
جامعه

يك متخصص ارتوپدى، ريسك ابتال به پارگى رباط صليبى 
ــت و گفت: ورزشكاران نسبت به ساير  را در ورزشكاران باال دانس
اقشار جامعه بيشتر در معرض پارگى رباط صليبى هستند چرا كه 
حالت تهاجمى و درگير و رودررو شدن در ورزشكاران بسيار بيشتر 
ــت و همين عامل موجب پارگى رباط صليبى مى شود.دكتر  اس
روشندل،عضو فدراسيون پزشكى ايران، وجود برخى بيمارى  ها 
و مصرف داروها را در پارگى رباط بى تاثير ندانست و گفت: رباط 
ــيار محكمى در بدن است كه با شرايط خاصى  صليبى، رباط بس
دچار آسيب ديدگى و پارگى مى شود؛ البته بعضى بيمارى هاى 
زمينه اى مثل ديابت، بيمارى هاى مفصلى يا مصرف كورتون ها 
ــت فرد با  ــه در اين حالت ممكن اس ــكننده مى كند ك رباط را ش
ــود كه البته اين موارد  يك حركت ابتدايى دچار پارگى رباط ش
ــيار اندك اتفاق مى افتد.وى گرم كردن قبل ورزش را روشى  بس

ــمرد و افزود: توصيه ما  مناسب در پيشگيرى از پارگى رباط برش
به افراد جامعه اين است كه قبل ورزش كردن حتما خودشان را 
ــبك، گرم كنند و اگر مى خواهند  به اصطالح امروزى با نرمش س
ورزش تهاجمى يا رودررو مثل فوتبال را انجام دهند حتما با دقت 
و احتياط بيشترى ورزش كنند تا خداى ناكرده دچار پارگى رباط 
ــگام ورزش به پاى خود  ــوند. همچنين توصيه ديگر آنكه هن نش
زانوبند ببندند تا محافظ خوبى براى زانوها و پيشگيرى از پارگى 
رباط صليبى باشد. وى همچنين گفت:تقويت عضالت چهارسر 
ران و همسترينگ ( قوى كردن عضالت پشت و جلوى زانو) ، يكى 

ــرى از پارگى رباط  ــيار مفيد و مهم براى جلوگي از روش هاى بس
صليبى زانو است.وى درتوصيه اى به رانندگان گفت:راننده هاى 
ــنگين در هنگام پايين آمدن از ركاب ماشين بسيار  ــين س ماش
ــيدگى  ــند تا دچار پارگى صليبى يا كش مواظب پاهاى خود باش
نشوند.وى افزود: رباط وقتى دچار پارگى شد اوايل بسيار دردناك 
ــتن روى زانو را ندارد  و داراى ورم است و بيمار تحمل وزن گذاش
ــت بيمار ابتدا به پزشك ارتوپد مراجعه كند و به  توصيه ما اين اس
هيچ وجه نبايد پاى خود را تكان دهد و بعد از معاينه توسط پزشك 
ــيب ديدگى و پارگى رباط  ارتوپد و انجام ام آرآى و تشخيص آس

ــك،عمل جراحى صورت مى گيرد. مگر در مواردى  توسط پزش
خاص مثل سن باالى پنجاه سال يا فرد زياد ورزش حرفه اى انجام 
ــوان عمل جراحى  ــد ، مى ت نمى دهد و بيمار داراى عالمت نباش
نكرد.روشندل خاطر نشان كرد:بسته به تكنيك عمل و انجام يك 
ــت مريض بعد از عمل استراحت كامل و  عمل خوب نيازى نيس
مطلق يك ماهه داشته باشد و فرداى روز عمل با زانوبند مى توانند 
راه بروند و برگشت به زندگى عادى معموال بين دو الى سه ماه اما 
براى ورزش حرفه اى بايد شش ماه صبركنند.اوادامه داد:در كنار

ــد از راه هاى  ــط متخصص ارتوپ ــه بالينى توس  ام آر آى، معاين
تشخيص پارگى رباط صليبى است.وى تصريح كرد:تغذيه براى 
بيماران دچار پارگى رباط صليبى و ترميم بافت رباط بسيا رمهم 
است. توصيه اكيد من اين است حتما اين بيماران سيگار را ترك 

كنند و از مواد مغذى براى تغذيه خود استفاده كنند. 

تجربه رويدادهاى نادر به خوبى نشان مى دهد تروريسم چگونه عمل مى كند و چرا تا اين 
حد تاثيرگذار است. در واقع، تروريسم يك آبشار دسترس پذيرى را القا مى كند.رسانه ها و 
گفت وگوهاى تكرارى، تصويرى آشكار از مرگ و آسيب را پيوسته تشديد مى كنند كه باعث 
مى شود اين موضوع به ويژه هنگام قرار گرفتن در موقعيتى خاص، بى اندازه دسترس پذير باشد.

اين انگيزش احساسى تداعى گرا، خودكار و مهارناپذير است و سبب ايجاد ميل به محافظت 
مى شود. بخش منطقى ذهن شايد بداند كه احتمال بسيار كم است اما اين دانستن، نارضايتى 
خودساخته و آرزوى رهايى از آن را به طور كامل از بين نمى برد. فرآيند ناخودآگاه ذهنى را 
نمى توان خاموش كرد. اين حس نه تنها با احتماالت نامتناسب است، بلكه نسبت به ميزان دقيق 
احتمال نيز فاقد حساسيت است؛ براى نمونه، به شهروندان دو شهر درباره حضور بمب گذاران 
ــده دو بمب گذار آماده اند  انتحارى اخطار داده شده است. به شهروندان يك شهر گفته ش
مكان هاى متفاوتى را منفجر كنند. به شهروندان شهر ديگر گفته شده فقط يك بمب گذار 
وجود دارد. در اينجا خطر نصف مورد ديگر است اما آيا اين شهروندان بيشتر احساس امنيت 
مى كنند؟نكته جالب توجه اين است كه روانشناسى بخت آزمايى هايى با جايزه بزرگ مشابه 
روانشناسى تروريسم است. احتمال مسرت بخش بردن جايزه اى بزرگ در اجتماع تقسيم 
شده و با گفت وگوهايى كه در خانه ها يا محل هاى كار انجام مى شود، شدت مى يابد. خريدن 
بليت با خيال پردازى خوشايند خيلى سريع مورد تشويق قرار مى گيرد. با اين حال احتمال 
واقعى بسيار كم اهميت است و فقط امكان آن است كه اهميت دارد. براساس نظريه چشم انداز، 
ــى بيش از اندازه به آن ها داده  رويدادهاى بسيار نامحتمل يا ناديده گرفته مى شوند يا ارزش
مى شود، اما وقتى ارزشى بيش از اندازه به موقعيتى داده مى شود، نه تنها موقعيت هايى كه اين 
موارد در آن پيش مى آيد، مشخص نمى شوند بلكه تعبير روانشناسى نيز براى آن در دسترس 
قرار نمى گيرد.در پژوهشى كه درباره نقش احساسات و وضوح در تصميم گيرى انجام شد، 
مشخص شد ارزش گذارى بيش از اندازه نتايج، ريشه در ويژگى هاى ابتدايى مغز انسان دارد. اين 
بخش از مغز در احساس، وضوح در روان بودن فرآيند تصميم گيرى، دسترسى و قضاوت درباره 
احتماالت تاثير مى گذارد؛ بنابراين واكنش وسواسى ما را به رويدادهاى نادرى كه نمى توانيم 
آنان را ناديده بگيريم، توجيه مى كند.براى نمونه، چقدر احتمال دارد رييس جمهورى آمريكا، 
نامزدى خارج از دو حزب حاكم باشد؟يا چقدر حاضريم بخت مان را با اين شرايط بسنجيم كه 
اگر در آن رييس جمهورى بعدى نامزد حزب سوم باشد، هزار دالر دريافت كنيم و اگر نباشد، 
هيچ چيز؟ اين دو پرسش متفاوت هستند اما به طور آشكار به هم ربط دارند. نخستين پرسش 
از ما مى خواهد احتمال وقوع رويدادى نامحتمل را ارزيابى كنيم. دومى با ساختن شرايط معامله 
ريسكى ما را فرا مى خواند تا براى همين رويداد، ارزش تصميم در نظر بگيريم. با اين حال پرسش 
مهم اين است كه افراد چگونه قضاوت مى كنند و چگونه ارزش تصميم را در نظر مى گيرند؟ 
دو پاسخ ساده شده مى تواند به اين شكل باشد كه افراد احتماالت وقوع رويدادهاى نامحتمل 
را بيشتر از اندازه معمول تخمين مى زنند و اينكه افراد در تصميم گيرهاى شان به رويدادهاى 
نامحتمل ارزش بيش از اندازه مى دهند. اگرچه تخمين بيش از اندازه و ارزش گذارى بيش از 
اندازه دو پديده جدا از هم هستند اما در هر دو سازوكارهاى روانشناسى يكسانى نقش دارد؛ 
توجه تمركز، پيشداورى تاييد و آسايش ذهنى. وقتى ما به پيروزى نامحتمل نامزد غير از حزب 
حاكم فكر مى كنيم، سازوكار تداعى گراى ذهنى ما در حالت تاييد معمول خود قرار مى گيرد 
و به طور گزيده، شواهد، نمونه ها و تصويرهايى را كه باعث مى شود اين جمله درست به نظر 
بيايد، فراخوان مى كند. اين فرآيند، هرچند با پيشداورى پيش مى رود اما براى مغز اهميتى 
ندارد. ذهن ما به دنبال سناريويى به ظاهر درست مى گردد كه با موانع واقعيت مطابقت داشته 
ــد. قضاوت ما درباره احتمال وقوع چنين رويدادى بستگى مستقيم به ميزان آسايش  باش
ذهنى يا روانى دارد كه با آن سناريو به ذهن مى رسد.انسان ها هميشه روى رويدادى كه قرار 
است تخمين بزنند، تمركز نمى كنند. ذهن ما اين توانايى مفيد را دارد كه در آن واحد بر هر 
چيز عجيب، متفاوت يا نامعمول تمركز كند؛ بنابراين توجه ما به سمت جايگزين هاى غير 
طبيعى جلب مى شود و رويدادهاى نامحتمل مركز توجه قرار مى گيرند. احتمال تخمين 
زدن رويدادهاى نادر زمانى زياد مى شود كه موارد جايگزين به طور كامل مشخص نشده باشند.

تخمين رويدادهاى نامحتمل براى درك بازى سياست

جامعهيادداشت 

عصر ديروز اتفاقى عجيب شهر تهران را در چالشى جدى فروبرد. 
حوالى ساعت سه بود كه در تحريريه روزنامه با چالش بوى نامطبوعى 
روبه رو شديم. اولين تماس ها با سرايدارى ساختمان بود چرا كه تصور 
مى شد ماجرا  مربوط به فاضالب ساختمان باشد اما كمى بعد اين تصور 
به فاضالب كل منطقه چهارراه وليعصر تسرى يافت و تنها چند تماس 
و  دقايقى چرخيدن در شبكه هاى اجتماعى كافى بود كه متوجه شويم 
موضوع فراتر از يك ساختمان يا يكى، دو خيابان است . تقريبا بيش از 
نيمى از تهران ديروز درگير بوى مرموز ى بود كه شهر تهران را در كام 
خود مى كشيد. حوالي عصر ديروز، انتشار بويي عجيب در اكثر مناطق 
تهران،بسياري از شهروندان تهرانى را نگران كرد؛ بويي كه ابتدا گفته شد 
ناشي از تركيدگي لوله اصلي فاضالب در ميدان انقالب است اما دقايقي 
بعد مسئوالن شركت آب و فضالب اعالم كردند كه هيچ گزارشي از 
تركيدگي شبكه فاضالب در پايتخت مخابره نشده است.به اين ترتيب 
بود كه بازى تاييد و تكذيب، تقريبا چهار  ساعت شهروندان تهرانى را 
درگير خود كرد.همزمان مسئوالن مركز مديريت بحران شهر نيز اعالم 
كردند تيم هايى مامور  بررسي علت  انتشار بوي مشكوك در تهران 
شده اند. گزارش هاي ميداني و  مشاهدات مردمي اما نشان مي داد اين 
بو  نزديك به بوي آتش سوزي و  البته گوگرد است و همين مساله موجب 
گمانه زني هاي بسيار در فضاي مجازي درباره عامل انتشار بو شد. از 
اولين گمانه زنى ها  موضوع  كوه دماوند و آتش فشان سال ها خفته اين 
كوه بود كه شايعاتى غير موثق درباره انتشار بوي گودگرد از محل كوه 
دماوند و احتمال وقوع آتش فشاني يا زلزله را منتشر كرده بودند.اين در 
حالي بود كه شرايط جغرافيايي تهران و اينكه نخستين بار، منشأ بو از 
مركز تهران و حوالي ميدان انقالب و حسن آباد گزارش شد، احتمال 
ارتباط انتشار بو با منشأ زميني را كم مي كرد. در همين رابطه معاون 
سياسى و اجتماعى استاندار تهران حوالي ساعت 19 عصر اعالم كرد: 
براساس اعالم هواشناسى و ديگر نهادهاى متولى، منشأبوى نامطبوع 
كه از عصر چهارشنبه در پايتخت متصاعد شده ناشى از مشكل آلودگى 

هوايى نيست بلكه منشأ زمينى دارد و خطرناك  نيز نيست. 
تركيدن لوله فاضالب، اولين مقصر و  اولين تكذيب

ــن بيگى تركيدگى لوله فاضالب را به عنوان عامل  شكرا... حس
ــهروندان خبرها را از منابع رسمى در اين  اين بو رد كرد و گفت كه ش
مواقع پيگيرى كنند.سخنگوى سازمان پيشگيرى و مديريت بحران 
ــركت گاز و نيز پااليشگاه  ــاس گزارش آبفا، ش شهر تهران نيز براس

ــن نهادها رخ  ــات اي ــالم كرد كه هيچ حادثه اى در تاسيس تهران اع
ــت،  ــاس اعالم محيط زيس ــت.اين در حالي بود كه بر اس نداده اس
ــار اين بو افزايش  ايستگا ه هاى سنجش آلودگى هوا هم بعد از انتش
ــان مى داد و هوا براى افراد كم توان ناسالم  آلودگى 50 واحدى را نش
ــت. از عصر ديروز اما پيرو عدم اطالع رساني دقيق و شفاف از  شده اس
سوي دستگاه هاي مسئول موجي از اخبار ضد و نقيض درباره منشأ 
بوي  مشكوك تهران منتشر شد و برخي سايت ها حتي اعالم كردند 
ــت يكى از مراكز پااليشگاهى يا گازى است!  منشأ بو بد در تهران نش
ــتين بار پايگاه خبرى خبرآنالين آن را منتشر كرد.  خبرى كه نخس
هر چند پيش از انتشار اين خبر حداقل سه مورد ديگر وجود داشت 
ــب كردند . از ماجراى تركيدن  كه موضوع بوى تهران را به آن منتس
فاضالب ميدان انقالب تا فرضيه پيچيده شدن بو از مركز دفن زباله 
در آرادكوه شهررى   اما در نهايت تمامى اين فرضيه ها رد شد.در اولين 
مرحله احمد نسب به عنوان قائم مقام آبفاى استان تهران اعالم كرد كه 
بوى نامطبوع تهران هيچ ربطى به شبكه فاضالب ندارد.او همچنين در 
ادامه نيز افزود كه  شكستگى يا مشكلى در شبكه جمع آورى و انتقال 
فاضالب باشد، بوى نامطبوع فقط در همان منطقه به مشام مى رسد، 
اينكه بوى نامطبوع در مناطق مختلفى از تهران از جمله جنوب، شرق 
و غرب پايتخت به مشام رسيده، منطقا مى توان گفت ربطى به شبكه 

فاصالب تهران ندارد.
آرادكوه ،  مقصرى كه به سرعت تبرئه شد

در ادمه اين تكذيب ها نيز نوبت به رييس سازمان پسماند شهردارى 
ــرعت خبر مربوط به مركز دفن زباله آرادكوه  ــيد تا به س تهران رس
ــهردارى تهران  ــازمان پسماند ش را تكذيب كند. عبدلى، رييس س
ــه آرادكوه ندارد .  گفت كه بوى مرموز و نامطبوع تهران هيچ ربطى ب
ــدن بو از آرادكوه،  اودر ادامه افزود كه :باتوجه به احتمال متصاعد ش
ــأ  بو از زباله نيست. ــى اعزام كرديم اما منش نيروهاى مان براى بررس
ــمال تهران احساس مى شود. اين بو  بيشتر در مناطق مركزى و  ش

از سويى ديگر جالل ملكى، سخنگوى آتش نشانى شهر تهران نيز در 
ساعت 20 شب گذشته اعالم كرد كه اطالعى از منشأبوى تهران در 
دست نيست  و همچنين در ادامه نيز افزود كه هنوز هيچ ستاد بحرانى 
تشكيل نشده است.سيد جالل ملكى، سخنگوى آتش نشانى شهر 
تهران درباره منشأ بوى نامطبوع تهران گفت: هنوز هيچ اطالعى از منشأ 
اين بود به دست ما نرسيده است. تا كنون تماس هاى متعددى از نقاط 

مختلف شهر با مركز آتش نشانى داشته ايم كه از انتشار بو  در محدودهاى 
مختلف تهران خبر مى دادند اما تا كنون هيچ اطالعات دقيقى از مركز 
انتشار اين بو در اختيار سازمان آتش نشانى قرار نگرفته است. تيم هاي 
آتش نشانى در مناطق مختلف در حال گشت زنى هستند.تماس ها 
از مناطق مختلف تهران بوده اما تمركز بيشتر تماس ها از مركز شهر 
بوده است. او در ادامه نيز گفت: هنوز هيچ ستاد بحرانى دراين رابطه 
تشكيل نشده است تا اين لحظه هيچ جلسه ستاد بحرانى در رابطه با 
اين موضوع تشكيل نشده است وتا وقتى كه ما آدرسى در دست نداشته 
باشيم، نمى توانيم به صورت مشخص درباره اين موضع اظهار نظر كنيم.

سخنگوى پااليشگاه نيز تكذيب كرد
در حالى كه بار ديگر و پس از خبرى كه خبرآنالين منتشر كرده بود 
بسيارى تصور مى كردند كه حاال بايد بيش از قبل به پااليشگاه تهران 
توجه كرد ، اين بار نوبت به سخنگوى پااليشگاه نفت تهران رسيد تا 
خبربدهد كه منشأ بوى بد در تهران پااليشگاه نيز نيست.سخنگوى 
پااليشگاه نفت تهران اعالم كرد كه منشأ بوى بد در تهران پااليشگاه 
ــگاه تهران كامال طبيعى بوده و  ــت و وضعيت عملياتى پااليش نيس

هيچ گونه نشتى اتفاق نيفتاده است! 
 اظهارات عجيب و غيركارشناسى

ــا اظهارنظرهاى  ــئوالن ام ــداوم مس ــان گفته هاي م در مي
ــايد  ــى و گاهي حتى دور از ذهن نيز كم نبود و ش غيركارشناس
عجيب ترين اين اظهار نظر از سوى رييس كميته سالمت شوراى 
ــد. ناهيد خدا كرمى دليل  ــر ش ــهر تهران در رسانه ها منتش ش
ــى هوا در تهران  ــهر تهران را در افزايش وارونگ بوى نامطبوع ش
ــى هاى انجام شده و بنا به  دانست و گفته بود: با تماس ها و بررس
ــنجش آلودگى هواى تهران،خبرها  اطالعات واصله از مركز س
ــى رو به افزايش  ــت كه آالينده ها به طرز ناگهان حاكى از آن اس
ــوع پراكنده در  ــن بوى نامطب ــت و به احتمال زياد، دليل اي اس
تهران، وارونگى هواست كه سطح آالينده ها را باالبرده و احتماال 
منشأ بوى نامطبوع هم همين وارونگى هوا باشد.رييس كميته 
ــهر تهران در ادامه نيز گفته بود:«با توجه به  ــوراى ش سالمت ش
اينكه در برخى مناطق تهران شاخص آلودگى در حالت اضطرار 
ــهروندان مى خواهيم از ترددهاى  قرار دارد، به همين دليل از ش
غيرضرورى اجتناب كرده و حتى االمكان از وسايل نقليه همگانى 
ــد». ــال خواهد ش ــتفاده كنند. اخبار تكميلى متعاقبا ارس اس

ــب ترين  ــران از عجي ــهر ته ــوراى ش ــر اين عضو ش اظهار نظ
اظهارنظرهاى ممكن بود. در حالى كه شاخص آلودگى هوا دقيقا 
برعكس نشان مى داد و با پيدايش بو افزايش يافته بود، اين مدل 

اظهارنظر مايه تعجب بسيارى شد.
مترو  زير   بار   اين بو   نرفت

ــارى، نماينده مردم  ــه ذولفق ــار نظر فاطم در اين ميان اظه
ــوى نامطبوع  ــأ ب ــه منش ــت ك ــس وجود داش ــران در مجل ته
ــه تكذيب  ــته بودك ــتگاه متروي ملت دانس ــهر تهران را ايس ش
ــن نماينده گفته  ــت. اي ــازمان متروي تهران را به همراه داش س
ــأ اين بو  ــى اعالم كرد منش ــران در گزارش ــود كه«فرماندار ته ب
ــت. كميته هاى ويژه اى از شركت آب و  ايستگاه متروى ملت اس
ــازمان آتش نشانى براى بررسى  فاضالب تهران، شركت گاز و س
ــور دارند». ــتگاه حض ــش اين بوى نامطبوع در اين ايس علت پخ

اين اظهارنظر نماينده مجلس، واكنش مديرعامل مترو را به همراه 
داشت  و مديرعامل متروى تهران در واكنش گفت:« انتشار بوى 
نامطبوع در پايتخت ارتباطى به مترو ندارد. احتمال متصاعد شدن 

بوى نامطبوع از ايستگاه  هاى مترو غيرممكن است».
افزايش آلودكى هوا تا 40 واحد

ــت  ــرى كه مديركل حفاظت محيط زيس اما دراين ميان خب
ــرد، حايز اهميت  ــتان تهران درباره موضوع بوى مرموز بيان ك اس
ــتان تهران  ــت اس ــترى بود. مديركل حفاظت محيط زيس بيش
ــتم هاى  ــد در تهران گفت:«سيس ــكيل كميته بوى ب درباره تش
ــوع در  ــوى نامطب ــار ب ــد از انتش ــوا بع ــى ه ــنجش آلودگ س
ــده اند». ــوا مواجه ش ــدى آلودگى ه ــش 40 واح ــا افزاي تهران ب

در نهايت در ساعات آغازين شب و با كم شدن بوى نامطبوع و مرموز 
در تهران همچنان نتيجه اى قطعى براى اينكه عامل انتشار اين بو چه 
بوده است پيدا نشد. پيگيري هاي روزنامه «قانون» تا لحظه نگارش 
اين مطلب براي يافتن مسئولي كه پاسخي درباره علت اصلي انتشار 
بو مشكوك در تهران بدهد، بي نتيجه ماند اما آنچه واضح بود اخبار 
ضد و نقيض منتشرشده درباره اين حادثه آنقدر زياد است كه الزم 
ــت مقامات دولتى و مملكتى  درباره اين موضوع و نگراني هاي  اس
ــهروندان اطالع رساني كنند.در شرايط  ايجاد شده ميان برخي ش
بحران يا شبه بحران يا زمانى كه امكان انتشار موضوع حساسيت زا 
وجود دارد بهترين عملكرد، اطالع رسانى دقيق و به موقع و توسط 
يك تيم مجرب است تا دلهره و اضطراب و نگرانى شهروندان كاهش 
يابد.اتفاقى كه به نظر مى رسد با هر بحران بر لزوم آن تاكيد مى شود 

اما انجام نمى شود.

عصر ديروز بسيارى از تهرانى ها استشمام بويى عجيب را گزارش كردند كه منشأ آن نامشخص بود

بوى بى صاحب!

عضو  فدراسيون پزشكى ورزشى ايران:

ريسك پارگى رباط صليبى در ورزشكاران بيشتر است

گروه جامعه

حامد هدائى 
 كارشناس اقتصاد  و روانكاو فروش 
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بيشترمشكالت كشور به سرمايه هايي مربوط مي شود كه به صورت نامناسب و با 
برنامه ريزي نادرست در ميان اقشار و نهادهاي مختلف تقسيم مي شود. در همين حال 
مدتي است كه خبر كاهش بودجه برخي نهادهاي نظامي به حاشيه اي در كشور مبدل 
شده است و نبود شفافيت الزم  براي كم كردن اين بخش از بودجه سبب شده تا مردم 
دچار تضادي خاص در جامعه شوند كه چرا در روزگاي كه بايد نهادهاي نظامي تقويت 
شوند، بودجه برخي از آن ها كاسته مي شود. البته برخي از رسانه ها در همان روزهاي 
ابتدايي ارائه بودجه گفتند كه بودجه سپاه پاسداران افزايش يافته ولي از طرفي بودجه 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كاهش چشم گيري داشته است. انتقادهاي 
فراواني به شيوه عملكرد دولت در اين زمينه مي شود ولي دولت نگاه ديگري دارد و در 
همين راستا حسن روحاني نيز روز گذشته در بخشي از سخنانش با اشاره به گزارش 
دستاوردهاى وزارت دفاع در حوزه هاى دفاعى گفت كه وزير دفاع گزارش بسيار 

خوبى درباره  پيشرفت ها در زمينه موشك هاى برد متوسط، برد بلند و همچنين 
موشك هاى هوا به هوا،  زمين به دريا، دريا به دريا و همچنين پهپادها ارائه دادند و كار 
بسيار خوبى در اين زمينه ها انجام گرفته است. وي با تاكيد بر اينكه در زمينه تقويت و 
ارتقاي قدرت دفاعى سرزمين  خود هيچ وقت ترديد نمى كنيم، اظهارداشت كه يكى 
از اهداف بلند دولت يازدهم و دوازدهم، تقويت بنيه دفاعى بوده و همه آمار و ارقام 
نشان مى دهد كه عملكرد اين دولت نسبت به دولت هاى قبل در زمينه تقويت بنيه 
دفاعى پيشتاز بوده است.امير حاتمي، وزير دفاع  نيز در خصوص بودجه دفاعى سال 
آينده و حواشى مطرح شده در خصوص آن گفته است:« همان گونه كه نمايندگان 
مجلس و مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم كردند، بودجه دفاعى در دو سطح 
ديده شده است؛ يك سطح آن بودجه اى است كه با سقف 407 هزار ميليارد تومان 

به عنوان بودجه عمومى كشور ارائه شده است و بخش ديگر آن ...

اقتصاد 5 سياست 2

ورزش 8

    نيروهاي نظامي به تنظيم دخل و خرج دولت براي آن ها  اعتراض دارند  

نبردي با چاشني بودجه

  كارلوس كي روش بازيكنان تيم ملي را از لحاظ روحي و جسماني مهياي بازي هاي جام   باشگاه هاي آسيا كرده است 

آماده باش يوزهاى ايراني
               نوسانات قيمت مسكن

 در ماه هاي اخير بررسي شد    

مسكن   روي خط گراني

            حسن روحاني با اميدواري از وضعيت امروز كشور سخن مي گويد
 ولي مردم احساس ديگري دارند    

روياي اميد!

پارلمان 3

سال    2019 با مشكالت بسيارى براى
 رييس دولت آمريكا آغاز شد

سال سخت ترامپ

بين الملل 4

صفحه صفحه 66

     دستور اوليه فيلترينگ اينستاگرام در حالي صادر شد كه به تجربه استفاده از

     فيلترشكن ها در موارد قبلي چندان توجه نشده  است       

تقويت  فيلترتقويت  فيلتر  شكن ها شكن ها 

همين صفحه

عصر ديروز بسيارى از تهرانى ها استشمام
 بويى عجيب را گزارش كردند كه منشأ آن نامشخص بود

بوى بى صاحب!

ون
قان

ح:  
طر
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هيات دولت در جلسه روز چهارشنبه به رياست 
حجت االسـالم و المسلمين حسـن روحانى ، به 
اسـتانداران خراسـان رضوى، قم، يـزد و فارس 
راى اعتماد داد.  به موجب تصميم هيات وزيران، 
عليرضا رزم حسينى، بهرام سرمست، محمدعلى 
طالبى و عنايـت ا... رحيمى به ترتيـب به عنوان 
اسـتانداران خراسـان رضوى، قم، يـزد و فارس 
انتخاب شدند. عليرضا رزم حسـينى استاندار 
منتخب خراسان رضوى، كارشـناس اقتصاد، از 
سال 92 تا 97 استاندار كرمان بوده است. همچنين 
بهـرام سرمسـت دانش آموخته دكتـرى علوم 
سياسى اسـت و سـمت  هاى سرپرست معاونت 
سياسى وزارت كشـور، مديركل سياسى وزارت 
كشور و مديركل سياسى،  انتخابات و تقسيمات 
سياسـى اسـتاندارى تهـران را در كارنامه خود 

دارد. محمدعلى طالبى اسـتاندار منتخب يزد، 
دانش آموخته دكترى علوم سياسـى دانشگاه 
شهيد بهشتى است و پيش از اين معاون سياسى،  
امنيتـى و اجتماعى اسـتاندار يزد بوده اسـت. 
عنايت ا... رحيمى اسـتاندار جديد فارس دانش 
آموخته مقاطع دكترى شهرسازى است و پيش از 
انتصاب به عنوان استاندار فارس، سمت معاونت 
هماهنگى امـور عمرانى اسـتاندارى فـارس را 
برعهده داشـته اسـت. هيات دولت در ادامه اين 
جلسه و در راستاى حمايت از ناوگان ملى و توسعه 
صادرات، ميزان سـهميه دولتى نفـت گاز براى 
ناوگان ايرانى و همچنين نرخ فروش آن به ناوگان 
ايرانى و خارجى خروجى از كشور را تعيين كرد.به 
موجب اين تصميم، سهميه دولتى نفت گاز براى 
ناوگان ايرانى خروجى (گازوييل سوز) به مقصد 

كشورهاى ارمنسـتان، نخجوان، تركمنستان، 
عراق، آذربايجان و افغانستان 200 ليتر، اقليم عراق 
و تركيه 300 ليتر و به مقصد كشورهاى ثالث 500 
ليتر تعيين شد.دولت همچنين نرخ فروش نفت 
گاز را در صورت تقاضاى راننده، به ميزان 90 درصد 
قيمت رسمى طرف مقابل تعيين كرد. هيات وزيران 
در ادامه، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشـاركت 
براى اجراى پروژه آزادراه سيرجان – شهر بابك 
موافقت كرد.دولت با هدف حمايت از تسهيالت 
گيرندگان حساب ذخيره ارزى كه طرح توليدى 
خود را اجرا كرده ليكن به دليل شـرايط حاكم بر 
اقتصاد و به صورت غيرارادى نسبت به بازپرداخت 
بدهى اقدام كرده اند، درخصوص نحوه بازپرداخت 
تسـهيالت اعطايى مذكـور و چگونگى تمديد 

دوره هاى آن تصميم گيرى كرد.

تكميل پازل  استانداران

منشور حقوق شهروندى چند سالى است توسط دولت يازدهم 
ــط  ــده ملت، توس ــايى ش به عنوان مبانى نگرش به حقوق شناس
حاكميت نظام، مطرح شده است. البته در دوران رياست مرحوم 
شاهرودى اقدامات مثبت و ناقصى در اين باب صورت گرفت ولي 
موجبات نفوذ كامل آن در بدنه اجرايى مهيا نشد. وقتى از بيرون 
ــور مى نگريم در بعد قانون گذارى اگر چه  به حقوق عمومى كش
ضعف هاى بزرگى ديده مى شود اما به قدرى قواعد متعدد تشريع 
ــده كه دولتمردان و حكام نظام بتوانند، دنياى زيباترى براى  ش
ــردرگمى و  اتباع ايرانى رقم زنند؛ اگر چه كه در عمل به غير از س
ــل زمامداران چيز ديگرى به ارمغان  نااميدى مردم از تدبير و تعق

نيامده است. 
تالش هاي عقيم

ــردم نمى توان حلقه ها را به فراخور  در روابط بين حكومت و م
نياز روز چيدمان كرد؛ چرا كه اثر هر كدام به سايرين سرايت دارد. 
امروز مبارزه با فساد، فردا شفافيت، روز ديگر اضمحالل آقازادگى 
ــوارض اين چيدمان غلط  وچند روز بعد حقوق هاى نجومى از ع
ــهروندى بدون حلقه  ــت. به طور ويژه اقامه منشور حقوق ش اس
حاكميت قانون چه اثرى به جزتبليغ براى دولتمردان و نااميدى 

بيشتر مردم فراهم آورده است؟ 
دولت يازدهم در ابتداى استقرار منشور حقوق شهروندى، در 
راستاى اجرايى شدن منشور، گام هاى مثبتى برداشت؛ گام هايى 
ــش ديگر، عقيم  ــفا بخ اميد بخش كه در ادامه چون هر طرح ش
مانده است. يكى از مهم ترين اين اقدامات در جهت اجرايى شدن 
منشور، طرح تحول نظام سالمت بود كه ملت از اقدامات دولت در 
اين راستا بهره مند شد و اجتماع احساس كرد، حق حيات شايسته 

كه در منشور حقوق شهروندى اولين بارى است كه به سود مردم 
ــت ولي امروز از وضعيت  شناسايى شده، در حال عملى شدن اس

طرح تحول سالمت چه خبر؟ 
اين روزها اخبار ضد و نقيضى از كناره گيرى وزير بهداشت در 
جلسات دولت به دليل عدم توجه به بهداشت و سالمت مردم در 
ــم مى خورد؛ گويى تاريخ مصرف حق حيات  بودجه ريزى به چش
ــالمت مردم خاتمه يافته و مى رود كه چون  ــته در نظام س شايس
ــفافيت در حاكميت يكى  ــيارى از امور مغفول بماند. طرح ش بس
ــهروندى  ــات مثبت دولت در جهت اقامه حقوق ش ديگر از اقدام
مردم بود كه امروز پس از گذشت ماه ها از اقدامات اوليه حكومت 

تعطيل شده است. 

رواج بي اعتمادي
براى همين است كه شهروندان تمامى اخبار بد را باور دارند و پس 
ــنيدن اخبار خوب، اميدى در آن ها زنده نمى شود؛ استمرار در  از ش
اجرا، همصدايى الزم جهت خدمت به مردم و توجه به داخل نزد تمام 
زعماي نظام و در نهايت حاكميت واقعى قانون، حلقه مفقودى نظام 
حكومتى كشور است. وقتى ماكتى از دولتمردان نظام در ذهن تجسم 
مى كنيم مانند عطارى ژوليده مى مانند كه در هر آن، ده ها بيمارى 
را بايد مداوا كنند و براى هر بيمار به جز افيون تسكين، داروى ديگرى 
در بساط ندارند. به دليل فقدان تمركز در قدرت و تكه تكه شدن نقاط 
اعمال حاكميت در نهاد هاى متعددى كه هر كدام سازى مجزا براى 
ملت كوك كرده اند، نمى شود اوضاع مديريت در كشور را سامان داد. 

