نوحه خوانباشگاه طنزپردازان جوانمهدى حجازىباشگاه طنزپردازان جوان

چه كسانى از
 اعتماد به نفس كاذب
 بقيه را رنج مى دهند؟

جكى چان را 
بهتر بشناسيد  

قتل زيبا

 بدبينى 
ممنوع!

رفيق
 درمانى

قسمت 412 - ريز پالت هاى كمدى 34
Overreacting Airport Security موقعيت

شما در فرودگاه هستيد و به سرعت مى خواهيد به پروازتان برسيد. اندكى توقف مى كنيد 
تا بندهاى كفش تان را ببنديد. يك هو يك نفر از وجود يك بمب در يك كفش توسط 
تروريست ها خبر مى دهد و همه تصور مى كنند چون شما داريد با كفش تان ور مى رويد، 

البد آدم مشكوكى هستيد. چند ثانيه بعد همه محافظين و گارد پرواز به دور شما حلقه 
مى زنند. 

ــايل و لباس هاى تان را مى گيرند و همه  ــما را به اتاق بازجويى مى برند و همه وس بعد ش
جاى تان را مى گردند و با شما مثل يك آدمكش برخورد مى كنند و لحظات پر استرسى 

را مى گذرانيد و در نهايت متوجه مى شوند بى گناه هستيد و رهاى تان مى كنند.اما وقت و 
ــت داده ايد و اعصاب تان هم خرد شده. در سريال هاى آمريكايى اين  زمان پرواز را از دس
اتفاقات معموال براى التين ها و عرب ها مى افتد و گريبان اقليت ها را مى گيرد. معموال سوال 

و جواب هاى بازجويى خيلى بامزه از كار درمى آيد.

فريور خراباتى
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گاليه هاى وزير بهداشت 

از بودجه 98

nishkhat



نيشخط خـاطـره
اكتاويان كواچي

دو شنبه 5  بهمن 1393
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على قناعت

هفته نامه گل آقا
رييس راهنمايي و رانندگي گفت:

 نصب هرگونه وسيله اضافي
 به اتومبيل شخصي ممنوع است

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 

كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

قتل عام سفره زير خط فقريهاقتل عام سفره زير خط فقريها



آدم برد بارى شد
بعد از 

دستبرد  دزد

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
محمدمهدى معارفى
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 نوشته واسه رسيدن به اينجايي كه هستم 
جون كندم و زحمت كشيدم.

 انگار مثال مارو تو خيابون يهويي ديدن 
گفتن عه چطوري؟ بيا اين دكمه رو بزن برو 

اينجايي كه االن هستي

# جيسون

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

متين اسالمى 

مديران و اضافه كارى

نيشخط خـاطـره
رسانه و انتخابات

كيوان وارثي
دو شنبه 5  بهمن  1394
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سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

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

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

  



مرد عنكبوتى و 
من نيش زدم!

2

2
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كوشندگان كودك:

اسباسب

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

سارا باقرى دوستسارا باقرى دوستقصه هاقصه ها  ى فيلوى فيلو  فف

توى كالس فيلوف و اسب آبى وسايل اسباب بازى ها را جمع مى كردند و الكى و ميمون دم دراز هم لگوها را تو سبد توى كالس فيلوف و اسب آبى وسايل اسباب بازى ها را جمع مى كردند و الكى و ميمون دم دراز هم لگوها را تو سبد 
مى ريختند، آخه قرار بود معلم ژيمناستيك، خانم ببرى تا نيم ساعت ديگه به كالسشون بياد. كفشدوزك هم خورده مى ريختند، آخه قرار بود معلم ژيمناستيك، خانم ببرى تا نيم ساعت ديگه به كالسشون بياد. كفشدوزك هم خورده 
كاغذهاى كاردستى ها را كه روى زمين ريخته تو سطل زباله مى ريخت. جوجه بور  هم جلوى در كالس وايساده بود تا كاغذهاى كاردستى ها را كه روى زمين ريخته تو سطل زباله مى ريخت. جوجه بور  هم جلوى در كالس وايساده بود تا 
خانم ببرى را ديد گفت: جيك! جيك! بچه ها خانم ببرى داره مياد! ميمون دم دراز با فيلوف تشك هاى ژيمناستيك خانم ببرى را ديد گفت: جيك! جيك! بچه ها خانم ببرى داره مياد! ميمون دم دراز با فيلوف تشك هاى ژيمناستيك 
ــتاد و با بچه ها نرمش كردند. بعد نرمش ، خانم ببرى گفت: حاال يكى يكى بياييد وملق  ــتاد و با بچه ها نرمش كردند. بعد نرمش ، خانم ببرى گفت: حاال يكى يكى بياييد وملق را انداختند، خانم ببرى ايس را انداختند، خانم ببرى ايس
بزنيد. الكى با خوشحالى اول از همه اومد رو تشك و يه ملق زد، اما از پشت به طرف الكش افتاد و نتوانست برگرده و بزنيد. الكى با خوشحالى اول از همه اومد رو تشك و يه ملق زد، اما از پشت به طرف الكش افتاد و نتوانست برگرده و 
گفت: واى !خانم ببرى من نمى تونم خودم تكون بدم. خانم ببرى گفت: الكى! بايد بيشتر تمرين كنى. با كمك فيلوف گفت: واى !خانم ببرى من نمى تونم خودم تكون بدم. خانم ببرى گفت: الكى! بايد بيشتر تمرين كنى. با كمك فيلوف 

و ميمون درازه بلند شد و نشست. ميمون درازه گفت: الكى نگاه كن! اين جورى بايد ملق بزنى. بعد يهو ميمون درازه بلند شد و نشست. ميمون درازه گفت: الكى نگاه كن! اين جورى بايد ملق بزنى. بعد يه
 ملق زد و دمش گير كرد زير تنش و زد زير گريه. خانم ببرى گفت: ميمون دم دراز چرا حواست را جمع نمى كنى؟  ملق زد و دمش گير كرد زير تنش و زد زير گريه. خانم ببرى گفت: ميمون دم دراز چرا حواست را جمع نمى كنى؟ 

اسب آبى و جوجه بور دستش را گرفتن و رفت و كنار تشك نشست.اسب آبى و جوجه بور دستش را گرفتن و رفت و كنار تشك نشست.

اما هنوز كامل ملق نزده بود، كه خرطومش توى اما هنوز كامل ملق نزده بود، كه خرطومش توى 
تشك گير كرد و پاهاش تو هوا آويزان ماند.تشك گير كرد و پاهاش تو هوا آويزان ماند.

 خانم ببرى گفت: خيلى ممنون فيلوف! عجب كله ملقى زدى! 
بعد از پشت لباسش را گرفت و خرطوم فيلوف از تشك 

بيرون اومد. اسب آبى  كه نوبتش شد، از ترس گفت: بيرون اومد. اسب آبى  كه نوبتش شد، از ترس گفت: 
خانم ببرى! من فقط مى تونم قل بخورم. خانم ببرى گفت: 

باشه !اسب آبى قل بخور ولى دفعه بعد بايد ملق زدنباشه !اسب آبى قل بخور ولى دفعه بعد بايد ملق زدن
 را تمرين كنى. بعد قل خوردن اسب آبى خانم ببرى گفت: 

 بلند شد. جوجه بور و كفشدوزك هم روى تشك تمرين كردند. 

 همگى به آشپزخانه رفتند تا از خاله قورباغه آب بگيرند ،
 آخه  خيلى خيلى خسته و تشنه بودند. آخه  خيلى خيلى خسته و تشنه بودند.

دى!ددىىىى!! 

 ::

ت:تت::: 

كردند.كككردددنننننددددد... 