كشمكش هاي مشكل ساز
در هر استانى امام جمعه طريقى دارد و استاندار طريقى ديگر؛ 
نماينده مجلس دغدغه اى دارد و شوراى شهر آهنگى ديگر؛ مردم 
نيز به تبع اين تشتت آرا و نبود حاكميت قانون به جاى حاكميت 
ــده اند و وحدت الزمه براى ما شدن و عبور  شخص چند دسته ش
ــامانى حكومت اشخاص  ــكالت را ندارند و ريشه اين نابس از مش
به جاى حكومت قانون در بسيارى از نهادهاى اعمال قدرت است. 
ــته ايران به معناى  ــى قانون نوش حاكميت قانون در نظام سياس
ــتصواب جريان  ــت، بماند كه اس ــت بر حكومت اس حاكميت مل
سليقه نه استصواب قانون اين اصل را تا حدى مخدوش كرده ولي 

اين بحث در اين مقال با حوصله اندك خوانندگان موافق نيست.
ــاندن حاكميت قانون به تنهايى   امروز شرايط به استقرار رس
ــئولى، در ذهن  ــت. روز اول كار، هر مس براى يك مدير مهيا نيس
ــون در مجموعه ذى ربط  خود مى پروراند كه به غير از اجراى قان
ــيوه غلط فعلى او و  ــتورى صادر نخواهد كرد ولي ذره ذره ش دس
ــاخت كه  ــد و از او مديرى خواهد س مجموعه اش را خواهد بلعي
ــت. اين شرايط نشان  كمترين وقعى براى اعمال قانون قائل نيس
ــر در خروج از اين اوضاع  از آن دارد كه بايد به فكر چاره اى فراگي
بود، نگارنده پيشنهاد دارد كه نخست از طريق بازنگرى در قانون 
ــت گذاران اصلى نظام در تفكر تمركز چهارساالنه  اساسى سياس
ــاص به امور را  ــند و نظارت خ كل قدرت در جمهوريت نظام باش
ــادات برخي و دوم  ــد نه نفوذ اجته ــه نظارت قانون كنن موكول ب
به جاى توليد لفظ در مديريت در انديشه پرداخت هزينه حاكميت 

مطلقه قانون به جاى هر حاكميت ديگرى باشيم.
 مردم سرخورده و نااميد اگر ببينند مديران به جاى تبليغ، دفتر 
ــت دارند و به جاى رانت و فساد و  و دستك اجراى قانون را به دس
تبعيض ناروا فقط قانون را اجرا مى كنند، دست از نااميدى خواهند 
ــاط به فكر اصالح قانون نه تغيير و اصالح حكومت  كشيد و با نش
برخواهند آمد و حكومت قانون بى شك هويت هاى گم شده تمدن 

كهن ايران زمين را نيز اندك اندك بازيابى خواهد كرد.

عكس نوشت

سياست نامه

     همواره همه اقوام، مذاهب و همه استان ها در سراسر كشور در كنار هم بوديم
     تا زمانى كه درياى عمان ، خليج فارس و درياى خزر است، هيچ وقت مشكل آب پيدا نمى كنيم

      بايد كار و تالش كنيم اين آب را شيرين كرده و  سراسر ايران را از آن بهره مند كنيم
      اگر برنامه ريزى درستى انجام گيرد، هيچ موقع مشكل آب نخواهيم داشت

     جناح راست ، ميمنه نظام و لشكر اسالم است ،جناح چپ ،ميسره و جناح وسط، جناح ميانه و قلب لشكر است
     بايد در عمل انقالبى بود؛ امروز هركس براى آبادانى ايران كمك كرد ، انقالبى است

     در مطالب دروغ و تهمت آلودى كه مى نويسند و پخش مى كنند، نويسنده مرتكب گناه بزرگي مى شود
      بايد خودمان را براى يك جشن بزرگ 40 سالگى انقالب آماده كنيم

     فعاليت هاى اقتصادى كشور با وجود فشارهاى دشمنان مثبت و اميدواركننده است
      آمريكايى ها به اهداف خود براى جلوگيرى از صادرات نفت و مشتقات آن دست نخواهند يافت

      تراز تجارى كشور در 9 ماه گذشته با اختالف 750 ميليون دالر، مثبت بوده است
      آمار اشتغال خالص براى اولين بار در كشور به مرز 24 ميليون نفر رسيده است

      براى تقويت قدرت دفاعى خود هرگز ترديد نمى كنيم
      بهره گيرى از همه فرصت ها در مسير آبادانى كشور ضرورى است

      مجلس در بررسى اليحه بودجه بايد به دو اصل 52 و 126 قانون اساسى توجه كند
      اميدوارم تجربه گذشته براى آمريكايى ها آموزنده باشد و از مداخله در امور منطقه دست بردارند

      انتخاب يك خانم بلوچ و از اهل تسنن به عنوان سفير،عالمت بسيار خوبى براى همبستگى ملى است
     چشم ما نه به غرب و شرق بلكه به رحمت خدا و توان ملت است

     خدمت به مردم و تالش براى آبادانى ايران معيار انقالبى بودن است 
     دروغ و تهمت نسبتى با انقالب ندارد 

      مظهر جشن 40 سالگى انقالب، وفاى به عهد، ايستادگى، راستگويى و اتحاد است

ــئوالن به مسيري ديگر مي روند كه  مردم مشكالت خود را دارند و مس
مي خواهند؛ همه به نوعي برخورد مي كنند كه گويي مشكالتي در كشور 
وجود ندارد و فعاليت ها مناسب با وضعيت جنگ اقتصادي است! در همين 
ــه هيات دولت ، با بيان اينكه  حال حسن روحانى روز چهارشنبه در جلس
ــئوالن گزارش هاى خوبى از  در جلسات اين هفته هيات دولت ، وزرا و مس
اقدامات خود ارائه كردند كه الزم مى دانم ملت عزيز ايران از آن باخبر باشند، 
گفت: در 9 ماهه گذشته تراز تجارى ناشى از صادرات غيرنفتى با رقم حدود 
750 ميليون دالر، داراى تراز مثبت بوده كه اين رقم نشان دهنده تالش هاى 
موفقيت آميز فعاالن اقتصادى بخش خصوصى و دولتى است. اين اظهارات 
در حالي مطرح مي شود كه وضعيت كشور هر روز بحراني پيش مي رود و مردم 
وضعيت نامناسب معيشتي دارند! روحاني در ادامه آمارهايي را ارائه داد كه 
چندان در سفره مردم احساس نمي شود. وي گفت كه بر اساس گزارش وزير 
نفت، فروش نفت به همان صورتى كه مدنظر بود، ادامه دارد و برخى مشكالت 
جزيى كه وجود دارد، قابل حل بوده و به زودى برطرف خواهد شد. روحانى 
با اشاره به گزارش ارائه شده در زمينه اشتغال تصريح كرد: اين آمار در پاييز 
امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 623 هزار نفر اشتغال خالص را نشان 
مى دهد و اين با توجه به شرايط كشورمان اميدواركننده است و براى اولين بار 
آمار اشتغال خالص به مرز 24 ميليون نفر رسيده و اين درحالى است كه در آغاز 
دولت، تعداد شاغالن 20 ميليون و 600 هزار نفر بود و طى سال هاى گذشته در 
مجموع  سه ميليون و 309 هزار نفر به ميزان اشتغال خالص افزوده شده است. 
روحاني با اتكا به اين آمار گفت كه ما مى توانيم بيكارى را مهار كنيم. روحانى با 
اشاره به آمار رييس بانك مركزى گفت كه اين آمار اميدواركننده بود و نشان 
مى دهد كه التهاب قيمت ها درحال كنترل است. آمار بانك مركزى همچنين 
به شاخص قيمت هاى توليدى در سطح عمده فروشى مربوط مى شود و بر 
ــبت به آبان 4,5 درصد كاهش داريم و اين خبر بسيار  اين اساس در آذر نس
خوشحال كننده اى است. رييس دولت افزود: آمار تورم در توليد، هميشه 
پيشخوان اعالم اقتصاد ماه هاى آينده است و اين نشان مى دهد مسيرى كه 
دولت و ستاد اقتصادى دولت انتخاب كرده ، مسيرى درست و اميدواركننده 

است و اين مسير ادامه مى يابد.
منت      بودجه اي

روحانى در ادامه خطاب به اعضاى هيات دولت و مجلس شوراى اسالمى 
گفت:  ما امسال باوجودى كه تاحدودى مشكالت اقتصادى داشتيم، موفق 
شديم اليحه بودجه را به موقع تقديم مجلس شوراى اسالمى كنيم و اين كار 
بسيار مهمى است. رييس دولت با قدردانى از تالش سازمان برنامه و بودجه  و 
همه وزرا و معاونان در روند تدوين بودجه اظهارداشت: از نمايندگان مجلس 

ــالمى خواهش مى كنم كه به دو اصل 52 و  126 قانون اساسى  شوراى اس
توجه كنند. اصل 52 اگر با اصل 126 ديده نشود، ممكن است مسير غيردقيق 
انتخاب كنيم.طبق اصل 126 قانون اساسى، مسئوليت برنامه و بودجه كشور، 
مسائل ادارى و استخدامى، مستقيم در اختيار رييس جمهور و با مسئوليت 
ــتگاه هاى اجرايى بلكه تمام  ــت و اين نه فقط براى دس رييس جمهور  اس
بودجه كشور براى همه بخش هاست. روحانى با تاكيد بر اينكه تمام برنامه 
كشور ، مسائل ادارى و استخدامى، طبق قانون اساسى فقط به عهده شخص 
رييس جمهور است، گفت:  رييس جمهور در اين حوزه ها يا خودش تصميم 
ــد توجه كنيم قدرت ها و  مى گيرد يا نماينده اى را انتخاب مى كند و ما باي
حدودى كه در قانون اساسى تبيين شده، مخلوط نشود. رييس جمهور افزود: 
البته بودجه ساالنه هم طبق اصل 52 به مجلس ارسال مى شود و نمايندگان 
اليحه بودجه را مورد رسيدگى و بررسى قرار داده و تصويب مى كنند، اما اصل 
برنامه ريزى و بودجه ريزى كار دولت و كار دستگاه اجرايى است، همان طور 
كه پيوسته با مجلس همكارى و هماهنگى كرديم امسال نيز با همكارى و 

هماهنگى، اين بودجه به تصويب مى رسد و در اختيار ما قرار مى گيرد.
خط و نشان براي آمريكا

ــائل منطقه اى پرداخت  رييس دولت در ادامه به تشريح و تبيين مس
ــى در منطقه بوديم.  ــاهد حادثه مهم و با طعنه زدن به ترامپ گفت:  ما ش
آمريكايى ها از سال 2003 ميالدى مدعى هستند كه عراق و افغانستان را 
نجات داده اند اما اگر اين ادعا درست است، چرا شما سفر رسمى علنى به عراق  
انجام نمى دهيد تا در خيابان هاى بغداد و بصره ببينيد عراقى ها چگونه از شما 
استقبال مى كنند؟!  اينكه مخفيانه و در شب تاريك وارد يك پايگاه كوچك 
نظامى مى شويد و با چند نظامى عكس مى گيريد و صحبت كوتاهى كرده و 
يكى دو ساعت بعد نيز از عراق خارج مى شويد، اين به معناى شكست شما  
ــردمداران كاخ سفيد افزود: اين حركت  است. رييس جمهور خطاب به س
همچنين به آن معناست كه شما موفق نبوده ايد و مى دانيد مردم عراق از شما 
ناراضى هستند و جرات آن را نداريد كه در ميان آنان ظاهر شويد، حاال سوريه، 
لبنان و يمن را كه جرات رفتن نداريد . پس كدام كشور منطقه و در ميان كدام 
ملت منطقه شما محبوب هستيد. اميدوارم اين درس ها ، در سال 2019 براى 
كاخ سفيد آموزنده باشد و از مداخله در زندگى ملت ها به ويژه ملت فلسطين 
و  موضوع قدس شريف كه مربوط به جهان اسالم و همه مسلمان هاست، 
دست بردارد و با درس گرفتن از گذشته، در چارچوب قانون و مقررات عمل 
كند. روحانى با بيان اينكه دست برداشتن آمريكا از مداخله در امور منطقه به 
معناى ايجاد منطقه امن و باثبات خواهد بود، اظهارداشت: هدف ما در اين 
منطقه امنيت و ثبات كامل است و مى خواهيم مردم در يك مردم ساالرى كه 
به دست خود وحكومت شان برقرار مى شود، بتوانند زندگى كنند. در ادامه 

بخشي از محورهاي اظهارات روحاني را در جلسه هيات دولت مي خوانيد.

گروه سياسى

            حسن روحاني با اميدواري از وضعيت امروز كشور سخن مي گويد ولي مردم احساس ديگري دارند    

روياي اميد!

پيكر شهيد «عليرضا بريرى» از شهداى مدافع 
ــهادت رسيده بود  حرم ايرانى كه در سوريه به ش
ــايى شد. پيش از اين خبر  از طريق DNA شناس
ــايى پيكر اين شهيد  ــف و شناس غير رسمى كش
ــده بود.  ــر ش ــزارى دفاع مقدس منتش در خبرگ
ــال  ــهيد عليرضا بريرى متولد 30 فروردين س ش
55 در استان مازندران است. او يكى از رزمندگان 
ــالمى بود كه در پى  ــداران انقالب اس ــپاه پاس س
ــال 94 به  ــوريه از س تجاوز تكفيرى ها به خاك س
ــارى براى دفاع از حرم اهل  عنوان نيروى مستش
ــور حضور يافت. وى به همراه  بيت(ع) در اين كش
ــكر عملياتى 25 كربال طى نقض  12 رزمنده لش
آتش بس توسط تكفيرى ها در اطراف حلب سوريه 
ــال 95 در نزديكى شهرك  ــت س در 16 ارديبهش

خان طومان به شهادت رسيد.

عدالت اجتماعى و توزيع متناسب علم، قدرت 
ــرفصل  ــطوح مختلف جامعه همواره س و...در س
ــندگان بوده است.  ادبيات ذهنى نخبگان و نويس
بر همين اساس است كه در شعارها مدينه فاضله 
ــا در واقعيت  ــيم ام ــر و كالم مى كش ــه تصوي را ب
ــطوح مختلف  ــد و نظرات س خودمختارى عقاي
ــت دارند و در  ــدگى زيس اجتماعى در يك رها ش
ــعار تا واقعيت جريان هاى  حد فاصل تناقضات ش
ــى، اجتماعى و فرهنگى به دنبال استقرار  سياس
ــتند كه اين قالب ها  شعارهاى قالب گونه اى هس
ــى مايع  ــد و به عبارت ــار جامد دارن رنگ و رخس
نيستند كه جريانى متصل به خرد عمومى جامعه 

داشته باشد.
ــر كاربردى  ــاى غي ــا از تفاوت ه نارضايتى ه
ــى آيد و  ــه وجود م ــهود ب ــاى مش و از تناقض ه
ــراب و منبر  ــان كين جلوه در مح عبارت « واعظ
ــد آن كار ديگر  مى كنند- چون به خلوت مى رون
مى كنند!» مصداق ارزيابى جامعه امروز شده است. 
ــطه حضور موثر شبكه هاى  ــبختانه به واس خوش
ــا و ابهام ها در معرض  ــتر خلوت ه اجتماعى، بيش
نمايش عمومى قرار گرفته و در اين نقطه از زمان و 
مكان نقطه نظرات و شعارهايى رو به آوارگى رفته 
كه در گذشته تعيين كننده خط و مشى ها بود! بر 
همين اساس است كه بايد اعتراف كرد كه برخى 
ــا پديده هاى جامعه  ــئوالن ادبيات مواجهه ب مس

امروز را ندارند!
ــت بولتنى آنان را در مواجهه با   اعتياد به زيس
ــانده  ــرايط جامعه امروز به خمارى مزمن كش ش
است و در اين خمارى گفتار و رفتار غير متعارفى 
ــانند! تغييرات تدريجى  را به منصه ظهور مى رس
ــد تغييرى  ــر نگرش ها نباش ــى از تغيي ــر تابع اگ
سخره گونه  به خود مى گيرد و اين سخرگى براى 
ــت! جامعه تحت تاثير  مردم امروز قابل هضم نيس
ــرار دارد و مراجع فكرى  ــف ق ادبيات هاى مختل
ــرده و آنچه  ــاوت ادبيات هاى متنوع توليد ك متف
قابل تامل است اينكه اين توليدات از سوى جامعه 

خريدارى مى شود! 
ــطه حجم وسيع رسانه ها،  جامعه امروز به واس
ــت و اين دانش اندوزى  جامعه اى دانش آموز اس
عمومى، فضاى عمومى جامعه را به خرد مشترك 
ــى در فضاى  ــت عموم ــانده و به عبارتى زيس رس
ــترك قرار گرفته كه متاسفانه  ــه هاى مش انديش
ــخيص روند  ــه دليل عدم تش ــئوالن ب برخى مس
حركت جامعه، تبديل به دست اندازهايى شده اند 
ــار خرابى  ــيله اى را دچ ــر وس ــدى ه كه جلوبن
ــطح مطلوبى  مى كنند! وقتى آگاهى جامعه به س
ــت اندازها به نوعى فرار رو به  ــد، دس رسيده باش
عقب است! اگر بر اين نظر باشيم كه جامعه امروز 
ــه عقب باز نمى گردد،  به دليل داده هاى جهانى ب
الزم است كه برخى مسئوالن تحليل محتوا داشته 
ــير و محصور اطالعات غير كاربردى  ــند و اس باش
ــگر، محتواى جامعه امروز را  نباشند. ذهن كاوش
ــده است و با  مى فهمد و اين محتوا جامعه ساز ش
وجود تكرار مكررات ادبيات هاى قالب بندى شده 
اما قدرت اجبار زمان به عنوان عنصرى كه با هيچ 
ــدارد، صفت هاى خود را تحميل  ادبياتى تعارف ن
مى كند و به عبارتى زير پوست شهر جريانى همساز 

در تردد است.

راه روشن

نقد سياست

شناسايي
 يكي از شهداي خان طومان

برخى مسئوالن
 نقش دست انداز دارند

سعود رضا بالدرى
زنامه نگار وحقوقدان

مس
رو

اميد فراغت
كارشناس ارشد علوم سياسى

سالمت جامعه، حاصل دو خط تقارن حاكميت قانون و حقوق شهروندي!
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ــر  ــتعفاي وزي ــه اس ــوط ب ــي مرب حواش
ــه دارد. در همين  ــان ادام ــت همچن بهداش
ــته محمدباقرنوبخت، رييس  حال روز گذش
ــه متهم اصلي در  ــازمان برنامه و بودجه ك س
ــت، در واكنش  ــگاه قاضي زاده هاشمي اس ن
ــت گفت: بنده هم  ــتعفاى وزير بهداش به اس
مى توانم در جمع بازنشستگان شركت كنم 
و بگويم پول به شما داده نشده و با دستمالى 
اشكم را هم پاك كنم؛ اين كه مشكلى را حل 

نمى كند.
ــالف نظر  ــاره اخت ــد درب ــا لحنى تن  او ب
ــين رفاه در  ــمى با وزير پيش قاضى زاده هاش
ــته گفت: يك مدتى وزارت تعاون، كار  گذش
ــر ربيعي زحمتكش  ــاه اجتماعى و دكت و رف
ــازمان بيمه سالمت  مورد خطاب بود. آن س
ــد و  به وزارت بهداشت برده شد.  هم كنده ش
اگر مى خواهيد سازمان برنامه و بودجه را هم 
بكنيم و ببريم آنجا بگذاريم؟  مى خواهيد ما 
هم مستعفى شويم. اين ها كه مشكل كشور 

را حل نمى كند. 
ــم مى توانم در  ــه داد: بنده ه نوبخت ادام
جمع بازنشستگان شركت كنم و بگويم پول 
ــده، اگر االن  و با دستمالى  ــما داده نش به ش
ــكل  ــم؛ اين كه مش ــاك كن ــكم را هم پ اش
ــد  ــتگان را حل نمى كند. چگونه ش بازنشس
ــتگاه ديگر حل شد اما  بازنشستگان دو تا دس

اين بازنشستگان حل نشد؟ 
ــوع واكنش  ــز به اين موض نمايندگان ني
نشان دادند و در اين روزها برادر نوبخت كه در 
كمسيون بهداشت مجلس است از وزير انتقاد 
مي كند و مي گويد او به دليل فرار از استيضاح 
ــهرياري رييس  ــتعفا داد، از طرفي نيز ش اس

كميسيون بهداشت اين ادعا را رد مي كند. 
در همين حال عباسعلى پوربافرانى، عضو 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى 
ــتعفاى وزير بهداشت،  اسالمى با اشاره به اس
ــن گزينه براى  ــمى را بهتري قاضى زاده هاش

ادامه مديريت حوزه سالمت كشور دانست. 
ــالمت  ــى با بيان اينكه بخش س پوربافران
ــت كه  ــور اس ــى از بخش هاى مهم كش يك
حساسيت هاى خاص خود را دارد با اشاره به 
ماجراى استعفاى وزير بهداشت، گفت: دكتر 
ــمى با قدرت پا به اين عرصه  قاضى  زاده هاش
گذاشت و اجراى اين طرح تحول سالمت را به 
مرحله اجرا رساند و تا اينجاى كار هم اجراى 

ــير  ــوب پيش رفت ولى در ادامه مس طرح خ
دولت به كمبود منابع خورد و با چالش هايى 
مواجه شد. نماينده مردم نايين، خور، بيابانك 
ــان اينكه  ــالمى با بي ــوراى اس در مجلس ش
ــس در جهت پرداخت  مصوبات قانونى مجل
ــالمت اجرا نشده است و  مطالبات بخش س
ــمى  ــائل عرصه را بر قاضى زاده هاش اين مس
ــت، گفت: با  ــالمت تنگ كرده اس و حوزه س
توجه به حساسيت حوزه سالمت، دولت بايد 
ــد كه  ــته باش توجه ويژه اى به اين حوزه داش

اميدواريم سرانجام اين اوضاع بهبود يابد.
ــالمى   ــوراى اس ــن نماينده مجلس ش اي
ــمى بهترين  ــه قاضى زاده هاش با بيان اينك
ــت كه مى تواند حوزه سالمت را در  فردى اس
ــرايط فعلى مديريت كند، افزود: ضرورت  ش
ــوى  ــال حاضر همكارى الزم از س دارد در ح
ــازمان برنامه و  بخش هاى مختلف به ويژه س
بودجه انجام گيرد. پوربافرانى ادامه داد: قطعا 
تغيير مديريت در سكان وزارت بهداشت در 
مقطع كنونى شرايط را بر مردم دشوار خواهد 
ــت را براى  ــرايط و موقعي كرد و نبايد اين ش
ــت ايجاد كرد. اين نماينده مردم  وزير بهداش
در مجلس دهم افزود: هركس امروز به جاى 
وزير بهداشت قرار گيرد حتما با چالش هاى 
فراوانى مواجه خواهد شد كه در صورت باقى 
ــوان وزير  ــمى به عن ماندن قاضى زاده هاش
ــا حداقلى  ــت و درمان  اين چالش ه بهداش

خواهد بود. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به درخواست تعداد 
زيادى از نمايندگان براى ماندن دكتر هاشمى 
در سمت وزارت بهداشت و درمان، عنوان كرد: 
انتظار داريم رييس جمهور با استعفاى وزير 
بهداشت موافقت نكند و دكتر هاشمى نيز با 
قدرت براى بهبود اوضاع حوزه سالمت كشور 

به وزارتخانه بازگردد. 
ــئوالن به جاي اين  ــد مس به نظر مي رس
اقدامات كودكانه بايد به دنبال راه حلي براي 
ــتر در بحث اختصاص دادن و  شفافيت بيش
ــته باشند. اينكه يكي  هزينه كرد بودجه داش
بگويد بودجه ما كافي نيست و ديگري مدعي 
ــكل هاي  ــود و مش ــود بودجه داده مي ش ش
ــت كه  ــه زبان بياورند اقدامي اس ديگري را ب
در اين وضعيت  جنگي (نبرد اقتصادي) تنها 

كمك به دشمن محسوب مي شود.
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گروه سياسى

درنگ

محمد جاللى
 روزنامه نگار

بيشترمشكالت كشور به سرمايه هايي مربوط 
مي شود كه به صورت نامناسب و با برنامه ريزي 
نادرست در ميان اقشار و نهادهاي مختلف تقسيم 
مي شود. در همين حال مدتي است كه خبر كاهش 
بودجه برخي نهادهاي نظامي به حاشيه اي در 
كشور مبدل شده است و نبود شفافيت الزم  براي 
كم كردن اين بخش از بودجه سبب شده تا مردم دچار 
تضادي خاص در جامعه شوند كه چرا در روزگاي 
كه بايد نهادهاي نظامي تقويت شوند، بودجه برخي 
از آن ها كاسته مي شود. البته برخي از رسانه ها در 
همان روزهاي ابتدايي ارائه بودجه گفتند كه بودجه 
سپاه پاسداران افزايش يافته ولي از طرفي بودجه 
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كاهش 

چشم گيري داشته است. 
تعريف از عملكرد

انتقادهاي فراواني به شيوه عملكرد دولت در 
اين زمينه مي شود ولي دولت نگاه ديگري دارد و در 
همين راستا حسن روحاني نيز روز گذشته در بخشي 
از سخنانش با اشاره به گزارش دستاوردهاى وزارت 
دفاع در حوزه هاى دفاعى گفت كه وزير دفاع گزارش 
بسيار خوبى درباره  پيشرفت ها در زمينه موشك هاى 
برد متوسط، برد بلند و همچنين موشك هاى هوا به 
هوا،  زمين به دريا، دريا به دريا و همچنين پهپادها 
ارائه دادند و كار بسيار خوبى در اين زمينه ها انجام 
گرفته است. وي با تاكيد بر اينكه در زمينه تقويت و 
ارتقاي قدرت دفاعى سرزمين  خود هيچ وقت ترديد 
نمى كنيم، اظهارداشت كه يكى از اهداف بلند دولت 
يازدهم و دوازدهم، تقويت بنيه دفاعى بوده و همه آمار 
و ارقام نشان مى دهد كه عملكرد اين دولت نسبت به 
دولت هاى قبل در زمينه تقويت بنيه دفاعى پيشتاز 

بوده است.
درخواست در لفافه

امير حاتمي، وزير دفاع  نيز در خصوص بودجه 
دفاعى سال آينده و حواشى مطرح شده در خصوص 
آن گفته است:« همان گونه كه نمايندگان مجلس و 
مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم كردند بودجه 
دفاعى در دو سطح ديده شده است؛ يك سطح آن 
بودجه اى است كه با سقف 407 هزار ميليارد تومان 
به عنوان بودجه عمومى كشور ارائه شده است و بخش 
ديگر آن در صورتى تامين خواهد شد كه عمده منابع 
دولت تامين شود؛ اگر هر دو اين ها تامين شود درواقع 
بودجه دفاعى ما از رشد خوبى نسبت به سال جارى 

برخوردار است». وزير دفاع افزود:« بودجه دفاعى 
در سال آينده حدود 21 درصد نسبت به سال 97

افزايش خواهد داشت؛ اما چيزى كه مورد ابهام است 
و سواالتى درباره آن مطرح است، دو سطحى بودن 
بودجه دفاعى است كه اميدواريم با مساعدت اعضاى 
هيات دولت براى تامين بودجه عمومى كشور، بودجه 
به صورت كامل اجرا شود و بخش دفاع بتواند از اين 
رشد برخوردار شود». امير حاتمى گفت:«دو سطحى 
بودن بودجه دفاعى شيوه اى است كه سازمان برنامه 
و بودجه اتخاذ كرده است. اگر اين شيوه محقق شود، 
مى تواند فرصتى براى حوزه دفاعى باشد و اگر محقق 
نشود، مى تواند مشكالتى را ايجاد كند. اميدواريم 
همان گونه كه سازمان برنامه و بودجه پيش بينى كرده 

است، منابع محقق شود».
تكاپوي بودجه اي

سردار رضا طاليىنيك، معاون پارلمانى وزير 
دفاع نيز در اين زمينه گفت:« اگر اليحه در مجلس با 
ايجاد اطمينان در ارتباط با تامين از درآمد مازاد كشور 
به رديف هاى اصلى اصالح شود افزايش مناسبى 
متناسب با نياز بنيه دفاعى كشور در بودجه سال آينده 
خواهيم داشت». وي در حاشيه جلسه علنى صبح 
ديروز چهارشنبه مجلس شوراى اسالمى در جمع 
خبرنگاران، اظهار داشت:« خوشبختانه نمايندگان 
اراده و اهتمام جدى براى رفع اشكال و ابهام بودجه 
دفاعى در جريان رسيدگى به اليحه بودجه سال 98

دارند». وى افزود:« در اين اليحه 23 هزار ميليارد 
تومان از اعتبارات دفاعى به درآمد مازاد مربوط شده 
كه اين نسبت از اعتبارات دفاعى براى تامين از درآمد 
مازاد بودجه 98 دغدغه هاى جدى ايجاد كرده است». 
طاليي نيك افزود: به نظر مى رسد بايد اختصاص 
بخشى از منابع بودجه حوزه هاى دفاعى و غيردفاعى 
به نسبت منطقى به منابع مازاد بودجه سال آينده 

وابسته شود، نه اينكه بخش قابل توجهى از اعتبارات 
دفاعى به بودجه مازاد وابسته شود». طاليى نيك 
تصريح كرد: «نمايندگان عضو كميسيون تلفيق 
ظرفيت و اراده جدى براى رفع دغدغه فرماندهان و 
مسئوالن نيروهاى مسلح در جهت شفاف سازى و 
رفع اشكال اليحه بودجه در ارتباط با پايدار كردن 
اعتبارات اصلى و تقويت بنيه دفاعى دارند. اگر اليحه 
در مجلس با ايجاد اطمينان در ارتباط با تامين از درآمد 
مازاد كشور به رديف هاى اصلى اصالح شود افزايش 
مناسبى متناسب با نياز بنيه دفاعى كشور در بودجه 
سال آينده خواهيم داشت». وى ادامه داد: «اميدواريم 
با هماهنگى دولت، مجلس و ستاد كل نيروهاى مسلح 
اين اشكال جدى در اليحه بودجه براى بنيه دفاعى با 
اولويت برطرف شود». معاون پارلمانى وزير دفاع در 
بخش ديگرى از اظهاراتش يادآور شد: «نمايندگان 
درباره اليحه ساماندهى حقوق وظيفه جانبازان 
پيگيرى هايى داشتند و پيشنهادات جديدى درباره 
اين پيشنويس اليحه كه در دولت مطرح است اعالم 
شده بود. بر همين اساس براى بازنگرى در پيشنويس 
اليحه و بررسى پيشنهادات جديد با نيروهاى مسلح 
هماهنگى هايى به عمل آمد و وزارت دفاع تقاضاى 
استرداد پيشنويس اليحه را به دولت و ستاد كل اعالم 
كرد». طاليىنيك خاطرنشان كرد: «اين استرداد 
با هماهنگى ستاد كل و نيروهاى مسلح انجام شد تا 
با بررسى دقيق تر در جهت حمايت از حقوق متعلقه 
به ايثارگران گرامى و رفع برخى اقدامات انجام شود. 
به گونه اى كه در اين اليحه هيچ گونه قطع حقوق و 
كاهش حقوق وظيفه جانبازان مطرح نيست، بلكه 
تعيين تكليف دستگاه هاى اجرايى مربوط براى ارائه 
خدمات و پرداخت حقوق وظيفه مطرح بود كه براى 
تامين نظر ايثارگران و نمايندگان اين اليحه از دولت 

مسترد و منتفى شد».
سرپيچي از دستور

مرتضى صفارىنطنزى، نماينده مردم شهرستان 
نطنز نيز در مجلس شوراى اسالمى، با اشاره به 
اليحه بودجه سال جديد كه چندى پيش از سوى 
رييس جمهور تقديم مجلس شد، اظهار داشت كه 
آثار مخرب ناشى از اعمال تحريم هاى آمريكا و برخى 
از مشكالت داخلى باعث شد تا اقتصاد ما ضعيف شود 
و همين امر منجر به كاهش نقدينگى دولت شد. اين 
نماينده خانه ملت با بيان اينكه دولت به دليل كمبود 
نقدينگى در بودجهنويسى با معذوريتهايى مواجه 
شد، افزود: «اينكه مىگويند دولت توجهى به بودجه 
دفاعى كشور نداشته، عالوه بر اينكه منطقى نيست 

بلكه مطرح شدن چنين بحثى به صالح كشور نيست؛ 
چراكه ثبات امنيت پايدار مستلزم بودجه كافى و از 
طرفى اين موضوع خط قرمز تمام مسئوالن است». 
اين نماينده مجلس دهم شوراى اسالمى با توجه به 
اين نكته كه دولت به اميد اينكه مقام معظم رهبرى 
از صندوق توسعه ملى، بودجه دفاعى كشور را ارتقا 
دهند، بودجه دفاعى كشور را به ميزان قابل توجهى 
افزايش نداد، تصريح كرد: «نمى توان تا اين لحظه به 
صورت دقيق در مورد بودجه دفاعى كشور اظهارنظر 
كرد؛زيرا بايد كميسيون برنامه و بودجه و همچنين 
كميسيون تلفيق به صورت تخصصى وارد عمل شوند و 
در اين خصوص تصميم گيرى كنند». صفارى نطنزى 
با بيان اينكه تالش براى ثبات و ارتقاى امنيت در كشور 
نقطه اشتراك تمام مسئوالن است، گفت: «بي شك اگر 
كميسيونهاى تخصصى مجلس كه وظيفه رسيدگى 
به امور اليحه بودجه سال 98 را عهده دار هستند، اگر 
بودجه دفاعى كشور را برازنده و قابل قبول ندانند نسبت 

به اصالح آن وارد عمل خواهند شد».
عصبانيت آقاي رييس

انتقادها مربوط به يك جناح خاص نيست و 
در همين راستا حشمت ا... فالحت  پيشه، رييس 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجه مجلس 
شوراى اسالمى با ابراز نگرانى از زمزمه هاى مرتبط 
با بودجه دفاعى كشور براى سال آينده گفت: امروز 
اليحه بودجه 1398 در دولت در حالى تصويب 
شده است كه باوجود توصيه ها و هشدارهاى الزم 
اخبار خوشايند و مناسبى از وضعيت بودجه دفاعى 

شنيده نمى شود و اين موضوع به يك نگرانى جدى 
براى ما تبديل شده است. وى با بيان اين كه كاهش 
سهم بودجه دفاعى در بودجه سال آينده، مغاير 
با سياست هاى كلى نظام و برنامه ششم توسعه 
است، گفت: طبق برنامه ششم توسعه حداقل بايد 
پنج درصد بودجه عمومى، بودجه به بخش دفاع 
اختصاص داده شود چرا كه دفاع و امنيت يكى از 
ستون هاى اصلى در بودجه و مساله بسيار مهمى 
براى كشور است. فالحت پيشه با بيان اين كه 
جاى سوال دارد كه دولت چرا به وظيفه خود در 
تامين بودجه دفاعى به حد الزم عمل نمى كند، 
بيان كرد: ما در مجلس شوراى اسالمى پيش از 
آن كه اليحه بودجه در دولت تصويب شود چندين 
جلسه با مسئوالن مربوطه دولتى داشتيم و حتى 
يك روز جلسه كميسيون را با آقاى نوبخت درباره 
بخش امنيت و دفاع صحبت كرديم كه دولتى ها 
به ما وعده هايى دادند اما امروز اخبار ى كه به گوش 
مى رسد مغاير با وعده هاى دولت است. رييس 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجه مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه انتظار از دولت تقويت 
بودجه دفاعى است، تصريح كرد: اخبارى كه از 
بودجه دفاعى به گوش مى رسد مغاير با شاخص ها 
و مولفه هاى امنيت ملى ما است كه اميدواريم اين 
مساله در مراحل بعد تصحيح و اصالح شود. وى از 
«يك جا نشينى» برخى مسئولين و نهادها انتقاد 
كرد و گفت: بنده بعد از آن كه مسئوليت رياست 
كميسيون امنيت ملى را بر عهده گرفتم از بسيارى از 

نقاط هاى صفر مرزى بازديد كردم. آقايان و مسئوالن 
محترم بهتر است به نقاط صفر مرزى بروند و ببينند 
كه مرزبانان ما براى دفاع از حريم مرزى و امنيت 
كشور گاهي حتى از كم ترين امكانات الزم برخوردار 
نيستند. فالحت پيشه در پايان از رييس جمهور 
و دولت خواست بازنگرى جدى در بودجه دفاعى 
كشور كنند، چرا كه به گفته او اخبار شنيده شده 
از ميزان بودجه دفاعى كشور با مولفه هاى امنيتى و 
دفاعى مطابقت ندارد. البته فالحت پيشه روز گذشته 
اعالم كرد كه با تالش هايى كه صورت گرفت، 20 
هزار ميليارد تومان در راستاى تقويت بنيه دفاعى 

به بودجه اضافه شد.
نكاتي خاص

حسن روحاني يكي از داليل دير شدن تقديم 
بودجه به مجلس را بازنگري اليحه، به دليل 
به كارگيري فرامايشات رهبري در بودجه اعالم 
كرد ولي نكته  اينجاست كه با توجه به نگاه ويژه 
آيت ا...  خامنه اي به موضوع تقويت نيروهاي نظامي 
و امنيتي چرا اين بخش ترميم نشده است؟! از طرفي 
كاش دولت پاسخي قاطع و قانع كننده براي اين 
تصميم گيري ارائه كند زيرا در اين وضعيت همه 
جريان مخالف سعي مي كنند كه اقدام صورت گرفته 
را برگردن قوه  مجريه بيندازند و اين وضعيت سبب 
آشفتگيي اذهان مردم نيز مي شود. بايد منتظر ماند و 
ديد كه سرانجام نمايندگان در مجلس به اين وضعيت 
رسيدگي خواهند كرد و نتيجه مناسبي در پيش 
خواهد بود يا آنكه بودجه بدون تغيير تصويب مي شود.