موسيقى درمانى و اثرات آنموسيقى درمانى و اثرات آن

ترسيم درون!ترسيم درون!
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نام كتاب: ماجراهاى سلطان و آقا كوچول
نويسنده: شهرام شفيعى

تدوينگر/گردآورنده : گل محمد خداوردى
ناشر: نشر پيدايش

درباره كتاب: اين داستان، شرح سفر پادشاه قاجار به فرنگ است. در اين سفر 
«آقا كوچول»، همدم هميشگى پادشاه او را همراهى مى  كند و بگو مگوهاى اين دو 
لحظات شادى را براى خوانندگان رقم مى  زند. همچنين در اين سفر ماجراهاى 
جذاب، شيرين و خنده  دارى براى پادشاه و اطرافيانش اتفاق مى  افتد؛ ماجراهايى 

كه بيشتر ناشى از سادگى و بى  اطالعى پادشاه و اطرافيان اوست.

مرد عنكبوتى رو من نيش زدم!مرد عنكبوتى رو من نيش زدم!

ن كتاب  توسط:سهيل دلدار از تهران
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

مايع  از  من  تارهاى  عنكبوتم.  يك  من 
لزجى ساخته مي شود كه در حفره هاى 

سوزن  سر  اندازه  به  كوچكى  بسيار 
اين مايع  در زير شكمم قرار دارند، 

داراى تركيب خاصي است كه هروقت 
و  سخت  بگيرد،  قرار  هوا  مجاورت  در 

محكم مي شود. من آن را به وسيله چنگال مخصوصم 
از  را  خودم  تارهاى  و  مي آورم  بيرون  حفره ها  اين  از 
آن مي سازم.من مي توانم با همين مايع بسيار مختصر، 
حدود 500متر از اين تارها بتنم! يك موضوع جالب 
اينكه اين تارها گاهى هر كدام از چهار رشته تشكيل 
نيز  رشته  هر  و  شده 
رشته  هزار  از  خودش 
هر  كه  يافته  تشكيل 
كدام از سوراخ بسيار 
بدنم  در  كه  كوچكى 
است، خارج مي شوند.

هزار پا
هزارپايى به مهمونى ميره!

تا كفش هاش رو از پاش دربياره

مهمونى تموم ميشه.

جوراب
يه نفر ميره جوراب فروشى

ميگه: آقا جوراب ميخوام.

فروشنده ميگه:مردونه ؟

ــت ميده و ميگه:  يارو دس

مردونه
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رمان «فصل پنجم: سكوت» اثر محمدرضا بايرامى  كه در قالب طرح 
رمان نوجوان امروز خلق شده است، براى هفتمين بار منتشر شد.

داستان اين رمان در بحبوحه  روزهاى انقالب اسالمى  در ايران اتفاق 
مى افتد. «فصل پنجم: سكوت» ماجراى پسر نوجوانى به نام مرتضى 
است كه ناخواسته درگير اتفاق هاى مهم سياسى مى شود. اين اثر 
ــاى مرتضى-نقش اول- در يكى از  در واقع؛ اعتراف ها و واگويه ه

زندان هاى سياسى است.
بر اين اساس داستان كه در قالب «رئاليسم اجتماعى» نوشته شده، 
ــنده از زبانى  ــان طبقه ضعيف رخ مى دهد و نويس در تهران و در مي
طنزگونه در بيان برخى اتفاق هاى كتاب بهره برده است.در بخشى 
ــوردم خوابم نمى برد.  ــم: «هر چه وول مى خ از اين كتاب مى خواني
پشه ها بغل گوشم وزوز مى كردند. گاه گدارى از طرف هاى پشت 
خط صداى پارس سگ مى آمد. گربه ها هم كه شب ها جن مى شوند، 
همه جا رفت وآمد مى كردند و گاهى از روى بام و يا حتى قرنيز ديوار 
ــم صداها درهم و برهم  ــنيدم. تو گوش حياط، صداى آن ها را مى ش
شده بود. وسط پارس سگ، گربه اى پوف مى كشيد و پشه اى وزوز 

مى كرد و مرد مى زد زير گريه اى كه از شادى بود و نه غم.»
اين اثر در چاپ هاى قبلى 37 هزار شمارگان داشته و هم اينك در 
ــوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان  5هزار نسخه از س

منتشر شده است.