اين روزها فصل بررسي بودجه است و مسئوالن بايد براي آينده 
ــته باشند و نگذارند  ــور برنامه هايي را مدنظر داش يك سال كش
هزينه ها براي مصارفي تلف شود و نيازهاي اساسي رفع نشود. به 
خاطر داريم چندي پيش براى چندمين بار بخارى هاى مدارس 
آتش گرفت و اين بار كودكان زاهدانى را به كام مرگ كشاند. اين 
ماجرا بسيار سخت و دردناك بود و به نظر هم نمى رسد كه راهى 
ــت كم در كوتاه مدت وجود داشته باشد. در همين  براى آن دس
ــازى، توسعه و  ــانى مهر، رييس سازمان نوس حال مهرا... رخش
ــزار كالس درس  ــت: «اكنون 83 ه ــور گف تجهيز مدارس كش
مدارس دولتى با بخارى نفتى گرم مى شوند كه بابت ايمنى آن ها 
ــت  ــتيم». اما تهيه 83 هزار بخارى گازى كافى نيس نگران هس
ــتاهاى كشور هنوز طعم گازرسانى  چون برخى از شهرها و روس
ــتان و بلوچستان و هرمزگان  را نچشيده اند و استان هاى سيس
ــانى آن ها كامل نيست.  از جمله استان هايى هستند كه گازرس
ــيد محمد  ــت، گفته اخير س از طرفي نيز آنچه كه قابل تامل اس
ــت كه در اظهارنظري گفته  بطحايى، وزير آموزش و پرورش اس
ــك ماه از يارانه  ــور، ي بود:« اگر نيمى از افراد يارانه بگير در كش
ــر ايمن مدارس  ــكل بخارى هاى غي خود صرف نظر كنند، مش
يك بار براى هميشه حل خواهد شد، ولى اگر نگاه مان به بودجه 
دولت باشد تا  هشت سال آينده هم نمى توانيم اين بخارى ها را 
از مدارس جمع آورى كنيم». اين گفته وزير پرده از واقعيتى بر 
مى دارد كه در دولت دهم پى ريزى شد و حاال بسيارى از اقدامات 
كشور را مختل كرده است. آرى اجراى قانون هدفمندى يارانه ها 
ــد در 27 آذر 1389 توسط  بدون آنچه كه كارشناسى شده باش
محمود احمدى نژاد با حضور در تلويزيون دولتى ايران اعالم شد 
و پس از آن هيچ كس نتوانست ريالى از يارانه 45,500 تومانى 
ــى براى انصراف از يارانه بگيران هم راه به  را كم كند و همه پرس
ــون نفر در هر ماه  ــر بيش از 76 ميلي جايى نبرد و در حال حاض
ــداد بالغ بر 95 درصد  ــدى دريافت مى كنند كه اين تع يارانه نق
ــرار بود عالوه بر  ــران را در بر مى گيرد. يارانه نقدى ق جمعيت اي
ــر بخش ها به خصوص  ــا، تحولى در ديگ كمك خرج خانواده ه
سالمت و صنعت ايجاد كند. به نظر مى رسد يارانه نقدى به يك 
غول بى شاخ و دم تبديل شده است كه منابع ملى را مى بلعد و به 
گفته رييس سازمان برنامه و بودجه هر ماه حدود 3800 ميليارد 
تومان بين خانوارها توزيع نقدى مى شود؛ مبلغى كه با باال رفتن 
تورم و كاهش پول ملى به رقم 4,5 دالر براى هر نفر رسيده و حاال 
ــبد خانوار مى كند و نه دولت توان پرداخت دارد.  نه كمكى به س
اما حذف آن هم حتى براى آنانى كه جزو دهك هاى باال به شمار 
ــت  مى روند از يد و قدرت دولت  بر نمى آيد و ضرب المثل «خش
ــا ثريا مى رود ديوار كج» مصداق پيدا  اول چون نهد معمار كج، ت
كرده است. مسئوالن در اين روزهايي كه قانون يك سال كشور 
ــت  را براي دخل و خرج تنظيم مي كنند بايد بدانند كه الزم اس
قوانيني تصويب شود كه مشكالت اين چنيني كشور را رفع كند 
ــرد. اگر زماني اين قوانين به  و جلوي هزينه هاي ناكارآمد را بگي
تصويب رسيده است، نمايندگان مي توانند امروز كاري كنند كه 

جلوي ضرر گرفته شود زيرا هنوز دير نشده است.

تذكر كتبي

    نيروهاي نظامي به تنظيم دخل و خرج دولت براي آن ها اعتراض دارند  

نبردي با چاشني بودجه!

سرماي هزينه ها و نيازها

حسن روحاني يكي از داليل 
ديرشدن تقديم بودجه به مجلس را 
بازنگري اليحه، به دليل به كارگيري 
فرامايشات رهبري در بودجه اعالم 

كرد ولي نكته  اينجاست كه با توجه به 
نگاه ويژه آيت ا...  خامنه اي به موضوع 

تقويت نيروهاي نظامي و امنيتي
 چرا اين بخش ترميم نشده است؟!

حاشيه سازي ها براي يك استعفا ادامه دارد

بازي هاي كودكانه در ميانه نبرد اقتصادي
محمدباقر نوبخت پاسخ كنايه آميزى به وزير بهداشت داد
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نت فليكس با حذف قسـتمى از يك 
برنامه فكاهى كـه در آن انتقادهايى به 
حكومت عربستان سعودى مطرح مى 
شـود، خود را در معرض انتقادها و گاليه 
هاى افراد معترض به سانسور قرار داده 
است.اين بخشى از گزارش فاينانشيال 

تايمز است كه در آن به غير قابل دسترس 
شدن قسمتى از برنامه فكاهى «پاتريوت»    
در عربستان سـعودى اشـاره دارد. در 
يكى از اپيزود هاى اين برنامه فكاهى كه 
توسط حسن منهاج، كمدين آمريكايى 
اجرا مى شـود، از قتل جمال خاشقجى، 

روزنامه نگار منتقد عربسـتانى سخن 
به ميان آمده و سياسـت هاى محمد بن 
سلمان و همچنين تهاجم نظامى ائتالف 
تحت رهبـرى رياض به يمن مـورد نقد 
قرار گرفته اسـت.منهاج در اين اپيزود 
كه به درخواست سعودى ها حذف شده 

به صراحت مى گويد كه «زمان بازنگرى 
در روابط با عربستان سعودى فرا رسيده 
است». اين كمدين و منتقد آمريكايى در 
بخشى ديگري از اجراى خود مى گويد: 
«افرادى در عربسـتان هستند كه براى 
اصالحـات واقعـى مبـارزه مـى كنند 

درحالى كه ام  بـى  اس MBS (محمد بن 
سلمان) هرگز يكى از آن ها نيست».

در گزارش فاينانشـيال تايمز آمده 
است كه نت فليكس، كمپانى آمريكايى 
ارائه دهنده سـرويس رسـانه سيال به 
درخواسـت حكومت عربسـتان اقدام 

به حـذف اين قسـمت از برنامه فكاهى 
«پاتريوت» كرده اسـت. فاينانشـيال 
تايمز در گزارش خود مى افزايد كه رياض 
اين قسـمت از برنامه ياد شـده را ناقض 
قانون مبارزه با جرايم سـايبرى قلمداد 

كرده است.

نت فلیکس قسمتی از برنامه فکاهی انتقادآمیز به حکومت عربستان را حذف کرد

در مطلبى كه در پايگاه اينترنتى هيل وابسته به 
كنگره آمريكا انتشار يافته، پيش بينى شده است 
كه دونالد ترامپ در سال 2019 از رياست جمهورى 
ــود. چهار مورد از تحليل هاى  كنار گذاشته مى ش

هيل درباره بركنارى ترامپ عبارتند از:
ــال  ــت جمهورى دونالد ترامپ در س 1-  رياس

2019 دوام نخواهد آورد.
2-  مسير نزولى هر جنبه از رياست جمهورى او 
نشان  مى دهد كه ما به سمت يك تالطم سياسى 

چشمگير در مدت زمانى نسبتا زود مى رويم.
3- رفتار هرچه بيشتر خشمگينانه و بى ثبات 
ترامپ، انزوايى  كه بر خود تحميل كرده، ناتوانى و 
مخالفتش با گوش كردن به مشاوران باهوشى كه 
به خدمت گرفته، همگى او را به سمت يك پرتگاه 

خواهند برد.
ــاى آمريكا و جهان  ــان اقتصاده 4- در اين مي
ــتر به خاطر جنگ تجارى  تضعيف مى شود؛ بيش
غيرضرورى و نامعقولى كه او عليه كانادا و هم پيمانان 
اروپايى اش به راه انداخته است. اگر او مى خواست 
يك جنگ تجارى مشروع عيله چين به راه بيندازد، 
ــركاى تجارى نظير اروپا و  آيا عاقالنه تر نبود كه ش
ــمن  كانادا را حفظ كند، به جاى آن كه آن ها را دش

آمريكا كند؟
ــط از جانب  ــاظ قضايى ترامپ نه فق 5-  به لح
تحقيقات رابرت مولر، بازرس ويژه تحقيق كننده 
درباره ارتباط كمپين رياست جمهورى ترامپ با 
ــود بلكه از جانب تحقيقاتى  روسيه تهديد مى ش
مجزا توسط يك دادستان ناحيه جنوبى نيويورك 

ــالت تجارى ترامپ نيز مورد  درباره زندگى و معام
تهديد است.

انتقاد شديد رامنى از ترامپ
ــين رياست جمهورى  ميت رامنى، نامزد پيش
آمريكا، دونالد ترامپ، رييس جمهورى اين كشور 

را به ايجاد واهمه در جهان محكوم كرد.
ــزب  ــا از ح ــت يوت ــب ايال ــناتور منتخ س
ــنبه در  ــواه در مقاله اى كه روز سه ش جمهورى خ
نشريه واشنگتن پست منتشر شد، اقدامات اخير 

دونالد ترامپ را به باد انتقاد گرفت.
ــراد كم تجربه به  ــاب  اف ــت:  «انتص رامنى نوش
ــه در كنار ما  ــى ك ــد،  ترك متحدان مناصب ارش
مى جنگند و ادعاى بى فكرانه رييس جمهور مبنى 
بر اينكه آمريكا مدت ها در امور جهان «پپه» بوده 
است، همه و همه رياست جمهورى او را نازل نشان 

مى دهد».
وى افزود: «گفتار و رفتار ترامپ در جهان واهمه 
ــفيد به اظهارات آقاى  ــت».كاخ س ايجاد كرده اس

رامنى واكنش فورى نشان نداده است.
اين در حالى است كه وى بناست فردا پنج شنبه 
رسما كار خود را به عنوان سناتور ايالت يوتا آغاز كند. 
دونالد ترامپ در ماه فوريه از نامزدى ميت رامنى براى 
انتخابات مجلس سنا حمايت كرده بود.   رامنى پيش 
از اين و همزمان با كارزار انتخاباتى دونالد ترامپ وى 
را «شيادى» خوانده بود كه «مردم آمريكا را به بازى 
گرفته است». ترامپ در آن زمان در پاسخ گفت كه 
رامنى در كارزار انتخاباتى 2012 در مقابل باراك اوباما 

«مثل سگى كه به او قالده بزنند» شده بود.

اوباما دوباره آغاز مى شود!
به نظر مى رسد پس از پيروزى اخير دموكرات ها 
هم در سنا و هم مجلس نمايندگان، رييس جمهور 
ــت بااليى  ــين اياالت متحده كه از محبوبي پيش
برخودار است، موقعيت را براى به چالش كشاندن 

ترامپ در سال 2019 بسيار مناسب مى بيند.

ــين آمريكا در  باراك اوباما، رييس جمهور پيش
پيامى كه به مناسبت سال نوى ميالدى در توييتر خود 
منتشر كرد، نوشت: در سال 2018 مردم گامى به جلو 

برداشتند و طور ديگرى ظاهر شدند.
او ادامه داد: همين روند را در 2019 حفظ كنيد. 
ــام دهيم و من  ــه بايد انج ــادى داريم ك كارهاى زي

پشتيبان شما خواهم بود. سال نوى همگى مبارك!
ــكا همچنين در  ــين آمري رييس جمهور پيش
ــته مطالبى را درباره رهبران جوانى  روزهاى گذش
منتشر كرده كه در سال 2018  براى او الهام بخش 

بوده اند.
ــه در  ــب را ك ــه از مطال ــن مجموع ــا اي اوبام

ــيدن به  ــر كرده، با اميد الهام بخش توييتر منتش
دنبال كنندگانش به اشتراك گذاشته است.او در 
ــتان ها الهام  ــته: اميدوارم از اين داس اين باره نوش
بگيريد. آنان راه شان را با تصميم براى ساخت آينده  
بهترى كه خواستار آن بودند، آغاز كردند. براى شما 
ــه اظهار كرد:  ــت. اوباما در ادام نيز همين طور اس
مساله مهم، اندازه گام شما نيست، بلكه برداشتن 

آن گام است.
استيضاح ترامپ در راه است

ــد كنگره،  ــب جدي ــد با تركي ــر مى رس به نظ
ــد. به هر حال، سال  ــتيضاح ترامپ قطعى باش اس
2019 بر خالف انتظار، چندان سال آرامى نخواهد 
بود؛ روزنامه ديلى اكسپرس، پيشگويى هاى جديد 
ــت. اين روزنامه پيش از  ــر كرده اس خود را منتش
ــت  ــروزى دونالد ترامپ در انتخابات رياس اين پي

جمهورى آمريكا را پيش بينى كرده بود.
ــت كه  ــپرس پيش بينى كرده اس ديلى اكس
ــد ترامپ از  ــارى دونال ــراى بركن ــى ب تالش هاي
ــت جمهورى آمريكا صورت خواهد گرفت.  رياس

همچنين وى دچار بحران سالمت خواهد شد.
ــاري ترامپ  ــز در مواردى بيم ــش از اين  ني پي
پيشگويى شده بود. با اينكه اين پيشگويى در سال 
2018 به وقوع نپيوست اما مساله مهمى در سال 
2019 او را  از كاخ سفيد بيرون خواهد كرد.نويسنده 
ــى دانم كه  ــپرس ادعا كرده كه بعيد م ديلى اكس
ــا حادثه مهمى برايش  زندگى او به خطر بيفتد ام
ــراى مدتى نمى تواند به كار  پيش خواهد آمد و او ب

خود ادامه دهد.

سال سخت ترامپ
سال    ۲۰۱۹ با مشکالت بسیاری برای ريیس دولت آمریکا آغاز شد

اوضاع بـراى ترامپ در سـال 2019 اصال خوب 
نخواهد بود؛ از هميـن حاال مى توان نشـانه هاى 
روزهاى وحشـتناكى  راكه در سال جارى ميالدى 

براى رييس جمهور جنجالـى آمريكا رقم خواهد 
خورد ، نظاره كرد. بيش از هر كسـى، شايد   در اين 
شب هاى تعطيالت سـال ميالدى، ترامپ خواب 
بازرس مولر  را  مى بيند. كسى كه ريز و درشت ردپاى  
روسيه در پرونده انتخابات رياست جمهورى سال 
2016 آمريكا را بررسـى مى كند. شايد ترامپ اين 
روزها، عكـس مولر را در اتاق بيضى شـكل نصب 

كرده و بـا «دارت»، صـورت ايـن كارآگاه خبره را 
نشانه مى گيرد بلكه كمى از شرايط روحى اش حفظ 
شود. ناگفته نماند كه اين اواخر، ترامپ در جلسات 
محرمانه به نزديكانش گفته كه تحمل استيضاح در 

كنگره را ندارد و به شدت از اين موضوع مى ترسد!
با توجه به مطالعات و  بررسـى هاى گسـترده اى 
كه انجام داده ام، به جرات مى توانم بگويم كه سـال 

2019، سال پايانى حيات سياسى ترامپ خواهدبود. 
نشانه هاى متقن و روشنى وجود دارد كه ترامپ هرگز 
طعم شكست يا پيروزى در انتخابات رياست جمهورى 

آمريكا در سال 2020 را نخواهد  چشيد.
كنگره اى كه حاال رنگ آبى اش بيشتر به چشم 
مى آيد تا رنگ قرمز آن، خود را براى يك دوئل قانونى 
با مستاجر اشتباهى كاخ سفيد آماده مى كند، اين 

كنگره چه در سنا و چه در مجلس به دنبال مدارك 
سياسى و اخالقى عليه ترامپ است. اوباما به عنوان 
ليدر دموكرات ها، طرح هاى زيادى را براى بركنارى 
يا  اسـتيضاح ترامپ تدارك ديده اسـت و از چند 
جبهه حمالت شروع خواهد شد.از طرف ديگر، اگر 
رسوايى كمك مالى سايبرى روسيه براى انتخابات 
سال 2016 اثبات شـود و پرونده آماده شده توسط 

بازرس مولر روى دايره ريخته شود، آنگاه شايد كار 
به استيضاح هم نكشد و يك استعفا چاره كار شود! 
ضمن اينكـه پرونده هاى اخالقـى ترامپ و حتى 
شرايط سالمتى او نيز هر كدام مى تواند به تنهايى 
كنار رفتن ترامپ از صحنه سياسى آمريكا را رقم 
بزند. آنچه مشخص است، استعفا، كناره گيرى يا 

استيضاح ترامپ در سال 2019 قطعى است!

ممهدى دل روشن 

دويچه وله: سفر هايكو ماس، وزير امور خارجه 
ــال سپرى شده به نيويورك  آلمان در ماه ژوئن س
سفرى موفقيت آميز بود. او مدت ها براى عضويت 

مجدد آلمان درشوراى امنيت تالش كرده بود.
ــت و آلمان  با كسب  ــى كه به ثمر نشس تالش
ــوع  193 راى ممكن، بار ديگر  184 راى از مجم
ــوراى امنيت سازمان  به جمع اعضاى غيردائم ش

مل پيوست.
ــوراى امنيت از روز   دوره عضويت آلمان در ش
ــال  ــنبه 11 دى (اول ژانويه) به مدت دو س سه ش

آغاز مى شود.
آلمان  و شوراى امنيت

ــاله برنامه هاى  ــن دوره دوس ــراى اي آلمان ب
بسيارى دارد. هايكو ماس، وزير امور  خارجه آلمان 
بر آن است تا در اين دوره بار ديگر با تاكيد بر چند 
جانبه نگرى، مانع از روند قطبى شدن جهان شود. 
روندى كه با سياست هاى دولت ترامپ و تاكيد او بر 

سياست نخست آمريكا تشديد شده است.
ــان در باره نقش و جايگاه  وزير امورخارجه آلم
اين نهاد بين المللى گفته بود كه به باور او سازمان 
ــت و سيستم سياسى  ملل خود جلوه اى از سياس
چند جانبه نگر است. او درباره سازمان ملل گفته 
ــم كه بيش  ــه اى زندگى مى كني ــا در زمان بود: م
ــه قابل اعتماد  ــك نظم بين المللى، ب از پيش به ي
بودن و اعتماد بيشتر به قواعد مشترك نياز داريم. 
قدرت، كارآمدى و عدالت سازمان ملل برخاسته 

از عملكرد اعضاى آن است.

افزون بر آن، آلمان بر آن است تا بر نقش اروپا در 
سازمان ملل و شوراى امنيت بيفزايد. هايكو ماس 
ــت كه در دوره عضويت دوساله  ــتار آن اس خواس
ــى دائمى براى اروپا  آلمان از ايده ايجاد يك كرس
ــوراى امنيت دفاع كند. به ويژه آنكه پس از  در ش
ــا، تنها عضو دائمى  خروج بريتانيا از اتحاديه اروپ
ــازمان ملل،  ــوراى امنيت س اتحاديه اروپا در ش

فرانسه خواهد بود.
سفير آلمان در سازمان ملل متحد، كريستوف 
ــت كه براى فرونشاندن  هويزگن اعالم كرده اس
ــروى زنان آن  ــا بايد از ني ــا و درگيرى ه بحران ه
كشورها بهره گرفت. او گفته است: تجربه زندگى 
ــد. آن ها  ــردان تفاوت مى كن ــرد زنان با م و رويك
ــازش  ــتاى يافتن راه حل و س ــد در راس مى توانن
كمك كنند و زمينه هاى آشتى و صلح با دشمنان 

را فراهم كنند.
 هايكو ماس در عين حال تاكيد كرده است كه 
آلمان مخالف استقرار موشك هاى ميان برد بوده 
و همه  تالش خود را براى نجات پيمان سى ساله 
منع موشك هاى هسته اى ميان برد بين روسيه و 

آمريكا به كار خواهد گرفت.
هايكو ماس تاكيد كرده است كه آلمان در برابر 
ــك هاى ميان برد در اين  ــتقرار موش خواست اس

كشور با تمام توان مقابله خواهد كرد.
ــان به جمع  ــت كه آلم اين پنجمين بارى اس
ــازمان ملل مى پيوندد.  اعضاى شوراى امنيت س
ــور خواستار  ــتمداران اين كش بسيارى از سياس

عضويت دائمى آلمان در شوراى امنيت هستند. 
ــته نقشى  ــال هاى گذش به ويژه آنكه آلمان در س
ــازمان ملل  فعال در ماموريت هاى بين المللى س

داشته است.
ــت  ــر در 14 ماموري ــال حاض ــان در ح آلم
ــان حضور دارد.  ــازمان ملل در جه بين المللى س

مهم ترين آن عملكرد اين كشور در ماموريت ايجاد 
ــت. حدود 1100 سرباز  ــور مالى اس ثبات در كش

آلمانى در اين ماموريت مشاركت دارند.
ــان از جمله در ماموريت هاى  افزون بر آن، آلم
استقرار صلح و امنيت در كشورهاى لبنان، سودان، 
سومالى، صحراى غربى، ليبى، افغانستان، عراق 

ــان در اين  ــور دارد. نقش آلم ــى نيز حض و هائيت
ماموريت ها به اعزام نيرو محدود نمى شود، بلكه اين 
كشور از طريق اعزام تيم هاى آموزشى از روند حفظ 

صلح در اين مناطق حمايت و پشتيبانى مى كند.
آلمان در برابر آمريكا

ــان، سياست هاى دولت  بسيارى از كارشناس

ترامپ را ضد سازمان ملل ارزيابى مى كنند. خروج 
آمريكا از توافق هسته اى با ايران - توافقى كه مورد 
تاييد سازمان ملل بود - خروج اين كشور از يونسكو، 
ــازمان ملل، از پيمان  ــر س ــوراى حقوق بش از ش
اقليمى پاريس و قطع كمك هاى مادى به آژانس 
ــازمان ملل متحد براى آوارگان  امداد و اشتغال س
فلسطينى، نشانه هاى اين ضديت به شمار مى روند.

آلمان همواره تالش مى كند روابط دوستانه و 
ــاالت متحده را حفظ و در  همكارى هاى خود با اي
بسيارى زمينه ها تقويت كند، اما هر جا كه عملكرد 
واشنگتن مغاير با پرنسيپ هاى برلين بوده، دولت 
آلمان مخالفت خود را به روشنى بيان كرده است. 
آخرين نمونه هاى مخالفت آلمان، خروج آمريكا از 
برجام و پيمان اقليمى پاريس و همچنين سياست 

نخست آمريكاى دونالد ترامپ است.
ــال هاى 2003 و 2004 نيز عضو  آلمان در س
غيردائم شوراى امنيت بود. در سال 2003 اياالت 
ــورا براى حمله به  متحده تالش كرد كه از اين ش
عراق مجوز كسب كند اما با مخالفت شديد آلمان 

روبه رو شد. 
عالوه بر اين، آلمان از طرفداران تغيير ساختار 
ــت، زيرا به اعتقاد دولت اين  ــوراى امنيت اس ش
كشور، تركيب شورا بازتاب دهنده  وضعيت جهان 
ــت، نه واقعيت سياسى امروز.  در سال 1945 اس
ــورهاى آفريقايى و آمريكاى  به همين دليل كش
ــوراى  التين هيچ عضوى در ميان اعضاى دائم ش

امنيت ندارند.

با خروج انگليس از اتحاديه اروپا، حاال فرانسه تنها عضو دائمي اتحاديه اروپايى حاضر در شوراى امنيت است

چالش هاى پيش رو ى آلمان براى عضويت دائم در شوراى امنيت 

رائـول كاسـترو، رهبـر حـزب 
حاكم كمونيست كوبا در شصتمين 
سالگرد انقالب اين كشور از رويكرد 
دونالـد ترامـپ، رييـس جمهورى 
آمريكا در قبال كشورش انتقاد كرد.
رهبر حزب كمونيسـت كوبا كه 
در شهر سانتياگو در جنوب شرقى 
كشورش سخنرانى مى كرد، اظهار 

داشـت: يك بـار ديگر ايـن دولت 
آمريكاى شـمالى [آمريكا] مسير 
رويارويى بـا كوبا را انتخـاب كرده 

است.
رائـول كاسـترو، 87 سـاله در 
مـاه آوريـل سـال 2018 از سـمت 
رياسـت جمهورى كشـورش كنار 
رفـت. او با ايـن حال تا سـال 2021 

رهبـر حـزب حاكـم كمونيسـت 
خواهد بـود.وى در بخش ديگرى از 
سخنرانى اش در سانتياگو گفت: به 
شكل فزاينده اى مقامات عالى رتبه 
دولت كنونى آمريكا تالش مى كنند 
كوبا را مسئول تمام مشكالت منطقه 

معرفى كنند.
رييـس جمهـورى سـابق كوبا 

رهبـران ايـاالت متحـده را متهم 
كرد كه از سياسـت هاى بى رحمانه 

نئوليبرال الهام گرفته اند.
جان بولتون، مشاور امنيت ملى 
آمريكا در ماه نوامبر اعالم كرده بود 
كه واشنگتن به دنبال اتخاذ رويكرد 
سـختگيرانه تـرى در قبـال كوبا، 
ونزوئال و نيكاراگوئه خواهد بود. وى 

از اين سه كشـور به عنوان سه گانه 
استبداد ياد كرده بود.

رائـول كاسـترو در سـخنرانى 
روز سـه شـنبه خـود همچنين از 
انتقال قدرت در كشـورش به نسل 
جوان ترى از رهبران ستايش كرد. به 
گفته وى اين امر آينده انقالب كوبا را 

تضمين مى كند.

شصتمین سالگرد 
انقالب کوبا؛

 انتقاد کاسرتو 
از رویکرد ترامپ

 رييس جمهور چين خواست كه تايوان 
دوباره با اين كشـور متحد شود. او گفت كه 
چين تمايـل دارد از طريق مسـالمت آميز 
وارد عمل شـود اما اسـتفاده از گزينه هاى 
ديگـر از جمله اهـرم زور را هم بـراى خود 
محفوظ نگه  مى دارد. به گزارش شـين هوا، 
جين پينگ اين سـخنان را  در سـخنرانى 
خود در تاالر بزرگ پكن به مناسـبت آغاز 

سال نو ميالدى عنوان كرده است. به گفته 
رييس جمهور  چين استقالل تايوان برخالف 
جريان تاريخ چين و يك بن بست است.دعوا 
بر سـر وضعيت (موقعيت) تايوان به جنگ 
داخلى در سـال 1949 برمى گـردد.  در آن 
زمان دولت ملى گراى چين  پس از شكست 
در برابر نيروهاى كمونيست به رهبرى مائو، 
به تايوان پناه برد. در همان سـال زمانى كه 

جمهورى خلق چين توسط مائو تاسيس شد 
تايوان به عنوان يك كشور مجزا به زندگى 
خود ادامـه داد و حتى بـراى مدتى صاحب 
كرسى نمايندگى در سازمان ملل بود.چين 
اسـتقالل جمهورى تايوان را به رسـميت 
نشـناخت و همواره براى بازگرداندن آن به 
چين تالش كرده است. رييس جمهور چين 
اكنون بارديگر تهديد كرده كه براى پيوستن 

تايوان به چين از هر گزينه اى استفاده خواهد 
كرد.چين براى به حاشـيه رانـدن و انزواى 
تايوان از هيچ تالشى دريغ نمى كند. در اين 
راستا پكن سعى كرده بسيارى از كشورهاى 
جزيره اى كوچك را كه استقالل تايوان را به 
رسميت شناخته  و مناسبات ديپلماتيك با 
آن برقرار كرده اند به طرف خود بكشاند. پنج 
جزيره نظر خود را نسبت به استقالل تايوان 

به تازگي تغيير داده و طرف چين را گرفته اند.
واكنش تايوان

پس از سـخنرانى رييس جمهور چين، 
خانم اينگ ون، رييس جمهـور تايوان در 
گفت كشورش آماده نيست استقالل خود 
را از دسـت بدهد. او از چين خواسـت كه 
موجوديت تايوان به عنوان كشور مستقل 

را بپذيرد.

احتال 
تکرار داستان
 کریمه برای
 چین تایپه!
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حسام عقبايي:
   يكى از مشكالت بخش مسكن در 
شرايط كنونى اين است كه معيار و 

سنجش مالكان براى اعالم قيمت ها، 
دالر است و همين دليل نيز باعث 

افزايش 100 درصدى قيمت در اين 
بخش شده است. در نيمه زمستان 

امسال واحدهاى بزرگ،  لوكس، 
الكچرى و باالى 160 مترمربع با 

شكست قيمت 25 درصدى مواجه 
خواهند شد اما با توجه به نبود توازن 

بين عرضه و تقاضا در واحدهاى 
كوچك متراژ، احتمال شكست 

قيمت ها پايين است.  تا پايان تابستان 
98 مسكن يك ركود عميق خواهد 
داشت كه با تغيير نرخ دالر  ركود  نيز 

عميق تر خواهد شد

گروه اقتصاد 

ــي دارايي  ــوان نوع ــكن به عن ــور ما مس در كش
سرمايه اي درنظر گرفته مي شود و همين امر باعث 
ــود كه پيش بيني و تحليل قيمت آن هميشه  مي ش
براي مردم از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. اين در 
ــت كه در ماه هاي گذشته پس از يك دوره  حالي اس
ركود چندين ساله در بخش مسكن، شاهد افزايش 
قيمت شديدي در اين بخش بوده ايم؛ به گونه اي كه 
ــكن براي  ــتفاده از وام مس ــي با اس خريد خانه حت
بسياري از خانوارها تبديل به رويايي دست نيافتني 

شده است.
 اين در حالي است كه مسكن جزو نيازهاي اوليه 
محسوب مي شود و دولتمردان ما هنوز نتوانسته اند 
راهي جدي و كاربردي براي تامين اين نياز ابتدايي 
مردم پيدا كنند. در يك دوره از مسكن مهر سخن به 
ميان مي آيد و در دوره  اي ديگر از مسكن اجتماعي؛ 
ــذ بتوان  ــر روي كاغ ــايد تنها ب ــي كه ش پروژه هاي
ــاب كرد اما وقتي به مرحله اجرا در  روي آن ها حس
مي آيند با انواع مشكالت پيچيده اي مواجه هستند؛ 
ــان از عدم مديريت و برنامه ريزي  مشكالتي كه نش
ــد. يكي از  ــن پروژه ها دارن ــوص اي صحيح در خص
عمده ترين مشكالت در حوزه مسكن در كشور ما اين 
ــكن سرمايه اي است. در واقع  است كه نگاه ها به مس
نسبت به مسكن در كشور دو نوع تقاضاى «مصرفى» 
ــه هرگز در  ــود دارد؛ نگاهي ك ــرمايه اى» وج و «س
ــعه يافته با آن مواجه نمي شويد. به  كشورهاي توس
ــور ما نيز  ــد كه اين ديدگاه بايد در كش نظر مي رس

تغيير پيدا كند. 
سهم مسكن از اقتصاد كشور

ــهم مسكن  ــاس آمارهاي بانك مركزي س بر اس
ــت؛  همچنين   از هزينه خانوار ايرانى 35 درصد اس
سهم امالك از ثروت خانوار 80 درصد، سهم بخش 
ــور 14 درصد و سهم  ــتغال در كش ساختمان از اش
ــرمايه گذارى مسكن حدود  بخش خصوصى در س
ــت. با توجه به اين آمار ارزش مسكن  98 درصد اس
ــارد تومان  ــور حدود 10 ميليون ميلي موجود كش
ــود كه توجه به بخش  است. همين امر باعث مي ش
مسكن از اهميت ويژه اي در اقتصاد كشور برخوردار 
باشد. طبق آمار بانك مركزي در سال هاي 70 تا 96 
ــكه و بورس بيشترين سود را  بازار مسكن، زمين، س
ــه با بازارهاي ديگر تجربه كرده اند. بخش  در مقايس
مسكن چيزي حدود پنج سال در ركودي عميق به 
سر مي برد و همين امر باعث شده است كه حدود 60 
درصد از نرخ تورم عقب بماند. در اين خصوص برخي 
از كارشناسان معتقدند :«افزايش قيمت مسكن به 
خاطر افزايش تقاضا نبود بلكه افزايش و فشار هزينه 
ــد. اگر تقاضا تحريك  ــد قيمت مسكن ش باعث رش

ــاهد افزايش دوباره قيمت مسكن خواهيم  شود، ش
ــكن اتفاق  ــه در پى آن رونق معامالت مس بود و البت
ــكن ايجاد  ــا براى بازار مس ــاد. اگر تقاض خواهد افت
نشود، اين احتمال وجود دارد كه دچار تورم همراه 
ــويم و اين اتفاق خوبى براى حوزه مسكن  با ركود ش
ــت و بايد براى جلوگيرى از آن سياست  كشور نيس
مناسب اتخاذ شود. اگر دولت بتواند نقدينگى هاى 
ــور هدايت  ــمت نظام بانكى كش سرگردان را به س
ــكن نمى آيند و  ــوداگران به سمت بازار مس كند، س
ــود.اما اگر  اين بخش با جهش قيمت مواجه نمى ش

دولت در كنترل نقدينگى موفق عمل نكند، احتمال 
دارد كه قيمت ها بيش از پيش بينى ها باال برود». با 
ــرايط فعلي به نوعي بخش مسكن  اين اوصاف در ش
ــت؛ چراكه كل اقتصاد كشور  در كشور قفل شده اس
ــت. به گونه اي كه  با چالش  و بحران درگير شده اس
حتي نمي توان پيش بيني درستي از آينده اين بازار 

انجام داد. 
تاثير نرخ ارز

از مهم ترين داليل رشد قيمت مسكن در ماه هاي 
ــته جهش ناگهاني نرخ ارز بوده است. چنانچه  گذش

نوسانات نرخ ارز بر يك مدار آهسته و پيوسته پيش 
ــد بي رويه  برود تا اندازه زيادي مي تواند جلوي رش
قيمت مسكن را نيز بگيرد. از مهرسال گذشته ركود 
چندين ساله بازار مسكن تا اندازه اي شكسته شد و 
ــيب ماليمي به سمت تحرك  معامالت مسكن با ش

پيش رفت.
ــد بودند كه بازار  ــئوالن معتق  با وجود اينكه مس
ــتر را ندارد اما  ــش افزايش قيمت بيش مسكن كش
ــاهده كرديم كه در يك بازه زماني در سال 97  مش
ــيب تندي رو به افزايش گذاشت  قيمت مسكن با ش

و اين افزايش قيمت در شهر تهران تا 90 درصد نيز 
پيشروي كرد. اين در حالي بود كه اين بازار كمترين 
وابستگي را به نرخ ارز دارد. با كاهش ارزش پول ملي 
ــه دارايي هاي ريالي خود  مردم به اين فكر افتادند ك
را تبديل به سكه، ارز و ملك كنند؛ بنابراين با افزايش 
تقاضا و كمبود عرضه در بازار و همچنين رهايي فنر 
ــوي افزايش  ــيب تندي رو به س تورم، قيمت ها با ش
گذاشت. به عقيده برخي از تحليلگران اين حوزه در 
ابتداي سال جاري افزايش قيمت ها در بازار مسكن 
در يك ماهه به اندازه يك سال و حتى بيشتر بوده و 
اين موضوع به دليل تالطمى است كه افزايش نرخ ارز 
در بازار مسكن ايجاد كرده است. در ماه هاي گذشته 
به طور مثال در يك ماه 9 درصد افزايش قيمت را در 
بخش مسكن شاهد بوديم كه اين موضوع طبيعي به 
نظر نمي رسد؛ مشكلي كه ارتباط نزديكي با نوسانات 

نرخ ارز دارد. 
وضعيت معامالت مسكن در سال جاري

معامالت مسكن در سال 97 نسبت به سال 96 با 
افت و خيز و چالش هاي بسياري مواجه بوده است. 
طبق آمار دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مسكن، حجم 
ــال  ــهر تهران در آبان امس ــكن در ش معامالت مس
نسبت به مدت مشابه پارسال كاهش 213 درصدى 
ــت.  ــته اس و قيمت آن افزايش 90.9 درصدى داش
ــكن انجام  ــزارش تعداد كل معامالت مس در اين گ
ــزار و 17 فقره  ــده در تهران در آبان 97، هفت ه ش
ــته، يعني مهر 97 كه  ــبت به ماه گذش است كه نس
ــيد،  ــكن به ثبت رس 9 هزار و 561 فقره معامله مس
ــد. اين كاهش  ــان مى ده ــد كاهش نش 26.6 درص

ــال 96، يعني آبان 96 كه  ــابه س ــبت به ماه مش نس
حدود 15 هزار فقره مبايعه نامه (14 هزار و 956) به  
امضارسيد، 213 درصد محسوب مى  شود. براساس 
ــكن وزارت راه  اعالم دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مس
ــر مترمربع واحد  ــازى، ميانگين قيمت ه و شهرس
مسكونى در آبان امسال در پايتخت 9 ميليون و 185 
هزار تومان برآورد شده كه نسبت به ماه گذشته (مهر 
97) كه ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مسكونى 
ــت ميليون و 633 هزار تومان بود، افزايش 6.4  هش
ــابه سال قبل (آبان 96)  درصدى و نسبت به ماه مش
ــكونى در  كه ميانگين قيمت هر مترمربع واحد مس
تهران چهار ميليون و 809 هزار تومان بود، افزايش 

90.9 درصدى داشته است.
پيش بيني كاهش قيمت از نيمه بهمن

ــكن در كشور  در خصوص وضعيت معامالت مس
ــته مصطفى قلى خسروى، رييس  در ماه هاي گذش
ــت: در هر  ــه ايرنا  گف ــاوران امالك ب ــه مش اتحادي
بازارى دوره هاى ركود و رونق وجود دارد كه معموال 
دوره هاى رونق كوتاه تر از ركود است. در حال حاضر 
ــكن در بازار نسبت به مدت  نيز ميزان معامالت مس
ــته اما اين به  ــته كاهش داش ــابه در سال گذش مش
ــت بلكه بازار كساد است. در چنين  معنى ركود نيس
ــرايطى نمى توان به مردم توصيه داشت كه خانه  ش
بخريد؛ چراكه احتمال كاهش قيمت وجود دارد يا 
اينكه نسبت به خريد مسكن اقدام نكنيد زيرا افزايش 
ــت. در ماه هاى ابتدايى  دوباره قيمت ها محتمل اس
سال جارى، در يك مدت كوتاه قيمت مسكن متاثر 
ــدا كرد اما  ــد قابل توجهى پي از افزايش نرخ ارز رش
ــردم كاهش پيدا  ــدرت خريد م در اين مدت اگر ق
نكرده باشد، به طور حتم متناسب با ميزان افزايش، 
قيمت ها باال نرفته، بنابراين طبيعى است كه ميزان 
ــته باشد. حسام  ــكن روند نزولى داش معامالت مس
ــاوران امالك نيز  عقبايى، نايب ر ييس اتحاديه مش
در اين باره  تاكيد كرد: در شرايط كنونى براى توليد 
مسكن و اشتغال نيازمند طرح هاى كارآمد هستيم.   
پيش بينى مى كنيم در حوزه خريد و فروش تا پايان 
سال 97 ركود عميق تورمى حكم فرما شود. در آذر 
ــبت به مدت مشابه سال  امسال حجم معامالت نس
گذشته حدود 67 درصد كاهش يافته است.  يكى از 
مشكالت بخش مسكن در شرايط كنونى اين است 
كه معيار و سنجش مالكان براى اعالم قيمت ها، دالر 
است و همين دليل نيز باعث افزايش 100 درصدى 
ــت. در نيمه زمستان  ــده اس قيمت در اين بخش ش
ــال واحدهاى بزرگ،  لوكس، الكچرى و باالى  امس
160 مترمربع با شكست قيمت 25 درصدى مواجه 
ــد اما با توجه به نبود توازن بين عرضه و  خواهند ش
تقاضا در واحدهاى كوچك متراژ، احتمال شكست 
ــت.  تا پايان تابستان 98 مسكن  قيمت ها پايين اس
يك ركود عميق خواهد داشت كه با تغيير نرخ دالر 

ركود نيز عميق تر خواهد شد.

               نوسانات قيمت مسكن در ماه هاي اخير بررسي شد    

مسكن   روي خط گراني
سهم مسكن از هزينه خانوار ايرانى 35 درصد است  

سهم بخش خصوصى در سرمايه گذارى مسكن حدود 98 درصد است
ارزش مسكن موجود كشور حدود 10 ميليون ميليارد تومان است

دادستان تهران: 

پليس نبايد خودروى رانندگان مست را 
زودتر از موعد قانونى آزاد كند 

ــودروى  ــس نبايد خ ــت: پلي ــران گف ــتان ته دادس
ــت را زودتر از موعد قانونى آزاد كند. عباس  رانندگان مس
ــان اينكه  ــران با بي ــتان ته ــادى دادس جعفرى دولت آب
ــاره رانندگى حين  ــوى پليس درب گزارش هاى بدى از س
ــد، اظهار كرد: افرادى به خود اجازه و  مستى به ما مى رس
ــت،انجام  جرات مى دهند كارى  راكه در تمام دنيا جرم اس
ــورى كه بر مبناى دين مديريت مى شود، با  دهند ودر كش
رانندگى حين مستى براى ديگران ايجاد خطر كنند. وى با 
اشاره به فوت تعدادى از هموطنان به خاطر مصرف مشروبات 
الكلى تقلبى گفت: امروزه اين خطرات را در كشور مى بينيم 
كه عده اى تجارت مشروب تقلبى مى كنند و جان عده اى را 
مى گيرند و توقع دارند كه برخورد هم نشود.دادستان تهران با 
بيان اينكه درگذشته دستور كتبى داده ام كه پليس در توقيف 
خودروى اين افراد هيچ ترديدى نكند ،گفت: گزارش هايى 
ــراد را آزاد  ــد از چند روز پليس خودروى اين اف داريم كه بع
ــت و هيچ كس  ــتان الزم االجراس مى كند. دستور دادس
ــت دادستان، معاون  نمى تواند لغو كند. اگر قرار به لغو اس
دادستان يا حكم دادگاه مى تواند اين كار را كند. بعضا گزارش 
ــده كه بعد از چند روز به متخلف مى گويند برو خودرو را  ش
ــت.وى با اشاره به  تحويل بگير كه اين كار ، خالف قانون اس
برخى مشكالت در دادگاه ها كه اقرار و بينه را ادله مناسب 
شرب خمر مى دانند، تاكيد كرد:  اين موضوع گاليه پليس 
ــت و ما قبول داريم كه در اين خصوص مشكل  هم بوده اس
وجود دارد و اين اواخراين موضوع خدمت مقام معظم رهبرى 
گزارش شد و ايشان از رياست قوه قضاييه خواستند قضيه 
ــتان تهران افزود: به هيچ وجه نبايد اجازه  حل شود. دادس
دهيم راننده مست پشت ماشين بنشيند و وقتى نشست 
ــاى حدى، مجازات هاى تكميلى  بداند عالوه بر مجازات ه
ــى و ابطال گواهينامه خواهد  از قبيل محروميت از رانندگ
داشت. وى گفت: موضوع بعدى در حوزه مشروبات الكلى، 
عرضه آن است و پليس در موضوع قاچاق آن ورود مى كند اما 
ما گزارش هايى از عرضه آن در برخى اماكن داريم كه زيبنده 
كشور دينى نيست و به هيچ وجه در رستوران ها، هتل ها و 
ديگر اماكن نبايد اجازه عرضه مشروبات الكلى داده شود و 
اين صد درصد جرم است و بايد پليس گزارش كند و  اتحاديه 
ها هم در اين خصوص همكارى كنند. جعفرى دولت آبادى 
افزود: براى موفقيت در برخورد با جرايم مرتبط با مشروبات 
الكلى و مفاسد اخالقى، اقدامات پليس و دستگاه قضايى به 
تنهايى كفايت نمى كند و بايد ببينيم نقش دستگاه هاى 
فرهنگى وآموزشى كجاست؟دستگاه هاى فرهنگى در اين 
خصوص تكليف دارند و بايد پليس و دستگاه هاى قضايى را 
يارى كنند.جعفرى دولت آبادى گفت: از همه دستگاه ها مى 
خواهيم در اين بخش مبارزه جدى ترى كنند؛ چرا كه آمارها 
نگران كننده است و البته اين به اين معنا نيست كه جامعه ما 
از مسير عفت خارج شده است و ما حضور مردم متدين خود 
ــم مذهبى و زيارتگاه ها بسيار پررنگ مى بينيم  را در مراس
اما اعتقاد داريم كه در جمهورى اسالمى اين جرايم بايد به 

حداقل و صفر برسد و با متخلفان برخورد جدى شود. 
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ــاره به  ــى با اش ــازمان تامين اجتماع ــت س سرپرس
پيگيرى هاى پنج ساله براى احقاق حقوق بيمه شدگان در 
پرونده بابك زنجانى گفت: پنج فقره چك سازمان تامين 
اجتماعى به مبلغ بيش از 17 هزار ميليارد تومان كه بابت 
ــازمان به  ــركت اين س تضمين واگذارى بيش از 130 ش
شركت سورينت قشم متعلق به بابك زنجانى واگذار شده 
ــازمان تامين اجتماعى  بود، با پيگيرى واحد حقوقى به س
ــن زدا در همايش  بازگشت.به گزارش ايسنا، محمد حس
ــخيص مطالبات كه امروز  دبيران و اعضاى هيات هاى تش
با حضور حجت االسالم و المسلمين باقرى معاون قضايى 
ديوان عدالت ادارى برگزار شد، با گراميداشت ياد و خاطره 
مرحوم دكتر نوربخش و مرحوم تاج الدين افزود: معتقديم كه 
هيات هاى تشخيص مطالبات پل ارتباطى ميان كارفرمايان 
و سازمان تامين اجتماعى هستند. اعتراض حق كارفرماست 
ــى منصفانه را در هيات ها مورد توجه  و بايد ضوابط دادرس

قرار دهيم.محمد حسن زدا در خصوص ماهيت جلسات 
هيات هاى تشخيص مطالبات گفت: اين جلسات مرجع 
ــت و بايد با ديوان عدالت درباره چگونگى  شبه قضايى اس
ــيم.وى  ــته باش صدور آراي اين هيات ها هماهنگى داش
ــخيص مطالبات بايد  با بيان اينكه اعضاى هيات هاى تش
دانش حقوقى خود را  باال ببرند، اظهار كرد: با كارفرمايان 
بايد حداكثر همكارى را داشته باشيم.سرپرست سازمان 
ــق تجديدنظر خواهى  تامين اجتماعى گفت: كارفرما ح
دارد و اگر قرار است اعتماد عمومى را كسب كنيم و منصف 
و مردمدار باشيم، بايد به حقوق كارفرما احترام بگذاريم.وى 
با بيان اينكه بايد تشريفات ابالغ احكام را رعايت كنيم، تاكيد 
ــفاف باشد و امكان  كرد: آرايى كه صادر مى كنيم، بايد ش
تفسير نداشته باشد. البته اين مشكل در كل كشور است و 
بسيارى از قوانينى كه در كشور ماست، تفسيرهاى متفاوتى 
ــخيص مطالبات مستقل از  دارد.زدا گفت: هيات هاى تش
سازمان تامين اجتماعى هستند و بايد به اين موضوع توجه 
شود كه اعضاى هيات ها نظرات كارشناسى و مستقل ارائه 

دهند و همكاران سازمان نيز در زمان حضور در هيات ها بايد 
مستقل از جايگاه سازمانى راى دهند.وى افزود: هيات هاى 
بدوى بايد در رسيدگى به پرونده ها دقت كنند و پرونده ها را 
بدون رسيدگى به هيات تجديدنظر ارسال نكنند. برحسب 
ــب دعوت  پرونده بايد از اعضاى هيات ها به صورت مناس
شود؛ اگر پرونده صنفى است از نماينده اصناف دعوت شود، 
اگر شركت است از نماينده شركت ها و اگر تعاونى است از 
نماينده تعاونى ها در هيات دعوت كنيد.سرپرست سازمان 
تامين اجتماعى اظهار كرد: نوبت رسيدگى به پرونده ها در 
هيات هاى تشخيص مطالبات بايد كوتاه باشد زمانى اين 
مدت رسيدگى حدود  هشت ماه بود و االن يك ماه است و 
بايد كوتاه تر شود. آراى هيات ها بايد بالفاصله بعد از جلسه 
صادر شود و به بعد موكول نشود.به گزارش اداره كل روابط 
عمومى سازمان تامين اجتماعى، وى در پايان از تالش هاى 
مدير كل دفتر امور حقوقى و دعاوى و كاركنان اين واحد بابت 
ــدگان در پرونده  تالش در خصوص احقاق حقوق بيمه ش

بابك زنجانى تقدير كرد.

جلسه بحث و بررسى پيرامون حادثه واژگونى اتوبوس حامل دانشجويان 
دانشگاه علوم و تحقيقات به رياست حجت االسالم و المسلمين منتظرى 
و با حضور طهرانچى، رييس دانشگاه آزاد و مسئوالن مربوطه در دادستانى 
ــت خبرى را درباره حادثه  كل كشور برگزار شد. دادستانى كل كشور نشس
ــگاه آزاد با حضور رييس اين دانشگاه تشكيل داد. به گزارش خبرنگار  دانش
حقوقى و قضايى خبرگزارى تسنيم، نشست خبرى دادستان كل كشور با 
حضور طهرانچى رييس دانشگاه آزاد اسالمى و سرهنگ موسوى پور معاون 
هماهنگ كننده پليس راهور و بازپرس پرونده آغاز شد.در ابتدا حشمتى معاون 
حقوق عامه دادستان كل از تشكيل شعبه ويژه براى رسيدگى به پرونده حادثه 
دانشگاه آزاد كه مطالبه اى عمومى است، خبرداد.وى تسريع در رسيدگى به 
اين پرونده و مشخص شدن مقصران را خواسته خانواده جان باختگان دانست 
و افزود: واحد علوم و تحقيقات در گردنه هاى صعب العبور كه تجهيزات ايمنى 
هم نداشته ساخته شده است.حجت االسالم منتظرى در ابتداى اين جلسه، با 
اظهار تاسف از وقوع حادثه در دانشگاه آزاد از درگاه خداوند براى جان باختگان 
غفران و براى بازماندگان صبر و براى مجروحان شفا خواست و گفت: ميزان 
قصور و تقصيرات بايد در چارچوب ضوابط بررسى و به تناسب برخورد شود.

وى ادامه داد: اين حادثه بايد عبرتى براى دانشگاه آزاد و ديگران باشد؛ از دست 
دادن جوانان دانشجو كه ذخاير كشور هستند و در راه اعتالى كشور تالش 
مى كنند، سخت است و بايد براى حفظ آن ها تالش كرد. اگر كوتاهى هايى 
ــده، اين  ــاز انجام نش در دوره هاى قبلى بوده و كارهايى از لحاظ ساخت وس
فرصتى براى رفع آن هاست. معاون دادستان براى من تعريف مى كرد كه 
واحد دانشگاهى ديگرى نيز وجود دارد كه وضعيتش بهتر از علوم و تحقيقات 
نيست.دادستان كل كشور گفت: حقوق خانواده جان باختگان بايد مورد توجه 
قرار گيرد و دستگاه قضايى اين اطمينان را مى دهد كه حقوق آسيب ديدگان 
استيفا خواهد شد و با مقصران مطابق موازين برخورد خواهد شد. در صحبت 
با دانشجويان به نظرم رسيد كه برخى مطالبات دانشجويان به حق است و ما 
آن ها را پيگيرى خواهم كرد اما نشانه هايى ديدم كه به نظرم رسيد عده اى 

از جناح هاى سياسى و افراد خارج مى خواهند از اين حادثه براى رسيدن به 
اهداف شان استفاده كنند.

منتظرى گفت: دشمن از تجمعات سوءاستفاده مى كند، اطالعاتى كه 
ــمن مانند مگس به دنبال نقطه اى مى گردد كه  ما داريم، اين است كه دش

آنجا جمع شود و عليه نظام اقدام كند. كسانى اگر نقدى دارند، آن را در فضاى 
آرام به گونه اى كه دشمن نتواند سوءاستفاده كند، اظهار كنند. در حضورم 
ــوء استفاده دشمن  ــانه هايى ديدم كه عده اندكى براى س در دانشگاه نش

زمينه سازى مى كردند.

 وى گفت: ميزان تقصيرات هركس در اين حادثه را فقط دادگاه تعيين 
مى كند و مواردى كه االن توسط پليس، پزشكى قانونى و... اعالم مى شود، 
ــت.همچنين در ادامه اين جلسه طهرانچى رييس  نهايى و كامل نيس
دانشگاه آزاد  گفت: ورود قوه قضاييه براى مردم اطمينان بخش است و 
مى دانند كه نظام پاى احقاق حقوق آن ها ايستاده و نيازى به خارج از كشور 
ندارند.وى ادامه داد: فضايى به وجود آمد كه دشمن نتوانست موج سوارى 
كند. ما هم كنار قوه قضاييه دفاع از حقوق دانشجويان را كه فرزندان ما 
هستند، وظيفه خود مى دانيم و تمام توان خود را در جهت تامين امنيت 
جانى و حيثيت علمى به كار مى گيريم.خبرنگاران جلسه را ترك كردند 
و ادامه مذاكرات با حضور دادستان كل، بازپرس پرونده، رييس و معاونان 

دانشگاه آزاد و معاون هماهنگ كننده راهور ادامه خواهد يافت.
به گزارش ميزان در ادامه اين جلسه نيز، محمدجواد حشمتى معاون 
دادستان كل كشور در حوزه حقوق عامه در اين جلسه ضمن عرض تسليت 
به خانواده جانباختگان حادثه دانشگاه علوم تحقيقات، گفت: اين حادثه 
از ابعاد مختلف قابل بررسى است؛ ضمن اينكه طهرانچى رييس دانشگاه 
ــام دادند، اما بايد اين موضوع به  آزاد و رييس واحد مربوطه اقداماتى انج
صورت كارشناسى هم مورد بررسى قرار گيرد.وى ادامه داد: اين پرونده 
در دادسراى تهران در حال رسيدگى است.معاون دادستان كل كشور با 
اشاره به بازيد دادستان كل كشور از محل حادثه و صدور دستورات الزم 
به دادستان تهران در اين زمينه، تصريح كرد: انتظار است اين پرونده فورا 
رسيدگى شود و خانواده جانباختگان مطالبه تسريع در اين زمينه را دارند.

حشمتى گفت: در دانشگاه علوم و تحقيقات براى سالمت دانشجويان و 
كاركنان تدابير الزم با وجود صعب العبور بودن مسير دانشگاه اتخاذ نشده 
بود و صرف نظر از اينكه اتوبوس معاينه فنى نداشته، اين مسير بدون حفاظ 
بوده و مانع فيزيكى براى جلوگيرى از واژگونى اتوبوس وجود نداشته است.

معاون دادستان كل كشور گفت: بايد تدابير پيشگيرانه براى اين موضوع 
در نظر گرفته مى شد.

چك هاى تامين اجتماعى از «بابك زنجانى» پس گرفته شد

قضايي



افسانه هاي بسياري درباره َچك  َچك يا چكچكو يكي از مهم ترين  
زيارتگاه  هاي زرتشتيان وجود  دارد. يكي از افسانه ها متعلق به نيك بانو 
ــت. نيك بانو ( چك چك )  هنگام فرار از دست  دختر يزدگرد سوم اس
دشمنان  به سمت كوهى در شرق اردكان رفته كه اكنون كوه چك چك 
ناميده مى شود و در اين كوه ناپديد شده است.باوجود تمام اين افسانه ها 
راجع به چك چك يا پير سبز ، عده اى به اين باورند كه اين مكان مقدس 
، يكى از معابد بزرگ آناهيتاست چراكه مشخصه ويژه اين معبد ، بودن 
ــانيان، شيرازه  ــت . در اواخر دوران ساس بربلندى و جارى بودن آب اس
سلطنت به علت اختالفات داخلى و اقدامات ظالمانه شيرويه و در فشار 
قرار گرفتن طبقه زيردست و ناراضي شدن مردم ، درحال از هم پاشيدن 
بود . چون نسل ذكور ساسانى از بين برده شده بود و تنها يزد گرد سوم با نام 
خسرو به طور ناشناس در آنجا زندگى مى كرد، لذا به راهنمايى موبدان و 
سران لشكرى كشورى به مدائن آورده شد و  وى را به عنوان شاهنشاه به 
تخت نشاندند . يزد گرد  در مدت بيست سال سلطنت خويش بر ايران، 
كه در اثر جنگ هاى پى در پى با روميان ، خزانه اش تهى شده بود ، چندان 
موفق به اصالح امور كشورى نشد و از طرفى قدرت طلبي، محروميت 
ــده بود ،  ــتمداران وقت اعمال ش ــيله سياس و تبعيض هايى كه به وس
موجوديت اش را به خطر انداخت . لذا مردمان روز به روز ناراضى و عاصي تر 
مى شدند و بدين ترتيب چندان تعجب آور نيست كه يزد گرد براى دفاع 

از كشور نتوانست عده زيادى را به دور خودگرد آورد و نهايتا درطي چند 
جنگ، شهرهاى ايران ، يكى پس از ديگري سقوط كرد و سرانجام به طور 
كامل از اعراب شكست خورد و يزدگرد نيز به دست آسيابانى كشته شد . 
قبل از شكست كامل ايران ، يزدگرد براى حفظ جان خانواده خود ، نقطه 
كويرى و متروكى را كه آن روز جلب توجه نمى كرد و امروزه يزد نام دارد 
(نام كنوني يزد نيز به يادگار از يزدگرد به جامانده است) جايگاهى تهيه 
و خانواده خود را كه عبارت از دو پسر (هرمزان و اردشير ) و پنج دختر ( 
شهربانو، پارس بانو، نيك بانو ، نازبانو و مهربانو ) و همسرش (كتايون) و 
مرواريد نامى كه هريش وى بود ( هريش به معني خدمه ) درآن مكان 
مستقر كرد. پس از اينكه حكومت ساسانيان سقوط كرد، فرزندان يزدگرد 
چون ديدند مورد تعقيب قرار خواهند گرفت، براي به دور ماندن از تالطم

امواج حوادث به يكباره ترك ديار و دربار كردند و هر يك به خلوتگاهى 
پناه بردند و با استغاثه ، دست نياز به درگاه پروردگار بخشنده بردند و از 
آستانش تقاضاي عفو و رحمت كردند . اما نيك بانو با مرواريد كه كنيز 
بود در بيابان از هم جدا شدند و نيك بانو به سمت شرقى عزيمت كرد و 
در 37كيلومترى اردكان به كوهى رسيد و به درگاه خدا ناليد و به امر حق 
در آن كوه غايب شد كه آن نقطه امروز به «پير سبز چك چكو» معروف 
است .چك  چك يا چكچكو يكي از زيارتگاه  هاي مهم زرتشتيان است. 

ــتيان به آن پيرسبز نيز مي  گويند، در استان يزد  اين زيارتگاه كه زرتش
ــتان اردكان در كوه  هاي ميان اردكان و انجيره قرار دارد. چك  و شهرس
چك در 43 كيلومتري شرق اردكان واقع شده است. زرتشتيان هرساله 
مدت پنج روز از روز اشتاد تا  انارام از ماه خورداد (24 تا 28خرداد) در اين 
زيارتگاه دور هم جمع شده و به نيايش مي پردازند. براي ورود به زيارتگاه، 
به نشانه احترام، بايد كفش ها را از پا درآورد و كاله بر سر نهاد.  قبل از ورود 
به زيارتگاه تابلوهايي وجود دارد كه نشان مي دهد براي ورود به زيارتگاه 
ــز ورود بانواني كه داراي  ــالم ني بايد پاك بود، همان طور كه در دين اس
شرايط خاص هستند به مساجد ممنوع است، در اين مكان نيز نكات 
فوق بايد رعايت شود. در داخل زيارتگاه كه به شكل دهانه غار است تنه 
درخت چنار كهنسالي وجود دارد. كف زيارتگاه با سنگ مرمر پوشيده 
شده و از بخشي از سقف قطرات آب چكه چكه بر زمين مي ريزد و احتمال 
نام گذاري اين محل نيز شايد از همين رو باشد. چند شعله شمع به طور 
دائم در زيارتگاه روشن است و محلي براي سوزاندن عود يا چوب مقدس 
ــاير اديان، تصاويري از  وجود دارد. همانند بسياري از زيارتگاه هاي س
بزرگان دين زرتشتي زينت بخش محوطه كوچك زيارتگاه است؛ سقف 
زيارتگاه سنگي است. در كف محوطه ظرف هايي براي جمع آوري آب 
گذاشته اند كه بخشي از آن جهت تبرك به زائرين اهدا مي شود و بخشي 

ديگر نيز به مصرف خوراكي مي رسد. هرچند كه در ميان عموم شهرت 
يافته كه اين مراسم حج زرتشتيان است اما به واقعيت نزديك نيست. 
ــاختمان هاي متعددي مشاهده مي شود.  در مجموعه چك چك س
ــهر اردكان فاصله زيادي دارد، اين  از آنجا كه مجموعه چك چك با ش
ساختمان ها جهت اسكان و پذيرايي از زائران ساخته و استفاده مي شوند. 
ساخت و نگهداري مجموعه چك چك توسط زرتشتيان داخل و خارج از 
كشور تامين گرديده و مي شوند. هر سال جشن مهرگان در اين زيارتگاه 
ــياري در اين مكان گرد هم مي آيند. ــود و زرتشتيان بس برگزار مي ش
ــود نام «چك چك» يا «چك چكو» از صداي قطره هاي  گفته مي ش
ــده كه از صخره اي مي چكد و اكنون به درون يك منبع  آبي گرفته ش
ــبز امكانات رفاهي مانند  ذخيره هدايت مي شود. در نيايشگاه پير س
ــتراحت ساخته  ــاميدني و تعدادي اتاق دارد كه براي اس برق، آب آش
ــي از اتاق ها چاهي  ــده كه به آن ها «خيله» مي گويند. در داخل يك ش
ــتيان زمان  ــود دارد. بنا به اعتقاد زرتش ــش از 50متر وج به ژرفاي بي
حمله مسلمانان به ايران كه با سقوط پادشاه ساساني وقت (يزدگرد) 
ــلمانان فرار كرد و به سمت  انجاميد، نيك بانو دختر شاه از دست مس
ــد و اين محل به عنوان  ــده و در ميان كوه مخفي و ناپديد ش اردكان آم
زيارتگاه زرتشتيان قرار گرفت . يكي از كنيزان نيك بانو به نام گوهر بانو 
(مرواريد)  نيز در چند كيلومتري وي مدفون است كه با نام پير هريشت 
ــو يا نيك بانو  ــت .آورده اند كه اين مكان مقدس حيات بان معروف اس
ــاني ، را در خود گرفته است. چوپاني در  ــاهدخت هاي ساس يكي از ش

ــبز را  آنجا، حيات بانو را به خواب مي بينيد كه به او مي فرمايد تا پير س
ــبز فضايى عجيب عرفانى و روحانى دارد و انسان با  بنيان گذارد.  پير س
ــد .  راز و نياز با پروردگارش و زيارت در اين مكان به اوج آرامش مى رس
ــى چندين بار به زيارتگاه  در مدت توقف چند روزه خانواده ها ، هركس
ــن كردن، دعا خواندن، نذركردن، سدره پوشي و  ــمع روش مى رود ش
كشتى بستن از جمله مناسك اعتمادى است كه در معبد به جا مي آورند 
ــوند . آوردن نان نذرى  . زيارت كنندگان بايستى با سر پوشيده وارد ش
(سيرگ به گفته يزدى ها و سيرو به  گفته كرمانى ها) كه در بيشتر خيله ها 
پخته مى شود و عرضه كردن آن به زيارت كنندگان بخشى از مناسك 
است. به علت موقعيت كويري، طبيعي است كه ماه هاي خرداد، تير، مرداد 
و شهريور گرماي هوا آزاردهنده است. در زمان اجراي مراسم عمومي 
زرتشتيان بازديد صرفا با كارت دعوت ميسر است. بهترين زمان بازديد 

ماه هاي فروردين، ارديبهشت، مهر و آبان است.
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فرشيد      اسحاقي

گروه سرزمين

ــط  ــتاگرام توس ــى فيلترينگ اينس ــم نهاي حك
ــده و اكنون براى اجرا در  مسئوالن قضايى صادر ش
انتظار تصميم دادستان كل كشور است. اين سخنى 
بود كه روز گذشته به نقل از يكى از مسئوالن قضايى 
مطرح شد و بارديگر فيلترينگ به موضوع مورد  بحث 
جامعه تبديل شد. اتفاقى كه طى سال ها و دهه هاى 
ــبكه هاى اجتماعى پر  اخير و هر بار براى يكى از ش
ــه مثبتى نيز به  ــت و البته نتيج طرفدار رخ داده اس
ــبوك، تلگرام، توييتر و ...  دنبال نداشته است. فيس
ــدار در ايران  ــبكه هاى اجتماعى پرطرف از جمله ش
ــال هاى اخير به داليل مختلف با  ــتند كه در س هس
ــازى جهت جلوگيرى از گرايش  دستور مسدودس
ــد و  ــتفاده از آن ها رو به رو ش ــهروندان براى اس ش
ــبكه اى اجتماعى در  نكته جالب اينكه هر زمان ش
ــهروندان به آن رو  ايران فيلتر شده، ميزان اقبال ش
ــت. اين موضوع كم و بيش  ــته اس به افزايش گذاش
درباره سايت هاى خبرى نيزصادق است و با ظريب 
نفوذ كمتر، استفاده از آن ها ميان گروه هاى مختلف 
ــهروندان ادامه پيدا كرد تا نشان دهد فيلترينگ  ش
نسخه اى شفابخش براى دردهاى ناشى از استفاده 

از فضاى مجازى در كشور نيست.
فرداى فيلترينگ چه مى شود؟

ــال جارى كه تلگرام  در تاريخ 10 ارديبهشت س
فيلتر شد و با توجه به نوع و جنس شايعات فيلترينگ 
ــان روش قبلى پيروى  ــتاگرام كه تقريبا از هم اينس
ــتاگرام هم همين  مى كند،  گمان مى رود كه اينس
روزها از دسترس خارج شود. اما اينكه فرداى فيلتر 
ــتاگرام چه اتفاقى خواهد افتاد، سوالى  شدن اينس
ــت كه وزير ارتباطات نيز درباره آن سوال كرده و  اس
مى گويد: اينكه ما تفنگ را  روى سر كسى بگيريم و 
شليك كنيم، طرف مى ميرد، اين يك واقعيت است. 
ــتاگرام هم رخ داد؛ قرار  فرض كنيم فيلترينگ اينس
ــن را بيايند  ــت بعد از آن چه  اتفاقى رخ دهد؟ اي اس
ــفاف بگويند. جهرمى  براى مردم روشن كنند و ش
ــتان كل كشور  در واكنش به اظهارات معاون دادس
ــراى  فيلترينگ  ــدور حكم قضايى ب در خصوص ص
اينستاگرام گفت: البته من متن صحبت هاى ايشان 
ــا متوجه صحبت  ــده ام و از تيترهاى خبره را نخوان
ايشان شده ام. اما  فرض كنيم كه سخن ايشان درست 
باشد و اختيار قانونى هم داشته باشند و چنين اتفاقى 
ــت بعد از آن چه  اتفاقى  هم بتواند رخ دهد؛ قرار اس
ــن كنند و  ــن را بيايند براى مردم روش رخ دهد؟ اي
ــفاف بگويند و دوقطبى  فيلتر و مخالفت با فيلتر  ش
درست نكنند. بيايند به صورت واقعى صحبت كنند 
ــتفاده  و بگويند امروز ما اختيار داريم و از آن هم اس

 كرديم و فيلتر كرديم. از فردا چه اتفاقى در كشور رخ 
ــردم چه اتفاقى رخ مى دهد؟  مى دهد؟ در زندگى م
ــى  رخ مى دهد؟ در كاهش  در حاكميت ما چه اتفاق
ــى رخ  مى دهد؟ در افزودن  جرايم كاهش چه اتفاق
ــى چه اتفاقى  ــه توانمندى هاى داخل اين ظرفيت ب
رخ مى دهد؟  اين ها را بايد صحبت كنند و يك جمع 
ــت كه  بندى عقالني صورت بگيرد.  اين در حالى اس
ــور فضاى مجازى  ــت معاونت ام جاويد نيا، سرپرس
دادستانى كل كشور چند روز قبل  با اشاره به اين كه 
طبق مصوبات شوراى عالى فضاى مجازى، ترافيك 
اينستاگرام از يك سطح نبايد باالترمى رفت، گفت: 
براساس مصوبات اين شورا بايد دولت، براى فعاليت 
اين شبكه در كشور مجوز صادر مى كرد كه اين كار 
ــتاگرام يك بار فيلتر شد  هم انجام نشده است. اينس
ــك فيلترينگ  ــته وعده داد كه با كم و دولت گذش
هوشمند مى تواند اين فضا را كنترل كند اما متاسفانه 
ــاى بااليى صورت گرفت  در اين زمينه هم هزينه ه

ولى به نتيجه اى نرسيديم. هم اكنون دستور قضايى 
براى فيلتر اين سرويس داريم و نظر اكثريت شوراى 
ــدن اين  ــازى نيز مبنى بر فيلتر ش عالى فضاى مج
ــوراى عالى فضاى  سرويس است.طبق مصوبات ش
ــطح  ــتاگرام نبايد از يك س ــازى، ترافيك اينس مج
باالتر مى رفت كه متاسفانه رفت و از طرفى براساس 
مصوبات اين شورا بايد دولت براى فعاليت اين شبكه 
ــور مجوز صادر مى كرد كه اين كار هم انجام  در كش
ــورت يك طرفه  ــت. در حال حاضر به ص ــده اس نش
ــدن  ــتگاه قضايى مى تواند با توجه به انجام نش دس
ــال منتظر اجماع  ــورا اقدام كند، اما فع مصوبات ش
نظر در اين زمينه هستيم ولى اگر صبر كردن فايده 
نداشته باشد، دادستان كشور تصميم الزم را خواهد 
گرفت. به گفته او،«60 درصد جرايم رايانه اى كشور 
ــه تلگرام و  ــبكه هاى اجتماعى از جمل مربوط به ش
اينستاگرام است و اينستاگرام بايد چند سال پيش 
فيلتر مى  شد. از ميزان جرايمى كه در بستر جرم خيز 

ــتاگرام به وجود آمده و هر روز رو به رشد است،  اينس
ــام برد و خانواده هاى  مى توان به عنوان يك فاجعه ن
زيادى درگير آسيب هاى آن شده اند و از اين مساله 

گاليه مند هستند.
رواج روز افزون فيلترشكن!