«فصل پنجم: سكوت» به چاپ هفتم رسيد«فصل پنجم: سكوت» به چاپ هفتم رسيد

كودكان بايد حرف شنوى داشته باشند
بيشتر مادران در روياى خود هم نمى بينند فرزندشان روزى حرف شان را به راحتى 
گوش كند و مطيع آن ها شود. پدران، ساعات كمترى را با فرزندان مى گذرانند و 
كمتر بر سر مسائل پيش پاافتاده و جزيى با آن ها بحث مى كنند.از اين رو جذبه شان 
بيشتر حفظ مى شود، اما مادران بيشتر با فرزندشان هستند و كارشان دشوارتر 
است. در اينجا راهكارهايى معرفى مى كنيم كه به هر پدر و مادرى كمك مى كند 
ــتري پيدا كنند:حرف تان را فقط يك  تا فرزندان شان از آن ها حرف شنوى بيش
بار بگوييد: اگر پيشتر بايد يك حرف را چند بار مى گفتيد و كسى توجه نمى كرد، 
از اين به بعد فقط يك بار با جديت بگوييد. اگر او اهميتى نداد، پيامدى متناسب با 
كرده اش در نظر بگيريد. پس از مدتى او متوجه مى شود كه بايد براى حرف تان 

ارزش قايل شود.
تشويق كنيد: هميشه جريمه كارگر نيست. تشويق نيز مى تواند بسيار موثر باشد، 
به خصوص هنگامى كه كودك برخالف عادات قبلى، براى نخستين بار به حرف شما 
گوش مى كند و آنچه را كه خواسته ايد انجام مى دهد. هرگاه متوجه حرف شنوى 
فرزندتان شديد، او را تشويق كنيد و به او بگوييد از اين كارش متشكريد.براى 
ــتور به او زمان بدهيد: هيچ گاه به فرزندتان نگوييد،همين االن بلند شو و  هر دس
آشغال ها را دم در بگذار.  خود شما هم اگر وسط انجام كارى باشيد، دوست نداريد 
همان لحظه از شما بخواهند رشته ذهنى تان براى آن كار را رها كنيد و سراغ كارى 
ديگر برويد.پس به فرزندتان هم مهلت بدهيد. براي مثال به او بگوييد تا يك ربع 
ديگر فرصت دارى آشغال ها را دم در بگذارى. بعد از آن مى توانى بازى رايانه اى 
كنى.از شكست نهراسيد: اگر تا ديروز رفتار ديگرى با فرزندتان داشته ايد و از 
امروز تصميم گرفته ايد رويه اى متفاوت در پيش بگيريد، احتمال شكست زياد 
است. شما به فرزندتان مهلت داديد كه آشغال ها را دم در بگذارد تا بعد از آن مجاز 
به بازى كردن باشد.حال آن فرصت به سرآمده و او اين كار را انجام نداده  و در دل 
دعا مى كند كه شما مانند گذشته، به حرف تان پايبند نباشيد. اما اين طور نيست. نيازى 
نيست فرزندتان را دعوا كنيد تا روزى كار به حرمت شكنى برسد. تنها در نهايت 
صبورى و آرامش به او بگوييد مهلتش به پايان رسيده و او كارش را انجام نداده، 
خودتان آشغال را دم در مى گذاريد و او امشب كال مجاز به بازى كردن نيست. اما 

اگر فردا به حرف تان گوش كند، فرصتى دوباره براى بازى كردن خواهد يافت.