ــيار مهم فيلترينگ شبكه هاى  يكى از تبعات بس
ــاى مختلف  ــادار گروه ه ــى، واكنش معن اجتماع
ــتفاده  ــراى دور زدن فيلترينگ با اس ــهروندان ب ش
ــت كه در لحظه و ثانيه در  ــكن هايى اس از فيلتر ش
ــتند.  ــه خدمات بهتر هس ــدن و ارائ حال جديد ش
فيلترشكن هايى كه سرورهاى آن ها در كشورهاى 
ــرات امنيتى و  ــود خط ــته و با وج ــرار داش ديگر ق
هزينه هاى مضاعفى كه براى كاربران به همراه دارد، 
ــمند و سيستم هاى  اما بازهم در گوشى هاى هوش
ــهروندان و حتى مسئوالن  ــيارى از ش رايانه اى بس
ــود تا بتواند  از سد شكننده  مملكتى نيز نصب مى ش
ــر ايرانى يا بهتر  فيلتر، به راحتى عبور كند. اينكه ه

ــازى حداقل يك  ــبكه هاى مج بگوييم هر كاربر ش
ــى يا رايانه خود دارد، سخنى  فيلتر شكن روى گوش
ــفانه بايد گفت به لطف وجود  ــت و متاس گزاف نيس
ــكن هاى متعدد بر روى گوشى هاى همراه،  فيلترش
ــبكه هاى اجتماعى فيلتر  عالوه براى استفاده از ش
شده، حضور در صدها سايت و كانال انحرافى نيز براى 
ــت و اين از آثار تصميمات  شهروندان آسان شده اس
نادرست فيلترينگ در كشور است.  چنانچه تا قبل از 
فيلتر شدن شبكه هاى پر طرفدار اجتماعى، خبرى 
ــى هاى همراه نبود  از فيلترشكن بر روى اكثر گوش
ــاير  و رغبت و قابليت كمترى نيز براى حضور در س
ــت.  اما حال به  فضاهاى ممنوعه مجازى وجود داش
ــئوالن، حتى نوجوان هاى كم  لطف تصميمات مس
سن و سال هم به بهانه حضور در تلگرام و فيسبوك 
ــى نصب مى كنند و  ــكن بر روى گوش و ...، فيلترش
ــاير سايت هاى غير  متعاقب آن امكان حضور در س
اخالقى را نيز به دست مى آورند. اين شايد مهم ترين 
و تنهاترين دستاورد فيلترينگ در سال هاى گذشته 
بوده كه با وجود صحبت هاى مداوم كارشناسان اما 

هنوز ادامه دارد.
فيترينگ ، خوب يا بد؟

ــى از فيلتر  اما يكى ديگر از تبعات و ابهامات ناش
ــبكه هاى اجتماعى، بالتكليفى  شدن سايت ها و ش
هميشگى ازاسفاده از آن است. به طور واضح آنكه در 
سال هاى اخير با وجود فيلتر شدن برخى شبكه هاى 
ــن و ضوابط  ــدم رعايت قواني ــه دليل ع اجتماعى ب
ــوى چهره هاى  ــتفاده از آن ها از س ــا اس داخلى، ام
ــئوالن ارشد كشورى ادامه  برجسته مملكتى و مس
مى يابد. اين خود گوياى ناكارآمدى تصميم اجراى 
ــتر كاربران  فيلترينگ و توجيهى براى فعاليت بيش
اجتماعى شبكه هاست. اكنون توييتر،به عنوان يك 
شبكه اجتماعى فيلتر شده از سوى مسئوالن قضايى، 
ــط خود مسئوالن  مصداق بارز دور زدن قانون توس
كشور است كه با وجود فيلترينگ، بسيارى از وزرا، 
چهره هاى سياسى و ... با فيلترشكن وارد اين شبكه 
ــد. در چنين  ــده به فعاليت مى پردازن اجتماعى ش
شرايطى هر عقل سليمى از خود سوال مى كند كه اگر 
استفاده از فيلترشكن و حضور در شبكه هايى چون 
توييتر، خالف است، چرا ليست اسامى مسوالن فعال 
در آن هر روز بلندتر مى شود؟ بر اساس آمارها، اگرچه 
ــى در آذر كاهش  توليد محتواى كانال هاى تلگرام
ــد كل مطالب توليد  يافته؛ اما ميانگين ميزان بازدي
ــده در كانال هاى تلگرامى در مقايسه با مهرماه با  ش
ــگاه شبكه هاى  ــت. آزمايش افزايش همراه بوده اس
ــران در تازه ترين  ــگاه ته ــازى دانش اجتماعى مج
ــور ميانگين  ــه كه در هر روز به ط گزارش خود گفت
يك ميليون و 538 هزار پست تلگرامى منتشر شده 
ــه با ماه هاى قبل 59 هزار پست كمتر  كه در مقايس
ــان مى دهد تلگرام هنوز  بوده است. اين مساله نش
مخاطبان خود را دارد و اين گونه كه تحقيقات نشان 

مى دهد، ميزان بازديد از تلگرام در روزهاى تعطيل 
بيشتر مى شود. در بخشى ديگر از اين پژوهش آمده 
ــت كه ميانگين ميزان بازديد كل مطالب توليد  اس
شده در كانال هاى تلگرامى در مقايسه با مهر 320 
ميليون بار به صورت روزانه افزايش داشته است. به 
ــاه با افزايش  ــتفاده از تلگرام در اين م بيان ديگر اس
همراه بوده است.  اين گزارش خود گواهى از شكست 
تجربه فيلترينگ شبكه هاى اجتماعى مى دهد و در 
ــمت  كنار آن مى توان به عدم گرايش كاربران به س
ــدن  ــى و فراموش ش ــبكه هاى اجتماعى داخل ش
سروش، ايتا و...  به عنوان جايگزينى براى شبكه هاى 

پر طرفدار اجتماعى اشاره كرد.
    شبكه هايى كه جلوتر از مسئوالن حركت 

مى كنند
ــر كردن  ــاره فيلت ــگى درب ــاى هميش توجيه ه
ــئوالن، بروز و  ــوى مس ــبكه هاى اجتماعى از س ش
انتشار موارد غير اخالقى و غير عرفى در برخى از اين 
ــتاگرام نيز با ميليون ها كاربرى  شبكه هاست. اينس
ــه براى فيلتر  ــور دارد از اين توجي كه در داخل كش
احتمالى مسئوالن با هدف پيشگيرى از شيوع موارد 
غير اخالقى مستثنا نيست. اما اين موضوع در حالى 
قرار است اتفاق بيفتد كه حداقل در مورد اينستاگرام، 
برنامه نويسان و مديران اين شبكه پرنفوذ اجتماعى 
پيش تر از مسئوالن اقدام به برخورد با انتشار موارد 
غير اخالقى كرده اند. اكنون با كدگذارى ها در شبكه 
ــر اخالقى،  ــتاگرام؛ بخش زيادى از موارد غي اينس
ــط سيستمى هوشمند  توهين ها و ... بالفاصله توس
ــز از طريق بالك  ــر كننده ني ــده و با منتش پاك ش
ــود. از طرفى  ــتمى مى ش صفحه و ... برخورد سيس
اينستاگرام همچون بسيارى از شبكه هاى اجتماعى 
ــت و بسيارى  داراى بازخورد هاى مثبت فروانى اس
ــتگاه هاى اجرايى و دولتى در ان  ــئوالن و دس از مس
صفحات پرمخاطبى را دارند. تعدادى از پرفالوئرترين 
صفحات مسئوالن ايرانى در اينستاگرام به اين شرح 
هستند: صفحه فارسى زبان رهبر معظم انقالب در 
اينستاگرام تا اين لحظه دو ميليون و 300 هزار دنبال 
كننده يا فالوئر دارد.  حساب كاربرى حسن روحانى، 
رييس جمهور نيز در اينستاگرام بيشتر از دو ميليون 
ــتاگرام سردار  و 200 هزار فالوئر دارد. صفحه اينس
ــپاه قدس نيز 734 هزار  قاسم سليمانى، فرمانده س
دنبال كننده دارد. حساب كاربرى جواد ظريف، وزير 
ــتاگرام 663 هزار دنبال كننده  خارجه نيز در اينس
ــات على مطهرى با 522 هزار،  دارد و پس از او صفح
ــعيد جليلى 344 ابراهيم رييسى با 402 هزار و س

هزار نفر دنبال كننده قرار دارند. در چنين شرايطى، 
طرح موضوع فيلترينگ اينستاگرام قطعا سرنوشتى 
ــبوك و ... پيدا خواهد كرد  چون فيلتر تلگرام و فيس
و بايد منتظر ماندو  ديد كه آيا از شكست هاى قبلى 
ــود و يا همچنان بايد  فيلترينگ درس گرفته مى ش

منتظر ظهور و بروز راه هاى دور زدن فيلتر بود؟

ترافيك و آلودگي  هوا بالي جان بسياري از كالنشهرهاي 
كشور شده است. بسياري از اين كالنشهرها براي حل معضل 
ترافيك دست به دامن طرح پياده راه كردن خيابان ها شده اند 
كه نتايج مثبتي براي اين شهرها داشته است. ترافيك، ازدحام 
و آلودگي نفس پايتخت نشينان را بريده است. چندي پيش 
طرح پياده راه شدن خيابان وليعصر به عنوان طوالني ترين 
خيابان خاورميانه مطرح شده كه تاكنون از مرحله مطرح 
شدن عبور نكرده و به صورت جدي به آن پرداخته نشده است 
اما به تازگي پيروز حناچي شهردار تهران از ثبت موقت اين 
خيابان در يونسكو خبر داده است. شهردار تهران نجات اين 
خيابان را در ثبت يونسكو مي داند هرچند بسياري از آثاري 
كه در فهرست ميراث جهاني قرار دارند، حال و روز خوشي 
ندارند و يونسكو درباره خروج آن ها از ثبت جهاني به مسوالن 
ايراني هشدار داده است.طرح پياده راه شدن خيابان وليعصر 
طرحي است كه در صورت اجراي آن مطابق استاندارهاي 
جهاني شايد راه حل نجات اين خيابان ارزشمند و ملي باشد. 
شهرنشيني، ماشين، ترافيك و آلودگي هوا؛ عواملي هستند كه 
موجب دلزدگى مردم از زندگى ماشينى شده و احساس نياز 
به فضاهاى عارى از وسايل نقليه را بسيار برجسته كرده است. 
در سال 1997 در كنفرانسى در ليون فرانسه بحث «حركت به 
سمت شهرهاى پياده» مطرح شد. اجراى اين طرح در ابتدا بيار 
محدود بود اما نتايج مثبت تبديل خيابان هاي سواره به پياده راه 
ــهرهاي مختلف  ــترده اين طرح در ش موجب افزايش گس
جهان شد. از مهم ترين دستاوردهاي تبديل خيابان سواره 
به پياده راه در شهرهايي كه اين طرح را اجرا شده مي توان به 

« افزايش تعامالت اجتماعى، تقويت و بهبود جايگاه اقتصادى 
محدوده اجراي طرح، افزايش ارزش افزوده به علت افزايش 
تمايل مردم به تردد در بخش هايي كه طرح در آنجا اجرا شده 
بود، شكل گيرى قرارگاه هاى رفتارى مناسب، حذف خودرو، 
كاهش آلودگى هوا، كاهش آلودگى صوتى و ايجاد فضايى امن 

و ايمن»  اشاره كرد.
نخستين پياده راه هاي ايران در تبريز

ــگام در احداث  ــهر تبريز را مى توان از شهرهاى پيش ش
پياده راه به منظور تفكيك حركت پياده از سواره دانست. محور 
تربيت، وليعصر و شهريار سه محور پياده احداث شده در تبريز 
است كه از نخستين پياده راه هاى احداثى در ايران به شمار 
مى روند. محور تبريز در قلب شهر و درون بافت تاريخى قرار 

دارد .تا قبل از اجراي طرح پياده  راه سازى؛ نماهاى قديمى و 
معمارى خاصى اين خيابان ها درحال تخريب بود و بار ترافيكى 
سنگينى نيز در اين منطقه پر ازدحام به چشم مى خورد. پس 
ــا باتوجه به وجود  ــاده راه در اين خيابان ه از اجراي طرح پي
جداره هاى ارزشمند، بناهاي تاريخي باقي مانده از دوره هاى 
مختلف معمارى در مسير محور تربيت، داشتن تعداد باالي 
درختان در اين خبايان ها؛ محيطى  امن و دلنشين به وجود 
آمده كه موجب رونق اقتصادي و كاهش آلودگي و ترافيك 

در اين مناطق شد. 
ــرد به محور پياده  را به  محور وليعصر نوعى ديگر از رويك
نمايش مى گذارد. اين محور كه تفاوت هايى از لحاظ نوع معبر 
و بافت پيرامونى با محور تربيت دارد در محله مرفه نشين و تازه 

احداث تبريز قرار دارد. كاالها و پوشاك لوكس و مد روزى كه 
در مغازه  هاي اين خيابان عرضه مى شود، اين محل را به مكانى 
براى تردد فراوان مردم تبديل كرده است. عمده اين ترددها 

تنها براي خريد نيست  بلكه براى تماشا و تفريح نيز است. 
محور جنت مشهد

پياده راه سازى خيابان جنت مشهد نيز شباهت بسيارى 
به داليل پياده راه سازى محور تربيت تبريز دارد. اين محور در 
بافت ميانى شهر واقع شده است و از اطراف به محورها و نقاط 

مهم شهر مشهد متصل مى شود. 
خيابان خيام اروميه

خيابان خيام اروميه در حد فاصل بين تقاطع خيابان مدنى 
و فلكه جهاد واقع است. اين خيابان توسط خيابان امام كه يكى 

از خيابان هاى اصلى و مهم شهر اروميه محسوب مى شود به دو 
خيابان خيام شمالى و خيام جنوبى تقسيم بندى مى شود. از 
آنجا كه اكثر خيابان هاى قديمى و سنتى اروميه، خيابان هايى 
عريض بوده اند (به دليل تردد درشكه و كالسكه) به همين دليل 

خيابان خيام را بايد يك خيابان جديد محسوب كرد.
محور ليان بوشهر

خيابان ليان را به گونه اي طراحى كرده اند كه معبر امنى 
براى شهروندان جهت خريد مايحتاج زندگى بدون هيچ گونه 
مزاحمت ماشينى و دغدغه تصادف و هرگونه خطرات ناشى از 
وسايل نقليه موتورى باشد. مدخل ورودى هاى اين خيابان را 
حفاظ آهنى كه فقط عبور عابر پياده را شامل مى شود، نصب 

كرده اند. 
خيابان هاى سپهساالر  و  وليعصر تهران

محور تاريخى خيابان صف (باغ سپهساالر) تهران يكى 
ديگر از مناطقى است كه توسط سازمان زيباسازى به پياده 
راه تبديل شده است. خيابان صف از محور جنوبى به خيابان 
جمهورى اسالمى و از شمال به خيابان منوچهرى منتهى 
ــود و يكى از خيابان هاى پرتردد اين منطقه است كه  مى ش
ــود. عدم عبور و مرور  بازار فروش كفش هم محسوب مي ش
ــكل براى  ــين ها، اما و اگرهايي درخصوص ايجاد مش ماش
ساكنان اطراف اين خيابان ها و كسبه را به دنبال داشت اما 
مسدود شدن اين خيابان و تبديل آن به پياده راه مشكلى را 
ايجاد نكرد. در ساعت هايى از شبانه روز، اين خيابان براى انجام 
برخي امور مغازه داران باز مي شود؛ اتفاقي كه چند سالى است 

در بازار تهران نيز صورت مى گيرد. 
سخن آخر

باوجود اينكه پياده راه هاى احداثى در ايران به عنوان اولين 
تجربه هاي بدون اشكال اجراي اين طرح نيستند، اما واضح 

ــت كه تمامى اين محورهاى پياده راه توانسته اند موفق  اس
باشند. اين محورها اقشار گوناگون مردم را جذب و فضايى 
مفرح را ايجاد كرده است. به طورى كه وجود پياده راه را مى توان 
از شاخصه هاى مثبت يك شهر و نهاد مديريتى آن ارزيابى 
كرد. پياده راه هاى كنونى ايران از لحاظ عملكردى داراى دو 
نقش برجسته هستند. اول عملكرد تجارى شاخص در شهر 
كه موجب استقبال جمعيت نسبت به قبل از تبديل آن به 
پياده راه است . اين عملكرد على رغم اينكه جاذب جمعيت 
ــواره، آلودگى هاى صوتى،  بوده است، اما به علت ترافيك س
عدم ايمنى پياده ؛ اين خيابان ها نمى توانستند تمامى اقشار 
جامعه را به خود جذب كنند. دوم عملكرد تفريحى و تفرجى 
ــده است و با  كه پس از تبديل خيابان به پياده راه حاصل ش
حذف نكات منفى خيابان، برآيند مثبت نيروهاى اجتماعى، 
اقتصادى و عملكردى را در  شهر به وجود آورده است. اما تمامي 
ــتركي دارند كه مي توان با  اين پياده راه ها در مشكالت مش
ــي مجدد آن ها را حل كرد؛ برخي از اين  برنامه ريزي و بررس
مشكالت به شرح ذيل است «عدم پيش بينى محل مناسب 
ــت فروش ها، عدم  ــاى موقت همچون دس براى فعاليت ه
هم خوانى تابلوهاى مغازه ها با معمارى و هويت منطقه، از بين 
بردن و يا مخدوش نكردن نماهاى باارزش با اعمال تغييرات 
جديد، تنوع در شكل، اندازه، مصالح و رنگ تابلوهاى تبليغاتى، 
عدم وجود كف سازى يكپارچه و مناسب، مكان يابى نامناسب 
مبلمان شهرى در امتداد مسير، به چشم آمدن تاسيسات 
شهرى موجود همچون كابل ها، علمك ها، لوله ها و...، بارگيرى 
و تخليه بار در ساعات شلوغ روز عاملى در افزايش شلوغى و 
كاهش امنيت» كارشناسان مديريت شهري، اميدوارند با 
پيگيرى طراحان شهرى اين مشكالت نيز در پياده راه هاى 

بعدى حل شود .

     دستور اوليه فيلترينگ اينستاگرام در حالي صادر شد كه به تجربه استفاده از فيلترشكن ها در موارد قبلي چندان توجه نشده  است       

تقويت فيلترشكن ها!
وزير ارتباطات :     بيايند براى مردم روشن كنند و شفاف بگويند و دوقطبى  فيلتر و مخالفت با فيلتر درست  نكنند

بيايند به صورت واقعى صحبت كنند و بگويند امروز ما اختيار داريم 

     بايد به  سمت  و سوي شهرهاى انسان محور حركت كرد   

شهرشهر  هاي ماشين محور بالي جان شهرهاي ماشين محور بالي جان شهرووندان ندان 

گروه سرزمين

ميراث فرهنگى

رازهاي آتشكده چك چك
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شايد بسيارى گمان كنند كه زنان در كليسا به همان خواهران روحانى گفته مى 
شود كه در فيلم هاى سينمايى ديده ايم اما واقعيت اين است كه در نظام كليسايى 
زنان زيادى حضور دارند كه خدمات مختلفى انجام مى دهند. در واقع زنان بيش 
از نيمى از خدمتگزاران كليساى كاتوليك را تشكيل مى دهند ولى با اين حال به 
واسطه برخى تبعيض ها و انسدادهاى ساختارى كه وجود دارد چندان امكان ارتقا 
و دستيابى به مقامات باالتر در سلسه مراتب كليسايى براى آن ها وجود ندارد. اين 

مساله را مى توان از منظر حقوق زنان هم مورد نقد و بررسى قرار داد. 
Women in the Catholic Church مستند زنان در كليساى كاتوليك

كه به مناسبت 25 نوامبر روز جهانى مبارزه با خشونت عليه زنان از شبكه پرس تى 
وى پخش شد، روايتى است از همين موقعيت تبعيض آميز و مشكالتى كه زنان

در نظام كليسايى دارند. اين مستند محصول سال 2014 شبكه هيسپان تى وى 
است و در مادريد توليد شده است.

ــده تا از طريق بازخوانى و مرور قوانين واتيكان، سوژه  در اين مستند تالش ش
ــرى به موانع و ــكل بنيادى ت ــتر حقوقى آن مورد تحليل قرار گيرد و به ش در بس

ــا وجود دارد پرداخته شود.  چالش هايى كه در ارتباط با حق و حقوق زنان كليس
ــده درباره يك  ــوديعنى يك ايده و باور نهادينه ش وقتى از قوانين صحبت مى ش

ــليقه اى نيست. معنى اين سخن  موضوع كه صورتى حقوقى پيدا كرده و ديگر س
اين است كه با ارجاع مستند به اين قوانين و مقررات و استناد به آن بر اين امر تاكيد 
ــا صورت مى گيرد به يك  مى كند كه نابرابرى و بى عدالتى كه درباره زنان كليس
قاعده قانونى و متداول بدل شده و يك امر تاريخى است نه لزوما شيوه برخورد يك 

كليساي خاص يا حاكمان كليسا كه در يك دوره مشخصى بر امور سلطه دارند. 
در همين رابطه مستند پيرامون مقام سرپرستى گروهى از راهبه ها به عنوان 
باالترين مقامى كه زنان مى توانند به آن دست يابند به واكاوى داليل اين نابرابرى 
مى پردازد. چه بسا مى توان اين وضعيت را صورتى از خشونت عليه زنان دانست كه 
نه فقط در ساز و كارهاى كليسايى كه ممكن است در هر سيستم و سازمان ادارى 
رخ دهد. وقتى امكان رشد به دليل جنسيت مسدود مى شود مى توان آن را يكى از 
مظاهر و مصاديق خشونت دانست. يك نوع خشونت اجتماعى و ادارى كه در ذات 

آن نوعى سركوب و متوقف كردن وجود دارد.
 مستند«زنان در كليساى كاتوليك»كه پرس تى وى اقدام به پخش آن كرده 
ــت به نوعى  ــايى در واقع دس ــت، با رويكرد حقوقى و بازخوانى قوانين كليس اس

كالبد شناسى معرفتى مى زند تا از طريق ضميرناخودآگاه سوژه را واكاوى كرده و 
در سطح هوشيار ذهن مخاطب قرار دهد. براى اعتمادسازى بيشتر نسبت به درك 
و دريافت سوژه مستند سراغ خود كليسا مى رود و با افرادى به گفت و گو مى نشيند

كه اين موقعيت را تجربه كرده اند. بازديد از كليساها و ديرها و جويا شدن نظرات 
كشيش ها و راهبه هاى زن در مورد اين مساله از ديگر بخش هاى اين مستند كه به 

تبيين بهتر سوژه كمك مى كند.
 از رهگذر اين بررسى البته خود كليسا و ساز و كارهاى سازمانى و مديريتى آن 
نيز در اليه هاى درونى تر مستند به تصوير كشيده مى شود. در اين خوانش انتقادى 
مى توان به روايت هاى مذهبى درباره زنان كه در غرب وجود دارد هم گريزى زد و 
تصويرى اجمالى از اين وضعيت چنداليه ترسيم كرد و دست كم به درك كلى از 

منزلت و جايگاه زن در اين قرائت دينى رسيد.
ــد كه جايگاه زنان در كليساى كاتوليك   با ارجاع به اين مستند به نظر مى رس
ــا تفكرات ــده و چه بس ــته از وضعيت متزلزل ترى برخوردار ش ــبت به گذش نس

مردساالرانه كه با قرائت هاى مذهبى نيز درهم تنيده مى شود موجب شده تا زنان 

ــبت به امروز برخوردار  در كليساى مثال قرون وسطى از شرايط مطلوب ترى نس
باشند. در قرون وسطى زنان نقش هاى مهم رهبرى مانند رييسه صومعه يا ملكه 
ــتيابى به مقامات باالتر در نظام  سلطنتى را عهده دار بودند اما امروز از امكان دس

كليسايى محروم هستند. 
مستند «زن در كليساى كاتوليك» را مى توان يك مستند گزارشى-انتقادى 
ــونت نرم را در ارتباط با نظام كليسايى مورد بررسى قرار داده و به  دانست كه خش

سراغ اليه هاى پنهان ترى از خشونت عليه زنان مى رود.

ــت و دقيق  ــى درباره «كاربرد درس به گزارش« قانون» بحث و بررس
آهنگ گفتارى شعر در آواز ايرانى» ميان چهار كارشناس خبره و اهل فن در 
نشست آيين آواز با بازخوردهاى فراوانى در بين حاضران در فرهنگسراى 

ارسباران روبه رو شد.
اين چهار كارشناس عبارت بودند از:محمدتقى سعيدى (آواز خوان 
و مدرس آواز مكتب اصفهان)،  مهدى آذرسينا (كمانچه نواز، آهنگساز 
و پژوهشگر موسيقى)، شفيع شجاعى اديب (حافظ پژوه و مولوى پژوه) 
ــيرازى (آوازخوان و مدرس آواز) كه در بيست و نهمين نشست  و على ش
تخصصى آموزشى آيين آواز هر كدام به سهم خود به ايراد سخن و بيان 
ــيرازى كه كارشناس مجرى نشست هم بود  ديدگاه شان پرداختند. ش
ــهورى از حافظ به صورت گفتارى (بدون آواز و  ابتدا با خواندن غزل مش
آهنگ ملوديك) منظورش از طرح موضوع اين مبحث را بيان كرد. اين

غزل با مطلع «زلف آشفته و خوى كرده و خندان لب و مست/ پيرهن چاك 
و غزل خوان و صراحى دردست» معموال با غلط هاى خوانشى و بيان نادرست 
در بخش رعايت آهنگ گفتارى توأم بوده است. شيرازى توضيح داد: «ديده 
و شنيده ايم كه برخى دوستان زلف و آشفته را كه كلمه اى است ُمرّكب و دو
بخشى و صفت هم هست گاهى جداى از هم مى خوانند؛ به اين صورت: 
زلف، آشفته... كه صددرصد غلط است و اصل آن اين است: زلف آشفته با 
سكون حرف ف كه بالفاصله حرف آ از كلمه آشفته به حرف ف مى چسبد 
و صفتى مثل زلف آشفته را مى سازد. جالب اينكه خوى كرده و خندان لب 
و مست نيز در اين مصراع هر سه صفت هستند و بايد به شكل صفت تلفظ 
شوند و فاصله اى ميان خوى  كرده و خندان و لب كه شكلى به جز صفت به 

اين كلمات تركيبى بدهد ايجاد نشود».
وى افزود: «جالب اينكه پيرهن چاك و غزل خوان و صراحى دردست در

مصراع بعدى نيز هر سه صفت هستند و اين سه تركيب وصفى را هم ديده ايم 
ــتباه و گاهى حتى جداازهم  كه متاسفانه برخى دوستان خواننده به اش
مى خوانند. مثال بين پيرهن و چاك ويرگولى در خواندن قائل مى شوند

ــاعر را دچار خدشه مى كند». اين خواننده و  كه معناى كلمه و منظور ش
مدرس آواز گفت: «در واقع آهنگ گفتارى مرحله اى از شعرخوانى است 
كه پس از تلفظ صحيح كالم و يكايك واژه هاى هر مصراع و بيت بايد به آن 
توجه كنيم. منظور اينكه گاهى حتى برخى مخاطبان حرفه اى و جدى 
شعر نيز با تلفظ صرفا ظاهرِى صحيِح شعر دچار اشتباه در درك مفهوم آن 
بخش از شعر مى شوند. براى مقابله با اين آسيب بايد دقت كنيم كه تلفظ 
كامال صحيح شعر زمانى رخ مى دهد كه مفهوم و منظور مورد نظر شاعر به 
درستى بيان و منتقل شود. مثال در شعرى از سعدى با مطلع «بسم از هوا 
گرفتن كه پرى نماند و بالى/ به كجا روم ز دستت كه نمى دهى مجالى»ديده 
شده كه خواننده پرى را به جاى تلفظ كاملش كه ياى وحدت در آخر كلمه 
است به صورت اسم بانوان يعنى پرى كه يكى از چند حالت اين كالم در 
زبان گسترده فارسى است قرائت كرده و به معناى مورد نظر شاعر لطمه 

وارد ساخته است».
شفيع شجاعى اديب (پژوهشگر ادبيات و نويسنده) نيز در تكميل اين 
صحبت ها گفت: «اين از گستردگى زبان پارسى است كه گاه يك كلمه 
در چند معنى مختلف اما با يك امال به كار مى رود. در چنين مواقعى تلفظ 
متناسب با معناى هر كدام از حاالت كلمه گاه تا حد زيادى مى تواند شنونده 
و مخاطب را با معناى درست و دقيق شاعر در آن مورد خاص روبه رو كند. 
در همان غزل حافظ كه آقاى شيرازى با مطلع «زلف آشفته و خوى كرده و 
خندان لب و مست/ پيرهن چاك و غزل خوان و صراحى دردست»خواندند 
مى بينيم تلفظ كلمه خوى با اماليى كه در ميانه اين واژه سه حرفى حرف 
واو وجود دارد به دو صورت َخى به فتح خ و ِخى به كسر خ ثبت شده است. 
خب از طرفى ما كلماتى مثل خوى به معناى سرشت و خوى به معناى 
نان يك شهر در كشورمان را هم داريم و ممكن است بى دقتى و كم دقتى 
و در كل، بى مطالعگى برخى دوستان باعث بروز اشتباه هاى ناشى از درك 
نكردن صحيح و در نتيجه خواندن غلط اين كلمات در شعر را پديد بياورد».
ــناس قبلى بر ــعيدى نيز با تاييد حرف هاى دو كارش محمدتقى س

درست خوانى اشعار با تك تك كلمات شان توسط استادش در هنر آواز يعنى 
زنده ياد جالل تاج اصفهانى تاكيد كرد و آوازهاى ايشان را نمونه اى درست 

و كامل از بيان دقيق آهنگ گفتارى كلمات و كال شعرخوانى معرفى كرد. 
وى افزود: «رعايت مو به موى آهنگ گفتارى شعر همواره در آثار آوازخوانان 
بزرگ اين مرز و بوم مرسوم بوده است. تدقيق در آثار هر يك از بزرگان هنر 
آواز ما مى تواند درسى مهم در آواز براى هر هنرجو يا خواننده اى باشد. اساسا 
آموختن دقيق و درست فن شعرخوانى براى هر آوازخوانى الزم است و به 
جز اين مسير، نمى توان آوازهاى خوب و كاملى را اجرا كرد و به گنجينه آثار 

آوازى كشورمان افزود».
كارشناس بعدى برنامه كه سخن گفت مهدى آذرسينا بود كه گفت 
از نظرش ملودى بر كالم ارجحيت دارد. ضمن اينكه از ديدگاه وى كالم 
فخرآميز فارسى و آثار شاعران گرانقدر ما چيزى نيست كه در سابقه ذهنى 
مخاطبان آواز ناديده گرفته شده و آن ها مثال تحت تاثير اداى نه چندان 
دقيق يك خواننده متوجه آن قسمت از شعر نشوند. آذرسينا ريشه هاى

ــت كه به نظرش با درست و دقيق ادا  ادبيات فارسى را آنقدر عميق دانس
نكردن يك كلمه از بيت شعرى، به آن لطمه وارد نخواهد شد.

شجاعى اديب اما نظرى در تقابل با آذرسينا داشت و گفت: «رعايت 
ــان از كنارش گذشت.  دقيق آهنگ كلمات چيزى نيست كه بتوان آس
من هم مثل آقايان سعيدى و شيرازى صددرصد موافق دانستن ظرايف

شعرى و ادبى در نزد يكايك آوازخوانان عزيز هستم و به شدت هم بر اين 
امر پافشارى مى كنم».

در ادامه، على شيرازى گفت «متاسفانه بيشتر خوانندگان دچار مشكل 
بيان شعرى هستند» و براى توضيح بخشى از حرف هايش شروع به خواندن 
بخشى از تصنيف قديمى و مشهور «نازار دلى» كرد كه ساخت آن منسوب 
به زنده ياد حبيب سماعى است و تا امروز توسط خوانندگان بسيارى اجرا 
شده است. شيرازى وقتى به اين نقطه از تصنيف يعنى «زان مى ترسم كه از 
دل آزردن تو/ دل خون شود و تو در ميانش باشى» رسيد توضيح داد: «دقت 
بفرماييد كه اينجا شعر به«دل، خون شود» كه مى رسد، ملودى تصنيف در 
اين قسمت تا چه حد مستعد است كه دل و خون كه دو كلمه مجزا و جدا از 
هم هستند در قالب يك كلمه واحد ادا شود و از قضا – متاسفانه - در بيشتر 
اجراهاى فراوان به يادگار مانده از اين تصنيف زيبا نيز چنين اتفاقى افتاده

است. در واقع دل و خون كه دو كلمه هستند در اين اجراها به صورت كلمه 
سِر هِم «دلخون» به گوش مى خورند. همه ما هم مى دانيم كه دلخون در 
فارسى، صفت محسوب مى شود. حال آنكه شاعر اصال منظورش چنين 

نبوده و همان «دل، خون شود» را مّد نظر داشته است».
در ادامه چندنفر از حاضران در ارسباران به بيان نظرهاى موافق و مخالف 
خود با ديدگاه هاى كارشناسان حاضر در نشست پرداختند.آوازخوانى در 
دستگاه سه گاه با مطلع شعرى «هزار دشمنم ار مى كنند قصد هالك...» 
ــعيدى به همراه تار شهرام ميرجاللى، نى مسعود  توسط محمدتقى س
ــب بود كه به قول  اربابيان و تمبك پدرام بلورچى از اجراهاى مهم اين ش
مژگان رسولى مجرى نشست، اين اجرا مصداق بارزى در رعايت آهنگ 
درست كلمات توسط خواننده بود. سعيدى در پايان اجرايش ضربى باكالم 
با مطلع «دست وفا و مرحمت...» از ساخته هاى خودش را هم خواند كه با 
استقبال حاضران روبه رو شد. سعيدى سال ها قبل اين شعر را به صورت 
ضربى خوانى در دستگاه همايون اجرا كرده بود كه حاال دوستداران آواز از 
آن به عنوان يك اثر دلنشين و خاطره انگيز ياد مى كنند و خواندن اين شعر 
در قالب دستگاه سه گاه در نشست آيين آواز چشمه هاى جديدى از توانايى 
و كاربلدى اين آوازخوان كاركشته را براى همگان نمايان كرد. محمدتقى

ــه تارش صداى شاگردش محسن سلطانى را  سعيدى در ادامه با ساز س
همراهى كرد كه او نيز در دستگاه سه گاه آواز خواند.

نشست دى  آيين آواز همچنين با حضور چند گروه ديگر بر صحنه رونقى 
تازه يافت. اجراى آواز در سه گاه على سهيلى، سنتور پيام كريمى و تمبك 
محسن عليزادگان، اجراى آواز افشارى توسط محمود صفى زاده با سنتور 
حسين قاسم پور و تمبك مصطفى هاشم زاده و اجراى آواز ديگرى در سه گاه 
توسط حامد شكراللهى همراه با ويولن مرتضى قليان و تمبك مصطفى 
هاشم زاده از ديگر برنامه هاى اين نشست بود كه به قول مجرى، اين شب را 
به نوعى به شب آوازهاى سه گاه در ارسباران بدل كرد! ضمن اينكه هاشم زاده 
در دو اجراى متفاوت از دو گروه مختلف به عنوان نوازنده تمبك بر صحنه 
ــد و توان و آمادگى خودش را در نواختن اين ساز به رخ همگان  حاضر ش
كشيد.ميالد كيايى، محمد مالآقايى، مرتضى غزنوى، محمداسماعيل 
قنبرى، شيرين حيات بخش، سيدحسين جعفرى، مهدى اصغرپور، حسام 
صحرايى، مسعود اعرابى، مصطفى نجمى، على عظيمى نژادان، منصور 
رسولى، محمد قزلباش، محمد كاريزنوى، امير شرفيان، مهرداد پيكرزاده، 
اميراحسان آقايى، امير متولى، رضا بهادرى، محمود حشمت، مسعود عرب، 
سعيد ناظمى، بيژن محمدى لويه و على اكبر كهربايى به همراه داود مسلمى 
و محمدباقر جعفرى حاتم آبادى (دو نفر از شاگردان استاد زنده ياد اسماعيل 
مهرتاش) از جمله چهره هاى هنرى و فرهنگى حاضر در اين نشست بودند. 
ضمن اينكه در پايان اعالم شد سى امين نشست آيين آواز از ساعت 18

سه شنبه 23 بهمن در فرهنگسراى ارسباران برگزار خواهد شد.

گزارش «قانون» از نشست آيين آواز

بيشتر خوانندگان دچار مشكل بيان شعرى هستند

مستند «زنان در كليساى كاتوليك» به بهانه پخش آن بررسى شد

بازنمايى نقش زنان در نظام كليسايى

نيم نگاه

نوا نامه

رضا صائمى

حانيه درى

ــن خانه ها خيلى هم  «زويى گفت كه برعكس اي
ــت كه آدم  ــى جالب اس ــتند. گفت خيل جالب هس
ــام را ندانسته با  ــتباه بگيرد. بعد هم ش منزلش را اش
آدم هاى اشتباهى بخورد، توى تخت اشتباهى بخوابد 
ــد به اين  و صبح هم موقع خداحافظى همه را ببوس
خيال كه خانواده  خود آدم هستند. گفت حتى آرزو 
مى كند كه كاش تمام مردم دنيا عينا شكل همديگر 
ــس را كه مى ديد همه اش  بودند؛ آن وقت، آدم هر ك
ــادر خودش يا  ــت يا م خيال مى كرد زن خودش اس
ــا كه مى رفتند  ــه هر ج پدر خودش و آدم ها هميش
دست شان را دور كمر همديگر مى انداختند و منظره 
خيلى جالبى مى شد.» (باال بلندتر از هر بلند بااليى، 
ــيرين تعاونى(خالقى)،  جى دى سلينجر، ترجمه ش

تهران، 1380، انتشارات نيلوفر، ص95)
جى دى سلينجر را تمام مخاطبان جدى ادبيات 
با ناتور دشت مى شناسند. كتابى كه در سال 1951 
ــد و به  ــت بار چاپ ش ــق، و در عرض دو ماه هش خل
مدت 30 هفته در ليست پرفروش هاى نيويوركر بود. 
چنانچه سلينجر در يكى از مصاحبه هايش اقرار كرده 
است اين كتاب، نوعى اتوبيوگرافى ا ست. همچنين 
كارگردانان بزرگ و مطرحى همچون بيلى وايلدر و 
استيون اسپيلبرگ قصد ساخت فيلمى بر اساس اين 
رمان داشتند كه با مخالفت او مواجه شدند. شخصيت 
اصلى داستان يعنى هولدن از همان شخصيت هاى 
ــت كه در ذهن خواننده جا خوش  دنياى ادبيات اس
مى كند. قلم بى پرده و شيرين سلينجر در كنار خلق 
ــى از مهم ترين  ــتان هاى بى نظيرش، او را به يك داس
نويسندگان معاصر تبديل كرده است. از كتاب هاى 
اين نويسنده مى توان به «دلتنگى هاى نقاش خيابان 
چهل و هشتم»، «ناتور دشت»، «باالبلندتر از هر بلند 
بااليى»، «هفته اى يه بار آدمو نمى كشه»، «تيرهاى 
ــقف را باالتر بگذاريد نجاران»، «فرنى و زويى» و  س

«جنگل وارونه» اشاره كرد.
ــلينجر در شهر  ــالروز تولد س به بهانه  صدمين س
كتاب بهشتى نشستى برگزار شد كه در آن از نسخه 
ــهور ترين كتاب اين نويسنده يعنى ناتور  صوتى مش
ــد. اين  ــدى پاكدل رونمايى ش ــت با صداى مه دش
كتاب صوتى توسط نشر صوتى نوين كتاب گويا روانه 
ــت. خوب است بدانيد كه اين رمان بعد  بازار شده اس
ــيار، هنوز ساالنه 250 هزار  از گذشت مدت هاى بس
نسخه فروش دارد. همچنين مارك ديويد چپمن كه 
دست به ترور يكى از اعضاى گروه موسيقى بيتلز يعنى 
جان لنون زده در اعترافاتش اقرار كرده كه تحت تاثير 

همين كتاب، مرتكب چنين عملى شده است.

در ابتداى جلسه، على اصغر محمد خانى، معاون 
فرهنگى شهر كتاب درباره سلينجر گفت:«شنيدن 
ــرانه  مطالعه در ايران پايين است براى من  اينكه س
قابل قبول نيست، به عنوان مثال شايد تعجب كنيد 
كه در100 سال گذشته تيراژ شمارگان آثار چخوف 
ــخه در ايران بوده است.  يك ميليون و 950 هزار نس
يكى از ترجمه هاى باغ آلبالو 160 بار به چاپ رسيده يا 

بينوايان 250 بار در ايران چاپ شده است. عالقه مردم 
در ايران هم به مفاخر خودمان است هم مفاخر ديگر 
ــلينجر بى ترديد يكى از نويسندگان  كشورها. اما س
بزرگ قرن بيستم است و در ايران هم بيشتر مخاطبان 
او را با ناتور دشت مى شناسند. بدشانسى اين نويسنده 
در كشور ما، گرفتار شدن به مترجم هاى بد و ناموفق 
ــت كه  ــت. اين را مى توان بزرگ ترين آفتى دانس اس

گريبانگير او شده است. بسيارى از مترجمان آثارش، 
سردستى و كاسب كارانه سراغ ترجمه آثار او رفته اند. 
نظر منتقدان و مخاطبان در مورد آثار سلينجر متفاوت 
است. در واقع اتفاق نظرى درباره محبوبيت تمام آثار او 
به عنوان يك نويسنده معروف وجود ندارد. بيشترين 
ترجمه آثار او در ايران به دو دهه اخير برمى گردد. بنا 
ــاد و كتابخانه ملى گرفتم  بر آمارى كه از وزارت ارش

ــمارگان مجموعه 155 اثرى كه درباره سلينجر  ش
ــده 290 هزار تيراژ است. 99 اثر  در ايران منتشر ش
از داستان هاى كوتاه اين نويسنده با تيراژ 189 هزار 
ــت. از مترجم هاى معروف و  جلد به چاپ رسيده اس
موفق آثار او در ايران مى توان به احمد كريمى و احمد 
گلشيرى اشاره كرد. شخصيت هولدن ناتور دشت در 

ذهن همه مخاطبان زنده است».
سينا دادخواه ادامه داد:« سلينجر هميشه دوست 
داشت درباره شخصيت هاى جوان بنويسد و اسطوره 
جوانى قرن بيستم را رقم بزند.در قسمت بعدى برنامه 
مستندى درباره بيوگرافى و زندگى سلينجر پخش 
ــمندى از زندگى اين  شد كه اطالعات كافى و ارزش
نويسنده را براى عالقه مندان آثارش به ارمغان آورد».

امير پوريا در ادامه  اين گردهمايى گفت:«نسبت 
عجيب و عميقى بين آثار سلينجر با ديگر قالب هاى 
ــلينجر  ــود دارد. در زمانى كه س ــرى وج ادبى و هن
ــتن بين اعضاى  ــت اين ميزان نسبت داش مى نوش
ــى جايى كه  ــن راويانش (حت ــس و بي ــواده گل خان
ــخص دارند) با ادبيات نشان  داستان ها راوى سوم ش
ــت. شيطنت  دهنده  چيزى فراتر از بحث ارجاع اس
ادبى را مى توان يكى از مهم ترين ويژگى هاى قلم او 
دانست. به عنوان مثال ساختار شكنى هاى اجتماعى 
ــورد و عصبانيت ها و زير  كه هولدن كاليفيلد با برخ
سوال بردن نظام آموزشى مدرسه اش نشان مى دهد 
نمونه هايى از اين شيطنت هاست. در خيلى از زمينه ها 
ــت، چيزهايى در نقد ادبى  سلينجر يك پيشگام اس
ــت و  ــان كرده اس ــدا كردند كه او ابداع ش عبارت پي
تمام اين ها بر مبناى همان شيطنت او در دستكارى 
توقعات، انتظارات و ساختارهاى شناخته شده است».

مصطفى مستور بحث را اين گونه پيش برد: «اگر 
ــتگاه هاى قطار و خوانندگان را  نويسنده ها را به ايس
ــبيه كنيم بايد بگويم كه من در  به مسافران آن تش
ايستگاه سلينجر پياده شده ام. سلينجر يك نويسنده 
ــتانش تا آخرين آن ها به  مولف است. او از اولين داس
ــغول است، طرحى  تبيين يك منظومه فكرى مش
ــلينجر را مى توان در حوزه  ــازى مى كند. س را جا س
داستان و فهم زندگى يك متفكر دانست و تفاوتش 
با نويسندگان بزرگ اين است كه در مورد نوع زندگى 
ــما ايده مى دهد. از كليدواژه هاى  و نگاه به آن، به ش
ــوان از «معصوميت» ياد كرد.  مربوط به آثار او مى ت
ــيار پررنگ است كه  معصوميت در آثار سلينجر بس
ــودكان تبلور پيدا  ــى از آن در ك البته بخش عظيم
ــت در كودكى و گناه  ــن معصومي مى كند. تقابل بي
ــالى از ويژگى هاى برجسته داستان هاى  در بزرگس
ــت. كليد واژه بعدى، «قالبى  اين نويسنده زيرك اس
ــئون زندگى آن  بودن» است كه در همه اركان و ش
را تعميم مى دهد. از آموزش گرفته تا سينما و تئاتر 
ــانى. تقريبا چيزى از زير تيغ  و روابط و مناسبات انس

سلينجر رد نمى شود. بنا بر تفكر او انگار ما در حبابى 
ــى مى كنيم. «خوب  ــا و دورويى زندگ از تقلب و ري
بودن» هم از ديگر كليدواژه هاى آثار اين نويسنده به 
شمار مى رود. منظور از خوب بودن، چيزى به معناى 
رها شدن از اين تقلب و رسيدن به جهانى قشنگ و 
زيباست. به همين جهت كودكان به نوعى شخصيت 
ــتند؛ از سيبل در  ــتان هاى او هس نجات بخش داس
ــى» گرفته تا  ــى براى موز ماه ــتان «روز خوش داس
فيبى براى هولدن كالفيلد «ناتور دشت»  يا ازمه در 
«براى ازمه با عشق و نكبت» و حتى در داستان زويى. 
شخصيت هاى داستان هاى او سلوكى سه مرحله اى را 
طى مى كنند. از اين جهان متقلبانه و رياكار به سمت 
جهان خوب. مرحله اول وقوف و آگاهى به اين وضعيت 
است. شخصيت هاى او مى فهمند كه در جهان بدى 
ــه دوم بعد از آگاهى، حركت  زندگى مى كنند. مرحل
ــت كه آن را مى شناسند  ــوى معصوميتى ا س به س
ــوار مى دانند بنابراين شروع  اما رسيدن به آن را دش
مى كنند به حركت بر خالف جهت آب. شخصيت هاى 
ــلينجر نوعى وصله  ناجورند، آن ها با  داستان هاى س
ــيدن به نقطه  ديگران متفاوتند. مرحله آخر نيز رس
ــت. مثل شخصيت  امن يعنى پذيرش اين جهان اس
«زويى» كه به كمال مى رسد و اين جهان را مى پذيرد.

ــتار او نيز مى توان گفت  درباره زبان و شيوه نوش
ــوى دارد. در واقع در  ــيار ق ــزى بس ــش طن كه قلم
داستان هايى مانند «باال بلندتر از هر بلند بااليى» يا 
«ناتور دشت» طنز با نثر نويسنده تنيده شده است. 
او جدى ترين مسائل را با زبان طنز مى گويد و همين 
ــرد. پارادوكس ديگرى  ــر كالم او را مى گي عنصر زه
ــناختى در آثار سلينجر پديدار  كه به لحاظ زبان ش
ــى و مقدس با مسائل  مى شود تركيب مسائل قدس
ــت. به لحاظ داشتن چنين عناصرى در  گناه آلود اس
زبان، او را مى توان به حافظ نزديك دانست زيرا يكى از 
مهم ترين مولفه هاى شعر حافظ نقد رياكارى و تقلب، 

و همين طور آميختن مفاهيم قدسى با گناه آلود.
براى مثال مى توان به دو شعر: در ميخانه بسته اند 
ــته  تسبيح  دگر، افتتح يا مفتح االبواب يا در بيت رش
اگر بگسست معذورم بدار/ دست من در ساعد ساقى 
سيمين ساق بود اشاره كرد. همان گونه كه مى بينيد 
ــض وجود چيزى  ــار از طنز و تناق هر دو مثال سرش
مقدس در كنار گناه است. اين تركيب مسائل قدسى 
ــس جذابى را مى آفريند  و مفاهيم گناه آلود پارادوك
كه در آثار سلينجر نيز به وفور ديده مى شود. در ادامه 
برنامه ابوالفضل حرى از اساتيد زبان و ادبيات انگليسى 
به بررسى و تحليل زبان داستان «يك روز خوش براى 
موز ماهى» پرداخت. سپس حميرا افشار قسمتى از 
يك داستان سلينجر را براى مخاطبان قرائت كرد و در 
پايان داستان خوانى، نيما رييسى قسمت هايى از كتاب 

فرنى و زويى اين نويسنده را خواند.

    به بهانه صدمين سالروز تولد جى دى سلينجر برگزار شد  

پياده شد گان در ايستگاه سلينجر 

گروه فرهنگ و هنر



  صاحب امتياز: مركز فرهنگ و هنر سپيد                                                                                                                                                       ه تابان

   مد                                                                                                                                                       يرعامل و رييس شوراي سياست گذاري: عليرضا نيكويي

    مد                                                                                                                                                       ير مسئول: مهناز مظاهري
 تحريريه: تهران، خيابان وليعصر(عج)، روبه روي خيابان بزرگمهر، ساختمان 1491، طبقه سوم شمالي            تلفكس:  021-42905   

    چاپ و ليتوگرافي : چاپخانه كار   و كارگر   توزيع : پيام رسان سبز

ارتباط با روزنامه قانون روزنـامه  سياسي
اقتصــــاد                                                                                                                                                       ي
اجتمــــاعي 
و فرهنــــگي

www.ghanoonda i l y. ir                                                                     تارنماى روزنامه قانون
پيامـك 100009090                                                                        تلگــرام09212358380

سال  هفتم| شماره  1385  | 8  صفحه                  پنج  شنبه13   دي  1397 | 26 ربيع الثاني 1440|3  ژانويه  2019 varzesh@ghanoondai ورزش ly . i r 8

ثانيه ها مي گذرد و ساعت، نزديك شدن افتتاحيه 
ــد.  ــيا را به رخ مي كش ــاي جام ملت هاي آس بازي ه
ــتان مي تواند  ــا و دوس ــه گفته رقب بازي هايي كه ب
ــد.  ــورمان به پايان برس ــش تيم ملي كش با درخش
ــمي  ــتقبال رس ــته با اس ــان ايران روز گذش بازيكن
مسئوالن قطري اين كشور را ترك كردند و به جزيره 
كيش آمدند تا در آنجا اندكي توقف كرده و سپس به 

امارات متحده، محل بازي هاي جام ملت ها بروند. 
نگاه سكاندار تيم 

ــاى تيم  ــفر اعض ــى روش قبل از س ــوس ك كارل
ــور امارات در فرودگاه حمد شهر دوحه  ملى به كش
ــر ارائه كرد كه  ــى را در پايان اردوى قط صحبت هاي
ماحصل صحبت هاى او را در ادامه مى خوانيد:پيش 
از آغاز بازى هاى جام ملت هاى آسيا اردوى خوبى را 
پشت سر گذاشتيم. خوشحالم از عملكرد بازيكنان، 
روحيه جنگجويانه، تمركز باال و تعهد تيمى كه از تك 
تك نفرات در روزهاى گذشته شاهد بوديم.االن پنج 
ــيا مانده و زمان آن است كه  روز به جام ملت هاى آس
ــتان خودمان را از تيم ملى داشته  حمايت هاى دوس
ــيم. حمايت هاى واقعى كه باعث حفظ آرامش  باش
ــب در حال  ــه مهم ترين مطل ــود. چراك تيم ملى ش
ــا يمن حفظ آرامش تيم  حاضر پيش از اولين بازى ب
ــت.پيام اولى كه مى خواهم منتقل كنم اين  ملى اس
ــابقات مى گذاريم.  است كه بسيار فروتنانه پابه مس
ــازى اول با  ــان و تمركزمان براى ب روح مان، قلب م
ــود را مى دانيم. روى همه  ــت. نقاط قوت خ يمن اس
ــائل كار كرديم و بايد با كمال فروتنى و تمركز،  مس
ــن بگذاريم.توقع  انرژى خودمان را براى بازى با يم
ــاال و هزار درصد  ــت بازيكنانم با تمركز ب من اين اس
ــابقات بگذارند. اگر اين كار  ــان پابه مس از تمركزش
ــم بايد جناب آقاى تاج رييس  را بخواهيم انجام دهي
ــته افتاده درس  ــيون از اتفاقاتى كه در گذش فدراس
ــتان تيم ملى چه كسانى  ــد و بداند دوس گرفته باش
ــانى كه حمايت واقعى از تيم ملى مى  ــتند. كس هس
كنند، چه كسانى اند. ما مى دانيم بعضى به دنبال اين 
هستند كه آرامش و تمركز تيم ملى به هم بخورد. االن 
اما زمان آن نيست كه كروكوديل ها بخواهند نزديك 
شوند و آقاى تاج با توجه به اختياراتى كه دارد نبايد 
اجازه دهد اين اتفاق بيفتد.اين يك خواسته بجا و به 
حق است. تك تك 24تيمى كه به مسابقات مى آيند 
ــم روياى خودش را  ــى دارند. ايران ه رويا و آرزوهاي
دارد. البته شما هم بايد متوجه شويد كه تمركزمان 
روى بازى اول با يمن است كه بعد از آن روى دو بازى 
ــام مى دهيم. احتياجى  ديگر وظايف ديگرى را انج
نيست كه من بخواهم يادآورى كنم، اما در 40 سال 
ــته به قهرمانى جام ملت هاى  گذشته ايران نتوانس
ــال گذشته بدترين نتايج  آسيا برسد. شايد در 15 س
براى ايران به دست آمده است. در رده باشگاهى نيز 

ــوده و دليل هم اين  ــكل مواجه ب فوتبال ايران با مش
است كه مشكالتى پيش رو بوده است. تيم ملى ايران 
در اين 40 سال گذشته با مسائلى روبه رو بوده و بايد با 
فروتنى پابه مسابقات بگذاريم.در صحبت هاى قبلى 
ــوش كرده اند وقتى  ــايد برخى فرام تاكيد كردم، ش
ــال پيش پابه ايران گذاشتم، 70 درصد  من هفت س
ــور وقتى يك بازى مقابل بحرين داشتيم  مردم كش
ــى كه از  ــه مى افتادند. به خاطر ترس به لرزه و واهم
رويارويى داشتند، ولى االن ما اينجا قرار داريم و بايد 
ــابقات بگذاريم. واقعيت اين است  با فروتنى پابه مس
ــانس هاى اصلى  كه استراليا، كره جنوبى و ژاپن ش
ــتند. اين تيم ها يك  براى حضور در نيمه نهايى هس

كارت اعتبارى براى حضور در نيمه نهايى دارند. البته 
ــيم. ما هم تمام تالش مان را مى كنيم تا به آنجا برس

اگر سه كشورى كه اشاره كرديم شانس اصلى براى 
ــتند به خاطر اين است كه در 40 سال  قهرمانى هس
ــته تالش هاى زيادى در فوتبال پايه، ساخت  گذش
استاديوم ها و ايجاد امكانات كرده اند. آن ها كالس ها 
ــتند و به همين خاطر  و دوره هاى مربيگرى را گذاش
مدعيان اصلى قهرمانى هستند. اگر اين مطلب را زير 
پا بگذاريم به اين معنى است كه ما نسبت به فوتبال 
صادق نيستيم. اگر اين مطلب را ناديده بگيريم يعنى 
ــد و ما اينجا به  ــما داريد به فوتبال دروغ مى گويي ش

فوتبال دروغ نمى گوييم.

جنگنده هاي ايران
ــم ها باقى  ــراى بقيه تي ــك جايگاه ب پس تنها ي
ــه نهايى  ــان را به نيم ــد خودش ــه بتوانن مى ماند ك
برسانند. مطمئنا ما هم اين تالش را مى كنيم. البته 
تيم هايى مثل عربستان سعودى، قطر، ازبكستان و 
امارات هم خواهند جنگيد تا يكى از چهار تيم حاضر 
در نيمه نهايى باشند. در آخر بايد بگويم كه بياييد از 

بازى اول مان لذت ببريم و روبه جلو حركت كنيم.
ستاره هاي خوش پوش

ــد، تيم ملى ايران بعد از  ــاره ش همان گونه كه اش
ــود در دوحه و انجام  ــازى خ برپايى اردوى آماده س
ــطين و قطر، ديروز به  ــدار تداركاتى برابر فلس دو دي

ــد تا براى  ــى امارات خواهد ش ــان داد و راه اردو پاي
ــاگردان كارلوس  ــيا مهيا شود. ش جام ملت هاى آس
كى روش كه به عنوان يكى از مدعى هاى جدى جام 
ــوند، با پوشش جالب  ملت هاى 2019 معرفى مى ش
ــى از برندهاى مطرح در  ــره گيرى از يك توجه و با به
ــن رونمايى از  ــد. اين اولي امارات حاضر خواهند ش
ــد هاكوپيان  ــلوار خاص و ويژه توليدى برن كت و ش
ــش جالب توجه كه  براى تيم ملى است. كت و پوش
نام هر بازيكن نيز داخل آن درج شده تا شاهزاده هاى 
ــاله به شكلى ويژه  ايرانى براى تحقق رويايى 43 س
ــتيبانى  در امارات حضور يابند. كمپانى طراح و پش
ــى تيم ملى هاكوپيان است كه با توجه  البسه مجلس
به حساسيت ويژه روى لباس كنونى تيم ملى، تحت 
ــس اين كمپانى اين لباس ها  نظارت مستقيم موس
ــى اين  ــش اول طراح ــت. در بخ ــده اس طراحى ش
ــده است. مدل  ــتايل توجه ش لباس ها به موضوع اس
ــم ملى، جذب و  ــده كنونى براى تي در نظر گرفته ش
مدرن است كه براى تك تك بازيكنان شخصى دوزى 
ــا حداقل يك بار پرو  صورت گرفته و هر كدام از آن ه
شده است. اسم و فاميل هر كدام از بازيكنان با اتيكت 
ــت. بخش دوم كه به  مخصوص در كار درج شده اس
متريال اين كار مربوط مى شود كه طبق فلسفه برند 
ــه صد درصد طبيعى و  هاكوپيان تمام مواد اين البس
ــت كه باعث مى شود تنفس  از پشم شكل گرفته اس
بدن به خوبى صورت گيرد و سازگار با محيط زيست 
ــد. در بخش رنگ بندى با توجه به اينكه اكنون  باش
ــورمه اى مطرح  ــاك، رنگ س ــد و پوش در دنياى م
ــيكى خاص خود را دارد، در اين طرح نيز  ــت و ش اس
سود گرفته شده است. برند هاكوپيان تالش داشته 
برخالف جام جهانى (با توجه به برگزارى بازى ها در 
ــتان) اكنون در ژانويه و فصل زمستان از  فصل تابس
توناليته تيره تر سود ببرد. در جام جهانى البته البسه با 
كت و شلوار بود اما اكنون كت و شلوار تك در اختيار 
بازيكنان قرار گرفته است. پارچه هاى استفاده شده 
ــه تحت همكارى  ــركت ايتاليايى ك از طرف يك ش
ــده و با  ــتفاده ش اختصاصى با اين برند قرار دارد اس
ــود  ــبكى و طبيعى بودن آن، باعث مى ش توجه به س
ــا در هواپيما و  ــردن از آنه ــود ب بازيكنان در زمان س
ــند.  ــكل مواجه باش كنفرانس ها و ... با كمترين مش
شلوار نيز به رنگ طوسى است و پيراهن سفيد و صد 
ــت. نكته خاص در  درصد طبيعى و از جنس پنبه اس
ــود بردن از پوشت به رنگ  طراحى البسه تيم ملى س
پرچم ايران است كه جلوه خاصى به اين لباس داده 

است.
همه با هم براي پيروزي

بارها گفته شده است كه بازيكنان تيم ملي ايران 
ــد و در ايران نيز  ــراي قهرماني دارن آمادگي الزم را ب
همگان منتظر درخشش تيم ملي كشورمان هستند. 
ــم بازي هاي  ــي كه داري ــارغ از هر نگاه همه بايد ف
ــيم تا از تيمي  ــخصي را كنار گذاشته و آماده باش ش
طرفداري كنيم كه نام كشورمان بر آن مي درخشد. 

گروه ورزش

ــت؛ جامي  ــا صحبت از جام ملت هاي آسياس اين روزها همه ج
ــك ايران مي تواند در آن قدرت نمايي كند و رقباي خود را  كه بي ش
محك بزند. گذشته از بازي هايي كه در اين دوره برگزار مي شود نكته 
شگفتي هاي ميزباني توجه بسياري از خبرنگاران و اهالي ورزش را 
جلب خود كرده است. ورزشگاه هايي كه عظمت و زيبايي آن ها نشان 
ــت. اولين بازي در ورزشگاه تاريخى  دهنده پيشرفت و موفقيت اس
زايد اسپورت برگزار مي شود. اين ورزشگاه در حقيقت اصلى ترين 
ــت دارد و  ــزار نفر ظرفي ــد بود كه 43 ه ــگاه رقابت ها خواه ورزش
پرگنجايش ترين ورزشگاه رقابت ها به حساب مى آيد. اين ورزشگاه 
ــده و  در فاصله 20 كيلومترى فرودگاه بين المللى ابوظبى واقع ش
دسترسى به آن براى هواداران و فوتبال دوستان بسيار راحت خواهد 
بود. همچنين اين ورزشگاه، توسط بزرگ ترين ستاره هاى موسيقى 
دنيا براى كنسرت مورد استفاده قرار گرفته است. ورزشگاه محمد 
ــگاه بزرگ امارات است و تغييرات گسترده اى  بن زايد، ديگر ورزش
در چند سال اخير تجربه كرده است. ظرفيت ورزشگاه افزايش يافته 
ــيده و قابليت برگزارى ديدارهاى كريكت نيز  و به 40 هزار نفر رس
در آن ايجاد شده است. ديگر ورزشگاه استثنايى ابوظبى، ورزشگاه 
آل نهيان است كه براى جام ملت ها، تغييرات بسيارى در آن انجام 
ــگاهى كه  ــت و ميزبان پنج بازى خواهد بود. ديگر ورزش ــده اس ش
ــته، ورزشگاه آل مكتوم در دوبى است.  بازسازى فوق العاده اى داش
اين ورزشگاه در نزديكى فرودگاه و مترو دوبى قرار دارد و 15 هزار نفر 

ظرفيت آن مى توانند به راحتى براى تماشاى بازى ها حاضر شوند. 
ورزشگاه رشيد نيز در نزديكى دوبى قرار گرفته و قرار است كه پنج 

بازى در اين ورزشگاه برگزار شود.
طراحي هاي جذاب

ــهر ميزبان رقابت ها، شاهد رقابت هفت كشور  شارجه، ديگر ش
ــگاه 11 هزارنفرى شارجه به مصاف  عربى خواهد بود كه در ورزش
يكديگر خواهند رفت. العين، در فاصله يك ساعتى دوبى و ابوظبى، 
ــور مختلف براى رقابت در ورزشگاه هزاع بن زايد  هواداران 10 كش
حاضر خواهند شد و سه ديدار مرحله حذفى و يك ديدار نيمه نهايى 
ــگاه كه ورزشگاه  ــود. اين ورزش ــگاه برگزار مى ش نيز در اين ورزش
خانگى باشگاه العين است، 25 هزار نفر ظرفيت دارد و جوايز بسيارى 
براى معمارى و امكاناتش كسب كرده است. دور تا دور ورزشگاه، با 
الهام از نخل طراحى شده  كه در طول شب به رنگ هاى مختلف در 
ــگاه خليفه بن زايد نيز تحت تغييراتى قرار  مى آيد.به عالوه، ورزش
گرفته و حاال 16 هزار نفر ظرفيت خواهد داشت تا ميزبان رقابت ها 

باشد.
آمادگي براي رقابت بزرگ

عارف حماد العوانى، مدير كميته برگزارى رقابت ها ، در اين رابطه 
ــگاه هاى ميزبان در شهرهاى  ــيارى در ورزش گفت: « تغييرات بس
مختلف ايجاد شده و تيم ها و هواداران مى توانند از بهترين امكانات 
در هنگام تماشاى بازى ها بهره مند شوند. با برگزارى 51 بازى، جام 

ــيا خواهد بود  ملت هاى 2019 امارات بزرگ ترين رقابت تاريخ آس
ــتاديوم ها مجهز به تكنولوژى هايى هستند كه شرايط بازى را  و اس
ــرايط ممكن تغيير خواهند داد. ما آخرين تكنولوژى  به بهترين ش

ــن رقابت ها به كار  ــن را براى اولين بار در اي ها در مورد چمن و زمي
گرفته ايم. هر ورزشگاه، كيفيت و شخصيت خودش را دارد و در هر 
نقطه از ورزشگاه، بهترين ديد براى تماشاى بازى فراهم شده است».