«كنت گراهام»«كنت گراهام»
ــاد در ميان  ــنده «ب ــك و نويس ــى رتبه بان ــام، كارمند عال ــت گراه كن
شاخه هاى بيد»، از آثار ماندگار ادبيات كالسيك كودكان است.كنت 

گراهام در سال 1832 در ادينبورگ اسكاتلند به دنيا آمد.
دوران كودكى او در سفر و تغييرات پى در پى گذشت. او دانش آموخته 
ــگاه  ــفورد بود و تحصيالتش را در دانش ــنت ادوارد آكس ــه س مدرس
ــتارهايى  ــتين كارهاى ادبى گراهام، جس ــفورد ادامه داد. نخس آكس
ــد. در  بود كه از اواخر دهه 1880، در مجله ها و روزنامه ها چاپ مى ش
1893 «نوشته هاى يك كافر» كه مجموعه اى از مقاله ها و داستان هايش 
ــاالن كه در نگارش  ــپس دو كتاب براى بزرگس ــد و س بود، منتشر ش
ــر كرد.  ــات دوران كودكى اش بهره گرفته بود، منتش آن ها ازتجربي
ــد به نام هاى  ــت موفقى بودن ــار، نيمه زندگينامه هاى خود نوش اين آث
ــا» (1895).  ــه آن «روزهاى روي ــال هاى طاليى» (1898) و دنبال «س
ــاوندان  ــتان هايى بودند درباره كودكان يتيمى كه با خويش آن ها داس
بى احساس و خسته كننده شان زندگى مى كردند. اين آدم بزرگ هاى 
گراهام به گونه اى طنزآميز به خدايان تشبيه شده اند. اين آثار به سبب 
هوشمندى، كشش فراوان و به تصوير كشيدن تخيل دوران كودكى به 
 Edith) شيوه اى نو، ستايش شده اند و نويسندگانى مانند اديت نزبيت
Nesbit) در آفرينش آثارشان براى كودكان از آن ها تاثير گرفتند. 
اين دو اثر شهرت گراهام را به عنوان نويسنده دوران كودكى تثبيت 
كردند، اما اوج شهرت او وامدار «باد درميان شاخه هاى بيد» ( 1908)، 

رمانى بود كه براى كودكان نوشته است.

كودكان بايد حرف شنوى داشته باشندككوودككااننن ببباايييدد ححرررررففففففف شششششششننننوووووىى ددااششششششششششتتتتتتهههههههههههه بببببببااااااااااشششششششند

ــت خيلى زود به عنوان يك تكنيك  ــيم كردن توانس ترس

نتيجه بخش براى تشخيص شرايط آسيب شناختى به كار 

رود.به طورى كه از همين امكان تشخيص ابتدايى، به تدريج 

ــه امروز آن ها را  ــيارى به وجود آمد ك روش هاى منظم بس

آزمون نقاشى مى نامند.اين آزمون ها در تحليل روانكاوانه 

پديد آورنده اثر نقش بسزايى دارد. 

ــى درمانى فراهم آوردن فرصتى براى افراد بود  هدف نقاش

ــات، عواطف، نيازها  ــا و خطوط احساس تا از طريق رنگ ه

ــوى كه مايلند  ــته هاى خود را آزادانه و به نح و حتى دانس

ــاير هنرها مانند پلى ميان دنياى  ــى و س بيان كنند. نقاش

ــرار مى گيرند و تصوير مانند  درون و واقعيت  هاى بيرونى ق

ــرده و جنبه هاى  ــى در فاصله ايـن درعمل ك يك مـيانجـ

ــته، حال و آينده افراد را بازگو  خودآگاه و ناخودآگاه، گذش

مى كند.

ــت  ــى درمانى فراهم آوردن فرصتى اس  پس در واقع نقاش

براى افراد تا از طريق رنگ ها و خطوط احساسات، عواطف، 

نيازها و حتى دانسته هاى «خويش» را آزادانه و به نحوى كه 

مايلند بيان كنند. همان گونه كه رفتار و حركات يك شخص 

گوياى ناخودآگاه آن شخص است و ما را به آن چه در درون 

او مى گذرد راهنمايى مى كند و به تفسيرى زبان ناخود آگاه 

ــى نيز مى تواند با زبان خاص خود معرف  او مى شود، نقاش

درون اشخاص شود.