دنياى ورزش

هنر مهندسي در خدمت فوتبال

  كارلوس كي روش بازيكنان تيم ملي را از لحاظ روحي و جسماني مهياي بازي هاي جام   باشگاه هاي آسيا كرده است 

آماده باش يوزهاى ايراني

ــپرى كرده بود، به نظر  ــينى بعد از فصل موفقى كه در استقالل س سيد حسين حس
ــيد در ليگ هجدهم نيز با وجود رقيبى به نام سيد مهدى رحمتى دروازه بان اول  مى رس
آبى ها باشد، اما وينفرد شفر ترجيح داد او را در ابتداى فصل نيمكت نشين كرده و او را در 
شرايط سختى قرار دهد. اين دروازه بان كه منتظر فرصت دوباره براى بازگشت به تركيب 
استقالل بود، در هفته هاى نهم و دهم برابر سايپا و سپاهان بازى كرد ولى پس از آن دوباره 
نيمكت نشين شد تا اينكه در ديدار مقابل سپيدرود مجددا به تركيب بازگشت و دروازه 
خود را بسته نگه داشت، اما در آخرين مسابقه نيم فصل با پديده دوباره جزو نفرات ذخيره 
قرار گرفت.حسينى كه با وجود ناراحتى از شرايط خود در استقالل، در فهرست اوليه تيم 
ملى براى جام ملت هاى آسيا حضور داشت و در 25 دقيقه پايانى ديدار تداركاتى مقابل 
فلسطين به ميدان رفت، در نهايت از فهرست كارلوس كى روش هم خط خورد تا وضعيت 
خود را سخت تر از هميشه ببيند.كنار رفتن از ليست تيم ملى براى جام ملت هاى آسيا كه 
داليلى مشابه عدم حضورش در جام جهانى 2018 را داشت، موجب شد تا سيد حسين 

حسينى از شرايط خود در استقالل ابراز نارضايتى كند و طى روزهاى اخير شايعات درباره 
رفتن او از اين تيم جدى تر از هميشه شود.اميرحسين فتحى، سرپرست باشگاه استقالل 
ــينى بايد تالش كند تا حق خود را در زمين بگيرد، اما  چندى پيش عنوان كرده بود حس
ــت تيم ملى عنوان كرد كه او پسر  وينفرد شفر پس از خط خوردن اين دروازه بان از ليس
استقالل است، توانايى فنى بااليى دارد و تالش مى كند تا در بازگشت به استقالل شرايط 
بهترى پيدا كند.با وجود اين اظهارات، اما اخبار جدايى حسينى از استقالل اين روزها به 
ــكوت گرفته بود، امشب در پستى با  اوج خود رسيد ولى اين دروازه بان كه تصميم به س
نوشتن كلمه «حيف ...» كه تصوير بوسيدن لوگوى روى پيراهن استقالل را داشت، نشان 
داد كه شايعات درباره رفتن او از اين تيم جدى تر از هميشه است. اين پست اينستاگرامى 
سيد حسين حسينى طى يك ساعت اخير بيش از 10 هزار نظر را به همراه داشته و بيشتر 
هواداران او درخواست كردند تا در استقالل بماند، اما حاال بايد منتظر ماند و ديد اين نوشته 

و تصوير معنادار او چه پيامى خواهد داشت.

شوك سيد حسين به طرفداران تقدير رييس از مردان ايراني
ــيدن  «يوزاى چنگ» در پيامى ضمن تبريك فرا رس
ــال جديد ميالدى، گفت: قهرمانى ايران در مسابقات  س
آتشين جام جهانى ساندا، ارزشمند بود. رييس فدراسيون 
جهانى ووشو و نايب رييس كميته بين المللى المپيك با 
انتشار پيامى ضمن تبريك سال نو ميالدى، به قهرمانى 
ايران در رقابت هاى جام جهانى اشاره كرد و آن را ارزشمند 
خطاب كرد.در اين پيام آمده است:  از حمايت هاى شما در 
سال گذشته كه موجب شد به موفقيت ها و دستاوردهاى 
ــيم، ممنون هستم.از آنجا كه  مهمى در سال 2018 برس
ما به پايان اين سال فوق العاده در ووشو رسيده ايم؛ بسيار 
خرسندم كه نگاهى داشته باشيم به رخدادهايى كه موجب 
شد اين رشته به حركت رو به جلوى خود ادامه دهد.شايد، 
2018 شلوغ ترين سال در تاريخ اين رشته باشد كه براى 
ــه رويداد ورزشى اضافه شد. سومين دوره  آغاز ووشو به س
بازى هاى جوانان آفريقا به ميزبانى الجزاير كه با حضور 9 
ــد. بعد از آن ووشو در نخستين  كشور آفريقايى برگزار ش
ــزى حضور  ــيا در مال ــوتان آس دوره بازى هاى پيشكس
داشت.حضور در اين دو رويداد نشان از توانمندى ووشو و 
محبوبيت آن در بين جوانان و پيشكسوتان در سراسر دنيا 
دارد.اولين دوره رقابت هاى دانشجويان جهان در ماكائو، 
سومين رويداد مهم براى ووشو در سال 2018 كه نمايانگر 
ــى و پنجمين جلسه هيات  ــد.برگزارى س استعدادها ش
رييسه فدراسيون جهانى نيز ارزش زيادى داشت، چراكه 
ــائل فنى و ساختارى  تصميمات مهمى در خصوص مس
براى پيشبرد اهداف توسعه اى، استانداردسازى و مدرن 
سازى ووشو گرفته شد.در ادامه اين پيام آمده است: 2018 
سالى بسيار ارزشمند براى ووشو با برگزارى رويدادهايى 
ــابقات  ــطح در دنيا بود.هفتمين دوره مس در باالترين س
ــد كه نخستين رويداد  جوانان جهان در برزيل برگزار ش
جهانى در آمريكاى جنوبى بود. برپايى اين رويداد بزرگ 
با حضور بيش از 700 ووشوكار موجب شد تا ووشو در اين 
منطقه نيز بدرخشد و نويد موفقيت براى جوانان اين رشته 
ــومين دوره  را بدهد.يك موفقيت بزرگ نيز با برگزارى س
رقابت هاى جهانى «تاى چى» در بلغارستان با حضور 600 
ــكار رقم خورد. جام جهانى ووشو به رويدادى مهم  ورزش
ــته در سراسر جهان تبديل  براى عالقه مندان به اين رش
شده است كه نهمين دوره آن در «هانگژو» چين انجام شد. 
حضور بهترين مبارزان جهان كه مدال آور مسابقات جهانى 
كازان بودند سبب شد تا مبارزاتى آتشين را شاهد باشيم كه 
بايد به ايران بابت قهرمانى ارزشمند در اين مسابقات مهم 
تبريك بگويم.در پايان مسابقات 2018 بايد به پيكارهاى 
ــاره كنم.  ــاالن جهان در چين اش «وينگ چون» بزرگس
حضور خانواده جهانى وينگ چون براى تعامل كونگ فو، 
دوستى ها و فرهنگ، يك پيروزى بزرگ براى فدراسيون 
ــال IWUF ،2018 روز  ــو بود.در پايان س جهانى ووش
جهانى كونگ فو را در 11 آگوست جشن گرفت. اين جشن 
با حضور هزاران هزار عالقه مند در سراسر جهان از باشگاه 
هاى ورزشى مختلف و عموم مردم برگزار شد، نقطه عطفى 
ــوى جهان بود كه اميدواريم اين جشن  بزرگ براى ووش
ــود.معتقدم  ــال جديد ميالدى نيز تكرار ش بزرگ در س
اكنون ووشو قدرتمندتر از هميشه است. بسيار خرسندم 
كه از نزديك شاهد تالش هاى خانواده ووشوى جهان براى 
ــر جهان، هستم. ــعه روز افزون اين ورزش در سراس توس

مشتاقم تا همه شما بزرگان را در رويدادهاى ووشوى سال 
2019 اعم از هشتمين دوره رقابت هاى جهانى كونگ فو 
در چين و پانزدهمين دوره رقابت هاى قهرمانى بزرگساالن 

ووشوى جهان در شانگهاى مالقات كنم.

چسبندگي ميز     براي يك بازنشسته
ــيون كاراته در  ثبت نام از نامزدهاى انتخابات فدراس
حالى تا ساعاتى ديگر به پايان مى رسد كه رييس بازنشسته 
ــام كرد.محمد صادق  ــيون ثبت ن با حضور در اين فدراس
ــتگى از  ــش به دليل قانون بازنشس فرجى كه چندى پي
سمت خود استعفا داده بود، با حضور در محل فدراسيون 
مدارك خود را تحويل داد و براى حضور در انتخابات ثبت 
ــود را از ديوان  ــت به كار خ ــرد. گويا وى نامه بازگش نام ك
ــعود  ــت. همچنين مس ــت ادارى دريافت كرده اس عدال
رهنما، سرمربى پيشين تيم ملى و مديركل اسبق استان 
ــعيدى، عضو هيات  گيالن نيز ثبت نام كرد. كيكاوس س
ــاب كميته ملى المپيك نيز ــه، خزانه دار و ذيحس رييس
ــرد. وى داراى براى حضور در انتخابات كاراته ثبت نام ك

 دان هشت كاراته است. تا كنون محمدرضا برزگر، سعيد 
نصرالهى، حبيب خانى، ارسالن غالمى، هومان عسگرى، 
على حسين شاكرى، سيدعباس احمدپناهى، جمشيد زند، 
على قاسمى، سيدحسن طباطبايى، حسين افراسيابى، 
احمد شقاقى، قاسم سعيدى مغانلو، محمدرضا باتوانى، 
مجيد رمضانى مقدم، على خرمى و حسين مطيعى نقندر 
براى حضور در پست رياست نام نويسى كرده بودند. گفتنى 
ــاعت ادارى ديروز  ــت، ثبت نام از كانديداها تا پايان س اس

چهارشنبه 12 دى ادامه داشت.

تكميل قدرت تكواندوكارها
بيست و چهارمين دوره مسابقات قهرمانى جهان 25

تا 29 ارديبهشت  سال آينده به ميزبانى منچستر انگليس 
ــكرى سرمربى  ــود.با پيشنهاد فريبرز عس برگزار مى ش
تيم ملى تكواندو كشورمان، به منظور آماده سازى هرچه 
ــابقات قهرمانى جهان،  بهتر هوگوپوشان اعزامى به مس
وحيد عبداللهى به عنوان مربى به كادر فنى تيم ملى اضافه
ــد.عبداللهى از قهرمانان و ملى پوشان سابق تيم ملى ش

تكواندو كشورمان است كه هدايت تيم ملى نوجوانان در 
رويداهاى مختلف بين المللى را برعهده داشته و فروردين 
امسال نيز با هدايت وى، نوجوانان ايران توانستد با كسب 
هفت مدال طال و دو برنز برسكوى نخست دوازدهمين دوره 
مسابقات قهرمانى جهان ايستاده و عبدالهى نيز به عنوان 

بهترين مربى جهان معرفى شد.

تقويم قانون 



كي روش: تاج اجازه ندهد 
كروكديل ها نزديك ما شوند

تاج: 
باشه ماهي سياه كوچولو

مواد مخدر تا 129 درصد گران شد 

يك معتاد: بدبختي اين دم و 
دشتگاه يه شلطان هم نداره 

اعدامش كنن راحت شيم

رئيسى: وضع اقتصادى مردم خوب نيست

 
كاش زودتر انتخابات

 برگزار بشه ما بريم يه آردى بديم 
دست مردم!

جهانگيرى:دل مردم را خالى كردن هنر نيست

خاورى:جيب مردم را خالى كردن 
هنر است

ترامپ:خروج از برجام بزرگ ترين دستاورد 2018 بود

كيهان:اين ديالوگ من بود!

وزير ارتباطات: فرض كنيم اينستاگرام فيلتر شد، بعد چه مى شود؟

عده اى: معلومه ديگه، ميريم سراغ فيلتركردن واتس اپ!

ايلنا: شفيعى كدكنى را به دليل نداشتن كارت به دانشگاه راه ندادند

به كجا چنين شتابان؟
حراست از استاد پرسيد

تسنيم: حذف 4 صفر از پول ملى جدى شد؟

مسئوالن: كلى زحمت كشيديم 4تا صفرش رو 
بى ارزش كرديم، تازه مى پرسين جدى شد؟!

ي
اي

ضي
ه 

الل
ح: 

طر

لو
يه 

د
 ه

ي
عل

ر: 
شع

bighanooon b.ghanoon شـــــاره ٩١٨  پنج شنبه   ١٣ دي  ٩٧  

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 

تولد چهارسالگي اولين روزنامه طنز خاورميانه 
تنگه بسفر و حوزه كونكاكاف

«بي قانون» شوخي شوخي مي گويد 
مسئوالن جدي جدي انجام مي دهند

يك سالم قشنگ طنزآميز
به تمام مخاطبان عزيز

كه عليرغم صد مدل فيلتر
از تلگرام و فيس و تويى تِر !

در چنين حالت روانفرساى
قطع و وصل  پروكسى و وايفاى

مى نماييد عبور از كف و خون
جهت اليك پيج «بى قانون»

دم تان گرم و لطف تان مشكور
دست دولت ز كيسه هاتان دور 

شد پس از رنج هاى گوناگون
چارمين سالگرد «بى قانون»

گرچه اوضاع روبراهى نيست
فاز مطلوب و دلبخواهى نيست

گرچه بى مايه ايم و سخت فطير

(دولت ناميدى و تدبير!)
مشكالت مكرر مالى

كاسه ى صبر و كيسه ى خالى
همگى گرچه گشت باعث خشم

ما گرفتيم الجرم بر مو
روى پاييم، گرچه پايى نيست

برقراريم اگرچه نايى نيست
گرچه بى پشتوانه ايم و رها

خوش دليم از توجهات شما
اينكه از مطلبى و تصويرى

خنده اى رفته  بر لب پيرى
كودكى مطلبى پسنديده

خوانده وز خنده بر خودش...
يا جوانى مهندس و بيكار

خوانده و جيش كرده در شلوار
كال اين شغل گرچه پر خطر است

شامل گير و حبس و دردسر است
گر شما را كند دو ساعت شاد

گور لقش، كه هرچه بادا باد
***
سپرى شد چهار سال مدام

...تا چهل سالگى، دونقطه: تمام.

شد پس از رنج هاى گوناگون

چارمين سالگرد «بى قانون»
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ــى بوديم. آن هم نه دى  ــن و «بى» جانم هر دو دى ماه ــب م خ
ماهى هاى معمولى! اصال مگر مى شود متولدين تنها ماه دو حرفى 
ــند؟  ما هردو خاص و قطعا مغرور بوديم و چه  ــال معمولى باش س
چيزى سخت تر از عاشق شدن دو مغرور؟ البته بعد از كار در معدن! 
روز ها مى گذشت و «بى» جان جانانم رسما كراشم شده بود. شب 
ــزه اش را مى ديدم و كارى جز  ــن هاى بام و روز عكس ها و كپش
ــاق  ــتم بر نمى آمد. يك اليك من بين آن همه عش اليك از شس

«بى» اصال ديده نمى شد. 
تا اينكه يك مدت رفت يعنى بردنش! در فراق «بى» جان شب ها 
ــودم منتظرش بمانم هر چه  ــت. به خودم قول داده ب تمامى نداش
ــى گفتند: بين اون  ــن جدايى! اطرافيان م ــد اي هم كه طول بكش
ــق اصال مى دونه تو منتظرشى؟ پاسخ مى دادم: من كه  همه عاش

مى دونم دوسش دارم! 
ــير تلگرام به اينستاگرام را قدم مى زدم به  ــتم مس يك روز كه داش
پستش خوردم! پست بازگشتش! آذر 95 بود كه كامبك زد! «بى» 
ــتنش را گذاشت براى پاييز. بعد  جان تنها موجودى بود كه برگش
ــاق «بى»  ــد و رقابت بين من و بقيه عش از آمدنش محبوب تر ش
تنگاتنگ و نفس گير شده بود! بايد كارى مى كردم كه مرا ببيند.

ــتم و به او گفتم: طنزات چه نيكوست! اسمت  غرورم را كنار گذاش
چى بود؟

گفت: بى قانون كه جان فرسود از او
ــم خب منطقيه، يه روزنامه طنز با اين كماالت، لوگوى قرمز،  گفت

با نمك عين ماه! بايد عاشقش شم ديگه!
ــتونات اتصالى كرده! مى خوام  ــش گفتم: ول كنم به تيتر و س به

انتخابى برات بنويسم.
گفت: آثارت رو بفرست واسه باشگاهم. سعى كن جوون اول شى.

گفتم: ضميمه كى بودى تو لعنتى؟
سرد جواب داد: ضميمه طنز روزنامه قانون.

 گفتم: ولى منم مثل خودت يه دى ماهى ام تو سيزده من نوزده! ما 
هر دو ارتفاع چشمامون زياده نبايد ازش بيوفتيم! با من سرد نباش.

ــد نمكينى زد و گفت: واقعا؟ پس حاال كه متولد اولين ماه از  لبخن
آخرين فصل سالى بهت ميگم ما قانون عالميم و بى قانون تو!

با شنيدن اين جمله به اينستاگرام آمدم؛
فضاى تلگرام براى تبريك تولد كافى نبود.

«بى قانون» جانم تولدت مبارك

bighanoononline

ما، دو دى ماهى بوديم

بى قانون جان!

 هپى برث دى توووو يووو
ــود. ضميمه  ــى قانون ب ــالگرد تولد ب س
ــتنى ما كه روز به روز  ــت داش طنز دوس
ــيد و بزرگ مى شد. رفتم دفتر  قد مى كش
ــردبيرمون بزنم.  ــرى به س روزنامه تا س
ــه اى پوكرگونه روى  ــا قياف ــردبير ب س
ــه اى روى ديوار  ــته و به نقط ميز نشس
ــده بود. يك هاج و واج خاصى  خيره ش
ــيد به  در نگاهش بود كه به نظر مى رس

خاطر فشار باالى كار است.
- سالم آقاى سردبير. خوبى؟
+ پوكرگونه خودتى بى ادب.

ــه نبايد وارد  ــا تو توصيف صحنه ك - آق
بشى شما.

ــه اى دلم بخواد وارد  + من تو هرصحن
ميشم. چه شبكه سراسرى چه استانى.

- باشه عزيزم. واسه سالگرد اومدم.
+ شما؟

ــته ما  ــه واقعا زش ــنده تونم. ديگ - نويس
ــيم. چه  ــه رو نشناس ــون همديگ خودم

توقعيه از مردم پس.
ــا توام  ــدد ] واقع ــش مى خن ــش غ + [غ
نويسنده اى؟ چرا اين شكلى اى؟ [عينكم 

را برانداز مى كند و سبيلم را مى كشد]
ــه. البته بهتره با ظاهر  - چندسالى ميش

افراد شوخى نكنيم.
ــه دلم بخواد  ــاى افراد ك ــن با هرج + م

شوخى مى كنم. گفتى سالگرد؟
- بله

ــز كار نكنيد. چند تا  ــب فردا رو طن + خ
ــيد حداقل يه  ــليت خوب بنويس متن تس

همدردى اى كرده باشيم.
ــليت چيه، صبر كن  ــردبيرجان تس - س

شايد يه چيز خنده دار گفتم برادر! 
+ خنده دار؟! باز كى سخنرانى كرده؟

ــور فعال  ــمون طنز كش - هيچكدوم؛ آس
ــه خبرى از  ــد وقتي ــاف و آرومه. چن ص
ــر كردن و باز اين پسره اومد و  ــال س ش
ــرى از عزيزان نيست.  ــخنرانى يه س س
ــن  ــاى پراكنده اى از حس ــط رگه ه فق
ريوندى رو در اقصى نقاط كشور مشاهده 

مى كنيم.
ــت كه بهتر عمل  + پس اين وظيفه ماس

كنيم تا فضاى شادى ايجاد بشه.
ــت.  ــى هم البته جاى نگرانى نيس - خيل
ــخت تر شده. متن  اين روزا نخنديدن س
ــيم همه ميخندن.  دردناك هم مى نويس
ــاله جديه  ــم دو دقيقه نخنديد مس ميگي
ــت پيش مياد جوك  باز ميخندن. مصيب
ــازن ميخندن. گرونى ميشه جوك  ميس
ــازن ميخندن. زلزله هفت ريشترى  ميس
ــق مثلثى  ــوب در و مناط ــاد تو چارچ مي
ــرن و ميخندن؛  ــاه ميگي ــاختمون پن س
ــه و خودمونم  ــم نى ميزن ــده مياري نوازن
ــش ميخندن.  ــتى مى خونيم غش غ دش
ــى فرهنگ نخنديدن  واقعا گرفتاريم. ِك

جا ميفته تو اين مملكت؟
ــن توام.  ــياه نمايى نك ــاال س + خب ح

سالگرد چيه؟
- آها تولد بى قانونمونه ديگه. هپى برث 
دى تو يو! هپى برث دى تو يوووو. هپى 

برث دى تو يووووووووو
ــمت آخرش  ــس خوبى به اون قس + ح

ندارم.
ــتم در  - اخماتو باز كن [بادكنكى از پش

آورده و مى تركانم. از جا مى پرد]
+ حباب بود؟!

- نه قربان بادكنك بود.
+ خب ديگه من بايد برم.

- كجا تازه اول برنامه شادمونه .
+ شما هميشه اينجوريد؟ 

- اوووف. بيا و ببين. هرروز بزن و بكوب 
داريم ما، دل بى قرار داريم ما. [چشمانم 
ــركات موزون  ــروع به ح ــتم و ش را بس
ــط. بيا  ــردبير كردم] آها بيا وس جلوى س

سريع بيا سريع. اى جون چه پسرى.
[از خود بيخود شده بودم كه كسى روى 

شانه ام زد
ــاز كردم.  ــمانم را ب ــه خودم آمدم. چش ب
فردى با عينكى گرد و سبيلى از بناگوش 

در رفته جلويم ايستاده بود] 
+ چيكار ميكنى فرشادمهر؟

- شما؟
ــته دوركارى مى كنى  + سردبيرتم! درس
ــال انقدر  ــته بعد چند س ــى خيلى زش ول

گيجى كه منم نمى شناسى. 
ــه براش قر  ــس اون آقاهه ك - گفتم پ

مى دادم كو؟
ــادمهر چيكار كردى؟  ــت ِقر؟ فرش + گف
ــاش تلطيف  ــا رو باه ــتم فض ــازه داش ت
مى كردم. تازه داشتم مى گفتم مطالبمون 

گاهى تقطيع ميشه. فرشادمهر...
ــه رو، روى ميز  ــه روب ــره ب ــردبير خي [س
ــت. حتى تركاندن دومين بادكنكى  نشس
ــرى بر وضعيت  ــه آورده بودم هم تاثي ك
ــت. حكمت آن ميز را  پوكرفيسش نداش
نمى دانم كه هركس رويش مى نشست، 

بدون حرف به روبه رو خيره مى شد].

ــخت تر تك  ــخت ترينه. از اون س ــودن س ــن ب ــه اولي هميش
ــه بهت نگاه ميكنن. همه  ــي، هم بودنه. يعني وقتي اولين باش
ــون بهت هست كه اشتباه كني تا سرزنشت كنن. همه  حواسش
ــه تا نتيجه رو ببينن. نمونه اش  چيز روي اولين ها امتحان ميش

همين بچه هاي اول خانواده. 
ــرايط  ــختي ها براي بچه هاي اوله. از اونا طفلكي تر ش همه س
ــت. هم يه دونه ان و هم دردونه ان و هم لوسن  تك فرزندهاس
ــون بگن،  ــت از پا خطا كنن كه بهش ــم همه منتظرن دس و ه
ــل و ديوونه! ولي ما هم خل بوديم و ديوونه،  يكي يه دونه؛ خ

ــيديم. شكوفه زديم  ــديم و قد كش هم گل گلدون كه بزرگ ش
و گل كرديم.

ــديم، ولي نذاشتيم رنگ چهره مون زرد بشه.  آروم آروم مرد ش
ــي رنگ چهره  رو  ــوي زرد هم طراحي كرديم ول ــه يه لوگ البت
دوست داشتيم هر جوري هست سرخ نگه داريم و نگه داشتيم، 
حتي وقتي از بلندي پرت شديم. آره، از بلندي هم پرت شديم. 
ــدن هم كه بوديم نذاشتيم  ولي تو همون حال و هواي پرت ش
ــر بيفتيم، روي پاهامون اومديم پايين. چند ماهي نبوديم.  با س
ــديم، غيرشاعرانه اش هم  ــاعرانه اش ميشه از بلندي پرت ش ش
ميشه توقيف شديم؛ استخونامون ترك خورد ولي خوب شديم. 
جون گرفتيم و دوباره سر پا شديم. آخرين ماه پاييز 95 كه شد، 

برگشتيم و قصه اين بود... 
ــر  ــدوزر پر از حرفاي تازه ديوار س ــن بود كه با يه بول ــه اي قص
راهمونو خراب كرديم و راه افتاديم رو به جلو. با هم خنديديم، 
ــيديم. با هم  ــا هم گريه كرديم. با هم نقد كرديم. با هم ترس ب
ــديم، شنيده شديم، اثر گذاشتيم... چون با هم بوديم و  ديده ش

چي بهتر از با هم و تيم بودن تو اين دنياي بي در و پيكر؟ 
ــخت بود؟ خيلي سخت بود! سر كه مي چرخونديم اطرافمون  س

ــيم كه  پر از تير و تبر بود كه منتظر بودن ما همون درختي باش
آخرين ضربه رو محكم تر بهمون بزنن. خم هم شديم. داشتيم 
ــه هامون نذاشتن. ريشه هاي محكمي  ميفتاديم حتي ولي ريش
ــاك درنيومدن. يه زبون در آورديم  ــه به اين راحتي از دل خ ك
براي تير و تبرها و دوباره ادامه داديم. نقد كرديم، حرف زديم، 
حرف خودمون، حرف مردم، حرف شما... همه شماهايي كه ما 
ــد و مي خونيد. حتي اونايي كه نمي خونن و نميبينن.  رو مي بيني
ــت خودمون نيست، رومون زياده، صورتمونو با سيلي سرخ  دس
ــاي خودمونو  ــيم، غصه ه ــيم، مي ِكش نگه مي داريم، مي نويس
مي خوريم و دم نمي زنيم تا شايد، شايد تو اين روزا يه لبخندي 
بياد روي لب هاتون حتي اگر سخت، اگر تلخ... اصال سختي ها 
ــما بي قانونيم  و تلخي ها از قانون هاي زندگين ولي خب ما و ش
پس بايد قانون سختي رو دور بزنيم، بي قانون بشيم، بي قانوني 
ــم «بي قانون»  ــه همه ما بي قانون بودي ــم. اصال همين ك كني

متولد شد و رشد كرد و بزرگ شد و حاال هم چهارساله شده.
درست چهارسال پيش بود. 13 دي 93. بچه كوچيكمون با يه 
ــه) متولد  لبخند كج و مرموز (كه معلوم بود براي چي روي لبش

شد. تولدش مباركمون و مباركتون.

هيچي مثل قبل نشد

 از وقتى با تو روبه رو شديم

ــروع  هفته قبل تا ان جا براى تان گفتم كه چندماهى از ش
ــت و رفتار بابا رفته رفته رو به تغيير گذاشت.  كار بابا گذش
ــى مى آمد بوى هاى  ــب ها دير مى آمد خانه . وقت مثال ش
ــش رنگ هاى  ــى داد. روى لباس ــيك م خيلى خوش و ش
مختلف رژ لب بود. حتى مامان اين اواخر تارموهاى زرد و 
قهوه اى صاف و حتى بابليس كشيده اى هم روى لباسش 

پيدا كرد.
ــان مدام گريه و ناله مى كرد و تمام  ازآن موقع به بعد مام
ــال مى رفت توى  ــت. مث ــن بابا مى گذش ــه نفري روزش ب
آشپزخانه كه پياز سرخ كند ،ماهيتابه را مى گرفت دستش 
و شروع مى كرد به فكر و خيال كردن. بعد يكهو انگار كه 
ــد يكهو داد مى زد:  صحنه ناجورى در تصوراتش ديده باش
ــن!!! و ماهيتابه را عينهو شمشير جومونگ  حسسسسسس
ــاى فرضى را لت و پار مى كرد.  ــوى هوا مى چرخاند و باب ت
ــال توى همين مانورهاى انتقامى مامان بود كه ما يك  اص
ــقاب پلوخورى، و سى و  ــرويس كامل تفلون، ده تا بش س

چهار قبضه چاقو را در خانه از دست داديم.
تا اينكه باالخره مامان تصميمش را گرفت. يك روز صبح 
ــر من و گفت: انار مامان، مرگ يه بار شيون يه  آمد باال س
ــاتو بپوش بريم محل كار بابات مچش رو بگيريم  بار. لباس

بياييم.
ــوخت و از صميم  از طرفى دلم براى آن حال مامان مى س
قلب دوست داشتم شده اندازه نيشگون ريزى يا گاز سفتى 
ــريك باشم. از طرفى  در اين عمليات انتقام گيرى با او ش
هم واقعا هيچ رقمه نمى توانستم تصور كنم كه وقتى اين 
ــه براد پيت و رايان رينالدز متحرك موجود در كوچه و  هم
ــرا دختركان بلوند و  ــت وجود دارد چ خيابان ها چپ و راس
ــق بابا حسن كپل كچل  قهوه اى كانادايى بايد بيايند عاش
ــوند و تازه موهاى خودشان را هم در اقصى نقاط  من  بش

بابا جا بگذارند بروند. 
ــگاهى كه بابا  ــمت فروش ــره راه افتاديم و رفتيم س باالخ
ــترس داشتيم. كمى  تويش كار مى كرد. هر دوى مان اس
ــيكى وسط  كه جلو رفتيم خانم خوش قد و باالى خيلى ش
ــه چهار نفر از كاركنان مشغول  سالن وايستاده بود و با س

صحبت مى كرد . 
مامان گفت: به نظرم رييسشونه. 

ــمتش و پرسيد: ببخشيد خانم، بنده با جناب   و رفت به س
آقاى خوشخو كار دارم.

ــيد  ــتى توى موهايش كش ــيك مكثى كرد و دس خانم ش
وگفت: كوشكو؟

مامان هم كه منتظر اين جمله بود برگشت سمت من و با 
ــد گفت: ببين! دارن  حالتى كه انگار مچ يكى را گرفته باش
به كل انكارش مى كنن. اصال داره ميگه كوش؟ كو؟ انار 
بپر جلو خروجى رو مسدود كن. اينا االن حسنو با عشقش 

از در عقب فرارى مى دن.
ــتم جلو خنده ام را بگيرم. مامان را كشيدم عقب  نمى توانس
و بهش گفتم: مگه ميشن ايمپاسيبله آخه! بابايى قربونش 
ــرعت بگيره. مگه  ــرم با اون حجم كه اصال  نمى تونه س ب
اين كه قل بخوره در ره.! در ضمن  اينا به كل“ خ“ ندارن. 
ــخو. منتهى خارجى ميگه فهمش  طفلى داره ميگه خوش
سخته.  بگو حسن كجاست ديگه؟ چرا اين جور مى كنى؟

ــت و اين بار مسلط تر پرسيد: ببخشيد خانم،   مامان برگش
حسن كجاست؟

خانم مدير فروشگاه هم كه تازه فهميد مامان چه مى خواهد 
جواب داد: اوه حاسان! يس! اوكى! هى ايز آور در!