بعضى افراد ممكن است به داليل مختلف زبانى و شخصيتى 

ــان كنند اما يك  ــته ها و تمايالت خود را بي نتوانند خواس

متخصص مى تواند از طريق حركات بدن  يا نقاشى او، اين 

ــخيص بدهد. در اين سلسله از  تمايالت و خواسته ها را تش

بحث ها سعى بر اين است كه با ارائه نمونه هايى از نقاشى به 

مفاهيمى درونى پى برد. به طور مثال به نقش پنجره در خانه 

ــاره مى كنيم. در روان شناسى، دريچه هاى  و مفهوم آن اش

خانه مانند در  يا پنجره، نشان دهنده دريافت پذيرى فرد، ميل 

به تقسيم و مشاركت، نياز ارتباطى، روحيه اى باز و متمايل به 

برون گرايى است. شما از طريق پنجره با بيرون از خانه ارتباط 

ــتيد و بيرون را نگاه  ــد كنار آن بايس برقرار مى كنيد. مى تواني

ــتن  يا كم بودن پنجره بر روى يك خانه در نقاشى  كنيد. نداش

يك كودك مى تواند نشانه اضطراب ارتباطى يا امتناع از ديدن 

پاره اى از چيز ها باشد و در عين حال مى تواند نشانه افسردگى 

نيز باشد يا نداشتن در  براى خانه نقاشى مى تواند نشانه محصور 

بودن  كودك، در « من » خويش باشد.

ــيم يك نقاشى فرآيندى پيچيده است  روند پديد آوردن و ترس

كه در شكل گيرى آن كودك تجربه هاى گوناگونش را براى به 

وجود آمدن يك اثر كه داراى معنى است به كار مى گيرد. 

ــر هنرى،  ــع با يك اث ــدى، كودك در واق ــن فرآيند تولي در اي

چيزى برتر از اثر و در واقع بخشى از «خويش» را به ما 

ــت كه چگونه مى انديشد، چه  مى نماياند و آن اين اس

ــبت به جهان پيرامونش دارد و  ــى در خويش نس حس

ــكل و در نگاه ديگر به  چگونه نگاه مى كند؟ او بدين ش

واقع و به صورت غير كالمى خويشتن خويش را ترسيم 

مى كند و حتى تعارضات بسيار عميق خود را نيز آشكار 

مى سازد. 

ــتفاده از اين ابزار مى توان به درون افراد  بنابراين با اس

راه يافت و از نا خودآگاه آنان آگاه شد، در نتيجه علل و 

عوامل ايجاد ناراحتى افراد بيمار را تشخيص داده و در 

انتخاب روش درمان درست عمل كرد. 

موسيقى درمانى و اثرات آنموسيقى درمانى و اثرات آن

ترسيم درون!ترسيم درون!
ىلىر روستايى عع

همان گونه كه رفتار و حركات يك شخص گوياى 

ناخودآگاه آن شخص است و ما را به آنچه در درون 

او مى گذرد راهنمايى مى كند و به تفسيرى زبان 

ناخود آگاه او مى شود، نقاشى نيز مى تواند با زبان 

خاص خود معرف درون اشخاص شود

بعضى افراد ممكن است به داليل مختلف 

زبانى و شخصيتى نتوانند خواسته ها و 

تمايالت خود را بيان كنند اما يك متخصص 

مى تواند از طريق حركات بدن  يا نقاشى او، 

اين تمايالت و خواسته ها را تشخيص دهد. 

در اين سلسله از بحث ها سعى بر اين است 

كه با ارائه نمونه هايى از نقاشى به مفاهيمى 

درونى پى برد



چهارشنبه 12 دى 1397   |   25ربيع الثانى 1440  |  2  ژانويه  2019   
سال هفتم  |  شماره  1384  |  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

امير مهدى خيرى

روشا صيرفى
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رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.
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