ــا انتظار  ــان داد. خب م ــگاه را به ما نش ــر فروش و آن س
ــى، نشد، بلوز و  ــتيم بابا در بخش كت و شلوار فروش داش
ــى، ديگه باز هم نشد لباس زير مردانه فروشى  جين فروش
ــتايل سبيل و اندامش هم  چيزى كار كند. يعنى خدايى اس
چيزى جز اين ها را نمى طلبيد. اما ما تمام اين بخش هاى 
ــمتيكز يا  ــط بخش كاس ــگاه را رد كرديم دقيقا وس فروش
همان ماتيك سرخاب فروشى بابا را در حال خنده و شادى 

با سه چهار تا خانم بسيار زيبا مشاهده كرديم. 
ــت. چون مامان  ديگر از آن جا به بعدش را دقيق يادم نيس
ــاال و چرخى داد و بعد آورد  ــك لحظه كيفش را برد ب در ي
ــا محكم خورد توى گيجگاهم و باعث  عقب كه همان ج
ــوم. ولى كم وبيش ديدم كه مامان  شد من پهن زمين ش
ــا و با چهار  ــمت باب ــان رفت به س همان طور عربده كش
ضربت كارى بابا و سه خانم همراهش را درست مثل من 

نقش زمين كرد. 
ــه دارد با همان  ــه هوش آمدم مامان را ديدم ك بعدا كه ب
ــغول  رييس پليس محله مان صحبت مى كند و بابا كه مش
ــته اش پيش خانم هاى مشترى  ــتن ريش نداش گرو گذاش

زيباى االن آش و الش شده است.
بابا بهمان دروغ كه نه، ولى راستش را هم نگفته بود. اين 
جور كه بعدا معلوم شد يكى از همكاران آرايشى بهداشتى 
ــود و  ــا چند وقت پيش دچار درد ناگهانى زايمان مى ش باب
ــش خوب بوده  ــى رود و از آن جايى كه بابا درصد فروش م
ــته به صورت  ــم دنبال اضافه كارى مى گش و خودش ه
ــمت مشغول به كار مى شود و البته چون  موقت در آن قس
از حساسيت هاى مامان آگاه بوده چيزى از اين مساله را با 

ما مطرح نمى كند. 
ــوءتفاهم خيلى ناراحت بود. تا  مامان از پيش آمدن اين س
ــى و سه بار بابا را ماچ مى كرد و بارها  يك هفته روزى س

هم طى مراسم مختلف از بابا معذرت خواهى نمود.
ــه بنيان خانواده مان  ــتش من و دانيال هم از اين ك راس
ــوال  ــحال بوديم. ولى خب من يك س ــده خوش حفظ ش
ــه در ذهنم باقى ماند كه حاال بوى ادكلن و  براى هميش
رنگ رژ لب رتق و فتق و توجيه شد و تمام. ولى خدايى 
بابا حسن آن تار موهاى افشان روى لباس چى؟ براستى 
ــا از كجا اومده بودند. و بعد هى فكر مى كردم و به  آن ه
ــن،  ــى آن آقاهه هى توى دلم مى گفتم: خدايى حس قول

اينو چى ميگى؟

 بابا حسن، اينو چى ميگى؟

محمدامين فرشادمهرطنز آزاد

مريم آقاييطنز آزاد

سحر شريف نيكقصه انار

فائزه موسوى نسبباشگاه طنزپردازان جوان
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ــايه رو مخمه.  ــيدن زن همس صداى جاروبرقى كش
ــه زندگى گرمه.  ــواد بگه من خيلى دلم ب مثال مى خ
ــوهرش مياد  تموم كن اين نمايش الكى رو. وقتى ش
بوى كتلت سرخ شده از درزهاى ديوار مياد تو خونه. 
ــاعت سرپا  خيلى وقته كتلت نپختم. آدم براى  يه س
ــتادن پاى گاز بايد انگيزه داشته باشه. بعدازظهر  وايس
ــون بوى وانيل مياد، اين ديگه تير آخرشه.  از خونه ش
فكر مى كنه من جارى شم مى خواد يه جورى ديونه ام 
ــد رو از  ــن پيتزاى منجم ــى كه م ــه. همون وقت كن
ــاس يه  ــارم و يخش رو باز مى كنم احس فريزر درمي
ــى دوم رو دارم اون داره وانيل  ــو جنگ جهان فاتح ت
ــابه. به نظرم همين االن هم تو زندگيش  و هل مى س
هتريك كرده آدم نمى تونه تو يه روز هم كتلت بپزه، 
هم كيك وانيلى، هم خونه رو جارو كنه. دلم مى خواد 
برم زنگشون رو فشار بدم وقتى در رو باز كرد سيمرغ 
ــبختم  ــه براى فيلم «واى چه خوش ــن فيلمنام بهتري
من» از نگاه تماشاگران رو بدم بهش تا تموم كنه اين 
ــوآف مسخره رو. بعد بنشينم روى كاناپه و با لذت  ش
ــتر از خودش به صداى  پيتزام رو بخورم. اما من بيش
جاروبرقى روزهاى فردش شرطى  شدم. وقتى ساعت 
ده صبح روشنش نمى كنه نگرانش مى شم. مى ترسم 
مثل خودم بشه. اول جاروبرقى كردن دو روز تو هفته 
ــت كردن پاى سيب رو  خونه رو ترك كردم، بعد درس
ــت و پيتزاى يخ زده  ــد از ناگ و آخرش يخچالم پر ش
ــت انصراف  و همبرگر. كم كم از پختن آش و آبگوش
ــارژى خريدم كه  دادم و به جاى جاروبرقى يه جاروش
ــارژ تا ازش  ــه نكردم بزنمش به ش ــت حوصل هيچ وق
استفاده كنم. همينجورى كه پيتزام رو گاز مى زدم به 
ــاله آلبوم يه روز  خودم فكر مى كردم به اينكه هزار س
خوبم رو تو اينستاگرام آپديت نكردم. به اينكه آخرين 
ــتم كى بود، همون وقتى كه  بار كه يه روز خوب داش
ــتوران شهر  ــام دونفره رو تو بهترين رس جايزه يه ش
ــن روز زندگيم بود.  ــردم ولى روى كاغذ اون بدتري ب
ــد كى رو همراهم  ــتم باي عزا گرفته بودم و نمى دونس
ــدم كه  ــنبه آماده مى ش ــد براى اين پنج ش ــرم. باي بب
ــتم تنها برم اما نمى خوام تجسم يه زن  برم. مى تونس
افسرده تو عكس ها باشم كه الكى منشن اش مى كنن 
و الكى لبخند مى زنه. به زن همسايه فكر مى كنم به 

اينكه درسته از ژستش متنفرم ولى هيچ وقت خودش 
رو نديدم، شايد اگر ببينمش ازش خوشم بياد. بعد هم 
ــا نصيحت ريز هم بكنمش اينكه  مى تونم يكى دو ت
ــت و كيك و جارو تو يك روز مى تونه زندگى ش  كتل
ــى رم زنگش رو مى زنم. در رو كه باز  رو نابود كنه. م
ــاد. موهاش رو گوجه  ــرس زبونم بند مي مى كنه از ت
ــرش همون لباسى رو پوشيده كه سه  كرده باالى س
ــوى تنم مى رفت  ــال پيش وقتى الغرتر بودم و ت س
ــيدم. بوى همون عطر خنك پنج سال پيشم  مى پوش
ــه  لبخند ميزنه؛  ــالم.  ي ــى ده. به زور مى گم س رو م
ــه لپش مثل خودم چال مى شه. يادم مياد اينقدر  گوش
ــال لپم رو پر كرد.  ــهردارى اومد و چ نخنديدم كه ش
مى گم من همسايه تون هستم، مى خواستم دعوتتون 

كنم به شام، اين پنج شنبه.
ــا» هستم. بفرمايين داخل. پام   مى گه من  «مهديس
ــگار مى رم تو يه تونل  ــه مى  ذارم تو خونه اش ان رو ك
ــون رو دراز  نور. از پايين آدم ها رو مى بينم كه دستش
ــن كه برگردم. به خودم مى گم لعنتى ها تا االن  مى كن
ــفيد كار  ــه و نور س كجا بودين؟! زمان متوقف مى ش

خودش رو مى كنه. 
دخترم مى پره روى شكمم. مثل يه احياگر كار درست 

عمل مى كنه. برمى گردم به اين دنيا. 
ــه جاى ده صبح، ده  ــداى جاروبرقى مياد اين بار ب ص
ــم امروز چندشنبه  ــب صداش مياد. ازش مى پرس ش
است. ميگه پنج شنبه. ميگم بابا كجاست؟ ميگه داره 
ــدر مى خوابى! ياد  ــوره. چق ظرف هاى ناهار رو مى ش
ــتاگرامم رو چك مى كنم كه  ــام مى افتم اينس قرار ش
مطمئن بشم قرار شامم واقعى بوده. مى گم بدو لباس 
بپوش مى  خوايم براى شام بيرون. از خوشحالى پرواز 
ــم و جلوى آينه دست مى كشم به  مى كنه. بلند مى ش
ــال روى گونه ام رو دارم،  صورتم و مى خندم هنوز چ
ــى نيومده كه پرش كنه. شايد هم نامه اش  هنوز كس

تو كاغذبازى هاى شهردارى گم شده.

داستان زنى كه بوى 
كتلت از يادش رفته
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با وجود اينكه همه اين شوخى لوس را 
مطرح مى كنند كه اين روزها خواستگار 
گير نمى آيد و شوهر پيدا نمى شود و اين 
ــتان ها، اما هر دخترى حداقل يك  داس
خاطر خواه كنه و البته كامال داغان تر از 
ــته، دارد  معيارهايش در زندگى اش داش
ــت كه اغلب هيچ وجه  و يا خواهد داش

مشتركى هم با دختر مذكور ندارد! 
ــكل  ــاله قديم االيام به اين ش اين مس
بوده است كه خواستگار كنه مى نشسته 
ــوقه  محترم و در كوچه،  دم پنجره معش
خيابانى يا لب جوى آبى كه دختر خانم 
از آنجا رد مى شده و خالصه همه جا سر 
راه دختر موردعالقه اش سبز مى شده و 
ــزاهاى بسيار از  ــر با شنيدن ناس آخر س
ــوقه و خوردن مقادير زيادى  زبان معش
ــايد ول مى كرده  كتك از برادر دختر ش
مى رفته! اما االن قديم نيست و پسر كنه 
ايرانى از همه  سوراخ سنبه هاى فضاى 
ــر دختر مردم! يكى  مجازى مى ريزد س
ــت بگويد عزيز من! سماجت هم  نيس
ــت به طرف  ــدى دارد، وقتى هيچي ح
نمى خورد، چرا تمام سال را توى دايركت 
ــر راهش و جاهاى ديگر سبز مى  و س
شوى و ول كن نيستى!؟ بابا خود حشره 
كنه هم بعد از سه ماه تابستان چسبيدن 
ــان، زمستان و  به ملت و مكيدن خونش
ــتراحت؛ تو يه  بهار را مى رود دنبال اس
ــدى به دختر  ــم امون نمي جمعه رو ه
مردم!؟ دختر بيچاره در فضاى مجازى 
ــماره يارو را بالك كرده، لست  ده تا ش
سين ريسنتلى كرده، حالت روح گرفته 
ــت كرده و  ــه نكرده، آپدي ــون افاق و چ
ــد،  ــودش را ارتقاء داده به حالت جس خ
ــازى زده كه اگر  ــاى مج آنقدر حقه ه
ــمج پروفايلش را ديد نرم  خواستگار س
ــه اين دختر ماه قبل  افزار پيام بدهد ك
در خليج فارس غرق شده و جسدش را 
هم كوسه ها خورده اند و به خدا «انا ... 
و انا اليه راجعون»! ولى باز خواستگار كنه 

ول نمى كند!! 
ــته  ــم اينجور آدم ها به چند دس كال ه

تقسيم مى شوند:
ــان كمتر است  ــته اول كه تعدادش دس
آنهايى هستند كه حاضرند براى اينكه 
ــر را جلب كنند،  ــس موردنظ توجه كي
ــان را در حد كيفيت  شخصيت خودش
خودروهاى ايرانى پايين بياورند! طرف 
ــام مى دهد: «پريا من  توى دايركت پي
مريضتم! يه مسيج بده بهم تا آخر عمرم 
ــل پرايدتان را با يقه پيراهنم تميز  زه بغ
ــد:  مى كنم!» يا طرف صد بار مى نويس

«شراره گوساله اتم.. جواب بده!»  
دسته دوم با «سالم، چه بانوى زيبايى، 
اسمتون چقدر متناسب با سوراخ بينى تون 
توى پروفايله! هر دو شكيل و پر مغز!» 
ــروع مى كنند و با «عكستون نشون  ش
ــور و در عين حال  ــيار آدم صب ميده بس
برون گرايى هستيد!» ادامه پيدا مى كند 
ــه رفته كار به جاهاى باريك ترى  و رفت
ــه توى پروفايل تان فقط  چون «با اينك
نصف دماغ تان معلوم است ولى معلومه 
بدنسازى مى ريد! اگه مى شه لطفا يك 
ــان بدهيد تا  ــرتاپاى خودت عكس از س
ــدى هايى كه خداوند در  بنده به توانمن
وجودتان به منصه ظهور گذاشته است 

بيشتر پى ببرم!» مى رسد! 
دسته سوم بازى با كلمات را بلد نيستند 
ــاه هر روز بعد از غذا پيام  و تا چندين م
مى دهند: «سالم، خوبى؟ چه خوشگلى، 

يه عكس بده!»
ــته چهارم كامال بيخودى معتقدند  دس
دخترى كه در فضاى واقعى بهشان يك 
دونه سالم داده و يا دوبار بهشان لبخند 
ــت و بايد حتما او را  زده عاشق شان اس
ــخصى اش  فالوو كنند و وارد صفحه ش
ــت عزيز وقتى يك بار  شوند! خب دوس
ــت دادى و قبول نكردند، برو  ريكوئس
ــت  ــاى اين همه درخواس ديگه! به ج
دوستى، درخواست وام داده بودى االن 

مركز تجارى داشتى!
ــته پنجم هم در دانشگاه با دادن  دس
ــاد گروه هاى  ــماره به منظور ايج ش
ــات  ــل تمرين ــى و ح ــف درس مختل
ــراى كيس  ــكل اختصاصى ب ــه ش ب
موردنظر و دريافت جزوه و هماهنگى 
ــروع مى كنند و كم كم  كالس ها ش
ــر خيابون خوابگاه  با «مى خوايد تا س
ــير بر اهميت  ــون بيام تا تو مس باهات
ــو تكنولوژى در دهه اخير صحبت  نان

كنيم؟» ادامه مى يابد!

پسرم، عشقم ، عمرم، نفسم
ــه رفتن كه انقد  ــد. مدرس ــاعت يك ش بخواب ديگه س

ناراحتى نداره عزيز من.
ما هم يه زمانى مدرسه مى رفتيم و با اينكه شرايط خيلى 
بد بود ولى هيچ وقت جرأت نميكرديم غر بزنيم. مدرسه 

ــرى و اونجا از گل كمتر  ــرويس ب رفتنى كه صبح با س
بهت نگن و مشق شب و امتحان نداشته باشى و ظهر با 
سرويس برگردى خونه و گاهى هم يه كارنامه خوب بد 
ــتت و آخر هفته دو روز تعطيل باشى كه  زشت بدن دس

اسمش تحصيل نيست دلبندم.
ــال درس  ــركت ما بعد از 20 س ــدا اگه مديرعامل ش بخ
خوندن و كار كردن انقد آسايش و راحتى داشته باشه كه 

شماها االن دارين.
ــتر پياده روى  ــرما و گرما مثل ش ما بايد صبح ها تو س
مى كرديم تا برسيم به مدرسه نه از سرويس خبرى بود 
نه از همراهى مامان و بابا، ولى االن چى؟ مادرها مثل 
ستون پشت در مدرسه وايميستن تا جگرگوشه هاشون 
ــر  ــالم و صلوات برن س ــم صبحگاه با س بعد از مراس
كالس. زمان ما حياط مدرسه شبيه مدرسه گالدياتورها 
ــت و لگد  ــود يك لحظه غفلت مى كردى يكى با مش ب
ــمتت. انقد اوضاع تغذيه نامناسب بود كه اگه  ميومد س

ــرويس  ــى آورد بايد مى رفت توى س ــى خوراكى م كس
ــكى مى خوردش تا شريك پيدا نكنه. از  بهداشتى يواش
ــاس  ــه هم كه اصال نگم برات، احس رفتار ناظم مدرس
ميكرد رييس زندانه و با آخرين فنون رزمى جديدترين 
ــا رو تنبيه مى كرد، از  ــم روى پرده جكى چان بچه ه فيل
چوب گرفته تا شيلنگ،براى همين من مى خواستم سه 
ــه  ــدن تو كاميون حمل زباله از مدرس ــار با مخفى ش ب
ــد و دو برابر تنبيهم  ــه بار ناظم دي ــرار كنم كه هر س ف
ــتى كوچيك  ــرد و گفت آدم عاقل توى يه چرخ دس ك

قايم نميشه.
پسرم قربون موهاى مدل ديويد بكهاميت بشم ما حتى 
ــته  ــتيم مو روى كله مون داش ــه اجازه نداش زمان مدرس
ــيم و هر هفته شنبه ها ناظم با ماشين اصالح دستى  باش
يه جورى رو سرمون چهارراه مينداخت كه بچه ها بهمون 
لقب كاكلى ميدادن و مجبور مى شديم به محض رسيدن 

به خونه يكراست بريم سلمونى و كچل كنيم. 

ــده بوديم اگه به  ــتانى ش ــال هاى بعد هم كه دبيرس س
موهاى كوتاهمون يه مقدار ژل ميزديم ناظم سرمون رو 
ــير آب سرد توى حياط مى شست تا درس عبرتى  زير ش

بشيم برا بقيه خالفكارا !
عزيز دلم، تو خوابت گرفت ولى من از فكر وخيال آينده  
ــره، كاش اين هزينه اى كه صرف  نامعلومت خوابم نميب
ــراى آينده ات  ــتم ب ــت مى كنم رو مى تونس درس خوندن
ــى يه  ــتى وارد بازار كار بش پس انداز كنم تا وقتى خواس
ــب و كار خوب برات راه بندازم، نه اينكه بعد از عبور  كس
ــگاه و  ــه و دانش از خطرهاى احتمالى پيش رو در مدرس
گرفتن مدرك بى ارزشت مجبور بشى يه شغل غيرمرتبط 
با حقوق بخور و نمير پيدا كنى. شايدم بايد اميدوار باشم 
ــئولين بشى و به واسطه اين  كه بتونى داماد يكى از مس

وصلت يكى از وزرا بهت يه شغل خوب پيشنهاد بده!
خوب بخوابى عزيز دل بابا
عاقبتت بخير

از آلكاتراس تا 
الس وگاس

 زنگ حشره شناسى: 
كنه خواستگاران!

ــن نمى گرفتند، اما رفته رفته به اين  ــمس را جش ايرانيان از ديرباز كريس
ــم بين المللى است و به هيچ كس هم  ــيدند كه اين يك مراس نتيجه رس
ــن بگيريم. حاال چى مى گى؟  ــى ندارد. اصال دل مان مى خواهد جش ربط

حتى از قديم هم گفته اند دو چيز خودش جور مى شود:
يكى پول جهيزيه و يكى هم بهانه براى كريسمس.

ــت. حتى تا آنجا كه خطوط مخابراتى در  ــكلى نيس اما تا اينجا اصال مش
اثر افزايش تماس ها و خيل عظيم تبريكات، مسدود مى شوند هم ايرادى 
ــاده چالوس، از محور  ــدن ج ــدارد. يعنى حتى پليس راه با يك طرفه ش ن

ــيدن كريسمس فرخنده هم  ــمت كرج، به مناسبت فرارس كندوان به س
مشكلى ندارد. به هرحال يك جشن هيچ كس را نكشته. اما قضيه از جايى 
ــود كه خريد دِم ژانويه و كادو و آجيل شب كريسمس و  ــناك مى ش ترس
بوقلمون كنتاكى و كاج هم مى خواهند. يعنى ديده شده در اين يك هفته 
ــر مى بريم، هموطنان پرشورمان  ــمبِر به س قبل از ژانويه كه هنوز در ِدِس
جورى خريد مى كنند كه اتاق پروى خالى گير دوستان مسيحى نمى آيد و 
آن ها مجبور مى شوند شب سال نو، لباس هاى سال 2007شان را بپوشند. 

(آخه از 2007 به اين ور ديگه از شدت ازدحام نتونستن لباس بخرن)
ــت. دوستان و عزيزاِن عيدپرور و مراسم دوست،  نكته بعدى تهيه كاج اس
ــه، داس، چاقو، لبه كاغذ به اطراف  ــان با ابزاري تيز مثل اره، تبر،تيش چن
ــاخ و  ــه كارگردان فيلم اره هم ش ــت يورش مى برند ك ــا و طبيع جاده ه
ــش مى ريزد و در دلش مى گويد: «داداش چرا اين حركات توى  برگ هاي

اين هشت قسمت به ذهن خودم نرسيده بود؟»
ــه خانه آورده و با  ــهر، درخت را ب ــطح ش بعد از قطع و محو كاج ها از س
نوار رنگى و اكليل و منجوق و طرح هاى بته جقه، مزينش مى كنند. يك 
ــت زنان قطعه  ديوان حافظ هم كنارش قرار مى دهند. بعد هم همگى دس
ــز جينگل بلز» را تا همين دو كلمه اش 17 بار مى خوانند و بعد  «جينگل بل

ــئول طرب ماجراست، آهنگ «آمد بهار جان ها، اى شاخ  «ممد» كه مس
ــن چاوشى را پلى مى كند تا به صورت ريز كريسمس  تر برقصا» از محس
ــتان تلفيقى  ــاير خوراكى ها هم دوس را آغاز كنند. در مورد بوقلمون و س
كار مى كنند؛ به اين صورت كه به جاى بوقلمون زرشك پلو با مرغ سرو 
ــدا #نه-به-آجيل گفتند، االن ديگر وا  ــب يل مى كنند و هرچقدر براى ش

داده و با گز و آجيل از مهماناِن شِب ژانويه پذيرايى مى كنند.
در نگاه اول هركس اين درخت كريسمس و اين مراسم باشكوه را ببيند، 
ــوخى داريم و اصِل مراسم «كريسمس گندزدن مذگان»  فكر مى كند ش

است. ولى به هرحال ما در حد توان مان همه چيز را برگزار كرديم.
 اما گاهى جشن كريسمس براى ايرانياِن بى ربِط مقيم داخل، دربردارنده 
ــب يواشكى پشت  ــت. مثال آنجا كه ش صحنه هاى خيلى غم انگيزى اس
ــتن كادو زير درخت  ــل را در حال گذاش ــوند تا بابانوئ ــوار قايم مى ش دي
ــت كه تازه  ــود! اينجاس ــد. اما هيچ خبرى نمى ش ــمس خفت كنن كريس

مى فهمند به تنهايى در آستانه فصلى سرد قرار دارند. 
در اين سال هاى اخير پرداختن به كريسمس چنان باشكوه و بايدى شده 
ــش  ــه حتى خود عمو نوروز هم بدش نمى آيد از عكس هاى كريسمس ك

استورى بگذارد.

چرا كريسمس باستانى را 
جشن مى گيريم؟

orlando cullar

ميثم ابراهيم نژاد بازرگانىباشگاه طنزپردازان جوان

 بختک

فتواسرتيپ

احسان هيدىباشگاه طنزپردازان جوان

افسانه جهرميانطنز آزاد

مهديسا صفرى خواه
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  كافه پولشرى-  آلن وتز

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

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:
@ B G h a n o o o n

ــتم، پسر يا دختر، ازش  اگه بچه داش
ــق هاتو نوشتى يا  ــيدم: «مش نمى پرس

نه؟»
مى گفتم: «خوب عشق كردى؟»

و اگه احيانا هنوز اين كارو نكرده بود، 
فحش بارونش مى كردم.

ــس منتظر چى  ــش مى گفتم: «پ به
ــه  دندون هات  ــتى؟ منتظرى هم هس

ــردى؟ فكر  ــى فكر ك ــزه؟ ها؟ چ بري
ــوح دارى؟ پس كى  ــِر ن ــردى عم ك
ــى؟ وقتى  ــروع كنى؟ ك مى خواى ش
ــته شدى؟ وقتى نصف عمرت  بازنشس

هدر رفت؟ محِض رضاى خدا بجنب! 
ــو!  برو جلو اگه دلت لرزيد! منتظر نش
ــى مى كنى.  ــه دارى زندگ ــروز ك ام
ــت بيفته  ــايد يه بمب يه راس فردا ش

ــرعت  ــت داره به س ــه ت ... وق رو كل
مى گذره ...

ــى! برو پِى  ــق، سقط ش نكنه بى عش
عشق!

ــى، درباره ت  آدم هايى كه توى زندگ
ــن. مثِل  ــن، محروم ــاوت مى كن قض
ــن! زندگى  ــا نباش و زندگى ك اون ه

كن! حساب كتاب نكن...».

مهرداد نعيمىكمديالوگ

قانون بى قانون

شروعش سخت

نوش و نيشى را به هم آميختى 
عده اى شستى به بند آويختى 

طعنه هايت تحفه هايى از نطنز 
پهن خوردند و عيان كردى به طنز

گاه خنداندى دماغت چاق بود 
گرچه خنداندن در اينجا شاق بود

گاه گرياندى كه آن هم ساده بود
صد بال از آسمان افتاده بود 

اين حكايت ها كه از طوفان كنى
در وراى طنز خود پنهان كنى 

از چپ و از راست هم باشى سوا 
سمت مردم بوده اى بى ادعا

اوج سختى ها نياوردى تو كم
چون سالح داغ تو باشد قلم

با عزيزى هم كه شوخى داشتيم 
«جانب حرمت فرونگذاشتيم»

خوابگاهت النه ى زنبور بود 
خوش جگر بودى و اين مشهور بود

 گرچه خود بودى عميقا در فشار
كم نياوردى در اين سال چهار

الى چرخت گرچه باشد دسته بيل
«رهروان را عشق بس باشد دليل»

خوش بمانى بعد از اين ها همچنان
از بالها كاش باشى در امان

در مسير موج، ناهمگون شوى 
اين چنين باشد كه «بى قانون» شوى

ــرام جور  ــى دارم، دنيا ب ــال عجيب ح
ــده. اون آدم سطحِى يك  ديگه اى ش
ــتم. خيلى اهل تفكر و  ماه پيش نيس
ــدم. دارم سعى  ــتدالل و فلسفه ش اس
ــذت ببرم، خيلى  ــم از زندگى ل مى كن
ــدم. اصال بذاريد  صبور و باحوصله ش
ــه بهتر درك  ــال براتون بگم ك با مث
ــه معموال  ــتام ك ــد؛ يكى از دوس كني
ــا پيام با  ــار در حد دو ت ــاه يك ب 6 م
ــرام يه جوك  ــتيم، ب ــم ارتباط داش ه
 فرستاد، دو ساعت و نيم باهاش چت 
ــترك و  ــه خاطرات مش ــردم و هم ك
غيرمشتركمون رو باهاش مرور  كردم. 
ــن روى هم رفته  قبال غذا خوردِن م
ــتر زمان نمى برد اما  هفت دقيقه بيش
ــقى كه مى خوام  اين روزها به هر قاش
ــم چند دقيقه فكر مى كنم؛  بذارم دهن
ــكيل شده؟ اين  كه از چه موادى تش
مواد خام چه مسيرى رو طى كردن تا 
ــيدن؟ و كلى سوال علت  به اينجا رس
ــِى ديگه. بعد از غذا كه تقريبا  و معلول
سه ساعت طول مى كشه تلويزيون رو 
ــن مى كنم؛ اخبار شروع مى شه،  روش
ــه، واو به  ــريح خبرها تموم مى ش تش
ــژه خبرى رو هم  ــوى وي واِو گفت وگ
ــم. براى  ــاد گوش مى كن ــا توجه زي ب
ــه دارن تو اين  ــردِم مظلوم غرب ك م
ــادى و فرهنگى  ــكل اقتص همه مش
ــه مى خورم.  ــت و پا مى زنن غص دس
ــه  ــراى اينكه حال و هوام عوض ش ب
شبكه رو عوض مى كنم؛ داره يه فيلم 
ــدى امينى خواه و  ــا بازى مه جذاب ب
شراره رخام پخش مى شه، تحت تاثير 
ــن فيلم قرار  ــقانه هاى عميق اي عاش
ــد از اينكه تيتراژش رو  مى گيرم و بع

ــق هاى  ــم تا آخر ديدم به همه عش ه
ــم، اما چون فقط  ــم فكر مى كن زندگي
ــه.  ــوده فكرم زود تموم مى ش يكى ب
ــدم مانده به صبح  برنامه فقط چند ق
شروع مى شه، موضوع برنامه هنرهاى 
ــناس  كارش صحبت هاى  ــميه،  تجس
ــا دقت خاصى  ــد برنامه رو ب و هنرمن
دنبال مى كنم. ديگه تلويزيون چيزى 
نداره. چشمم ميفته به كتاب شنگول و 
منگول و حبه انگورى كه مادرم واسه 
دانيال (بچه خواهرم) خريده، كتاب رو 
برمى دارم و شروع به خوندن مى كنم. 
ــتان رو از  ــه، فرم و محتواى داس قص
زواياى مختلف بررسى مى كنم. رابطه 
ــور، مادر بزغاله ها با  منگول و حبه انگ
ــنگول و گرگ رو به لحاظ  گرگ و ش
روانشناختى تو ذهنم ارزيابى مى كنم. 
ــر تو اين  ــترين تقصي ــه اينكه بيش ب
ــوده فكر مى كنم.  ــهم كى ب حادثه س
احتماالت مختلف رو بررسى مى كنم، 
ــنگول اون كار رو نمى كرد، اگر  اگر ش
حبه انگور درو باز نمى كرد، اگر آرد گيِر 
گرگ نميومد و هزار اما و اگر ديگه اى 
كه ذهنم رو درگير كرده! يهو مى بينم 

آفتاب زده و صبح شده! 
ــان و بابا چقدر  ــودم مى گم مام به خ
ــه  ــن اگر برم واس ــال مى ش خوش ح
ــا اينكه  ــازه بگيرم! ب ــه نون ت صبحان
ــلوغه اصال  ــى خيلى ش ــف نونواي ص
ــه، خيلى صبور  باعث بدخلقيم نمى ش
وايميستم تو صف با همه پيرمردهاى 
محل خوش و بش مى كنم. به خودم 
ــم خونه صبحانه رو بزنم  مى گم برس
ــينم پاش و درس  بعدش ديگه مى ش

رو شروع مى كنم.

ــه ترمزتون  ــن اگ ــاال فكر كردي تا ح
ــه؟ واقعا فكر كردين  نگيره چى مى ش
اگه ترمزتون بگيره ولى شما ترمزتون 
ــى مى افته؟ اصن  رو نگيرين چه اتفاق
فكر كردين اگه نه ترمزتون بگيره، نه 
شما ترمزتون رو بگيرين، چه فاجعه اى 
رخ مى ده؟ وجدانا فكر كردين اگه هم 
ــما ترمزتون رو  ترمزتون بگيره هم ش
ــه ى خوفناكى پيش  بگيرين چه حادث

مياد؟
ــه يه مانع  ــما ب ــه حالت اولى ش تو س
برخورد مى كنين و درجا به رحمت خدا 
مى رين. تو حالت آخرم يه مانع به شما 
ــه كه باز درجا به رحمت  كوبيده مى ش

خدا مى رين. 
ــان آبى  انصافا چى مى تونه جلوى نيس
ــر از ترافيك؟ پس بياين  رو بگيره غي
ــتنى و سرعت  قدر ترافيك دوست داش
ــتيمون رو بدونيم. باور كنين  الك پش
اگه هر كدوم از اتفاقات باال تو ترافيك 
ــش خونه پر يه ذره  ــز بيفته، خرج عزي
پوليشه كه به صورت موضعى رو عضو 

مورد نظر ماليده مى شه و تمام.
ــى رو  ــاى ترافيك ــه بهونه ه ــا اگ قطع
نداشتيم تا حاال هيچ خانواده اى پابرجا 
ــاغل ها بيكار شده  نمونده بود. همه  ش
ــو اتوبان هاى خالى  ــتن ت بودن و داش
مگس شكار مى كردن. استادها تاخيرها 
رو به صدم ثانيه ثبت مى كردن و كامال 

زندگى تبديل مى شد به مردگى! 
بياين فكر كنيم به اين ثروت عظيمى 
ــتن به  ــه و با پيوس ــه در اختيارمون ك
ــه،  يارم ــه،  مالم ــك  «ترافي ــن  كمپي
ــه،  ــه، خونم ــه، جونم ــهممه، حقم س
ــه» نقش كوچيكى تو ُگندايش  خونه ام

اين بزرگوار داشته باشيم.

چند وقت پيش يه مقدار پول پس انداز كرده بودم 
كه يه ماشين بخرم و يه خونه در حد آدامس شيك 
ــر باال و سينه سه تبر برم  اجاره كنم. بعدش هم س
خواستگارى. چون هميشه مامانم خيلى مهربونانه 
ــاره مى كنه كه «تا  ــه يك نكته  خيلى باريك اش ب
خونه و ماشين ندارى، غلط مى كنى ازدواج كنى».
ــت. فقط  ــش مى رف ــت خوب پي ــى داش ــه چ هم
ــه مراحل رو از آخر  ــتباهى كه كردم اين بود ك اش
به اول شروع كردم و يه راست رفتم خواستگارى. 
ــام جواب هايى كه آقا داماد چى  گفتم نهايتا به تم
دارن، توى يك كلمه مى گم كامينگ سون. چون 
ــابدار زبده، ماشين  از همون اول به عنوان يه حس
و خونه اى كه مى تونستم بگيرم رو هم توى ذهنم 

انتخاب كرده بودم. 
ــرى هزينه ها از قبل پيش بينى نشده  البته يك س
ــول، همون اولش براى گل،  بود. مثال دو پنجم پ
ــرون، محضر، زير  ــتگارى، بله ب ــيرينى، خواس ش
ــم باقى  ــه پنج ــد. از اون س ــى و ... خرج ش لفظ
ــرويس طاليى  مونده، يك چهارمش هم خرج س
ــادى به  ــه بگه كه اعتق ــرم به بقي ــد كه همس ش
ــه چهارم باقى مونده،  ــى گرفتن نداره. از س عروس
دو پنجمش رو براى ماه عسل هزينه كردم كه يه 
هفته توى آنتاليا تا مى تونيم غذا بخوريم و همون 
ــه و  ــذا بخوريم. ديگه فكر كردم كه اين آخريش غ
ــدرى دالر، موقع  ــه كه با دوتا لرزش بن كار تموم
ــده مى تونم  ــا كل پول باقى مون ــتن ديدم ب برگش
ــم. فقط در  ــوب اداره كن ــون رو خيلى خ زندگيم
ــه تا چيز رو نداشته  ــرم توقع س صورتى كه همس

باشه: خوراك، پوشاك و مسكن.
ــى دلداريم داد.  ــد و كل ــرم خيلى ناراحت ش همس
ــت، رفت و  ــك مى ريخ ــه اش ــورى ك ــون ط هم
ــاى نگرانى  ــت. البته ج ــه اش رو اجرا گذاش مهري
ــتم.  ــه پنجم قبليم رو داش نبود چون من هنوز س
ــاب  ــبت اگه بخوام حس بعدش فهميدم به اون نس
كنم بيست و هفت پنجم بدهكارم، كه از اينجا به 

بعد يكم جاى نگرانى بود.
ــابدار خوبى باشه خيلى كاربرد  انصافا اگه آدم حس
ــاب كنه  ــوى بند هر كى مى خواد حس داره. االن ت
ــت  ــدر از حبس و بدهى اش مونده يه راس كه چق

مياد پيش خودم.

خدا رو شكر
ديكشنرى همهمه ترافيِك جان! كه حسابدارم

بى هم به سر نمى شود
ــى سوار  توى دنياى امروز كه هركس
ــده كه  ــرعت ش ابزار تكنولوژى و س
ــبقت بگيره و بره  از بغل دستيش س
ــاال بزنه.يه  ــو زودتر از اون ب پرچمش
ــتن كه تو اين مسير با ما  ــريا هس س
ــم) زندگيه ما  ــن و (ه هم قدم مى ش
مى شن، بعضى از اين (هم)ها ممكنه 
ــه ايجاد بكنه و  تو زندگيمون همهم
بعضياشون مى تونه همدلى باخودشون 
بيارن ديگه اين هنر ماست كه تو پيچ 

اين همهمه گره پيچ نشيم.
همسر: سر يكى، هندوانه سربسته، 
ــى كه دور باشد دلتنگ مى كند  كس
ــد جگر مى كند، خوبش  نزديك باش
مفرح ذات است و بدش بالى جان.

ــتى  ــه: خونه يكى، همزيس همخون
ــه رابطه خونى  ــى ك دو طرفه، كس
ــترين رابطه را  با او نداريم ولى بيش
ــتر از خودمان او را  با او داريم، بيش

مى بينيم.
همسايه: سايه يكى، سايه به سايه 
ــون ما را  ــى كه يا خ ــت، كس ماس
ــا از فاميل به  ــه مى كند ي در شيش
ــت، معموال يكى  ــا نزديك تر اس م
ــت،  ــا خبرگزارى محله اس از آن ه
ــك جمعى از  ــته هاى نزدي در گذش

ــش چت روم هاى امروزى را  آنان نق
داشتند.

همشيره: شير يكى، كسى كه سهميه 
ــير ما را خورده است، بزرگ ترش  ش
ــوهان  مادر گونه و كوچك ترش س

روح گونه است.
همشهرى: شهر يكى، كسى كه از 
هوايى كه ما توش نفس مى كشيم 
ــمام مى كند، فردى كه جايى  استش
ــغال كرده است و در  در شهر را اش
مترو و بى آرتى فكر مى كند هميشه 

حق با اوست.
ــى كه در  ــى، كس ــكار: كار يك هم
ــت و خيز مى كند  محل كار ما جس
ــودش را به  ــا را زمين زند و خ تا م
ــاند، گوينده  ــرى برس ــز بزرگ ت مي
ــتى خاله  ــاى بى مزه، دوس جوك ه

خرسه.
همسفر: سفر يكى، كسى كه در سفر 
يا نق مى زند يا شريك شادى هاى 
ــت، بعد از سفر عكس پروفايل  ماس

يكى.
ــى كه يك  ــراه: راه يكى، كس هم
ــازى را با ما گز  ــى يا مج راه حقيق
ــش كاتاليزور را  مى كند، خوبش نق

دارد و بدش سرعتگير است.
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