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باوجودباز شدن بازارمستغالت وتب وتاب خريدوفروش درسال 
ــازندگان آنچنان چنگى  97، نرخ فروش مسكن توسط مالكان وس
ــتريان، طالب خانه اى  به دل نمى زد، اين روزها هر چه قدر هم مش
ــان را بزند،  ــان وجود دارد كه دل ش ــند بازهم چيزى در اين مي باش
بسياري مى دانند چرا مايل به خريد نيستند آن هم به اين دليل كه 
سرمايه گذاران كهنه كارى هستند كه به دنبال خر مرده اى مى گردند 
كه بابت مالك شدنش حتى پول هم بگيرندوخيلى خوب مى دانند 
كه چه طور از يك آپارتمان زير قيمت خوش نقشه 30 ساله،به اندازه 

يك واحد سوپر لوكس نوساز پول به جيب بزنند.
ــرمايه گذارى  ــتند كه  رفتار س ــال معدود افرادى هس  با اين ح
ــتريان به منظور كسب رفاه بيشتر به  اين چنينى دارندوبيشتر مش
ــتند كه بتوانند اوقات خوشى را با خانواده در آن  دنبال خانه اى هس
سپرى كنند و چنين افرادى بنا به فرهنگ، سبك زندگى، موقعيت 
ــخصيت و  ــد، موقعيت اجتماعى و حتى ش اجتماعى، ميزان درآم
ــان از يك خانه دلخواه توقع هاى متفاوتى را  ــته ش خاطرات گذش
براى خريد در خود شكل داده اند. اين روزها با وجود اينكه مشتريان 
ــاس  ــكن در خود احس نياز بااليى به خريدهاى رفاهى در حوزه مس
مى كنند، تمايل چندانى به خريد مسكن ندارندو بيشترشان در لحظه 
ــوند.چرا؟براى يافتن پاسخ، بايد كمى  نهايى ازخريد منصرف مى ش

روند بازار  و تفكر مصرف كننده را بررسى كنيم.
 به عنوان مثال: يك ميليارد تومان مبلغ قابل مالحظه اى است، 
ــمال تهران به اصطالح يك تومان است و اگر با  اما همين مبلغ درش
ــاور امالك بخواهى در زعفرانيه  همين يك تومان از يك دالل يا مش
ــد، اگر خيلى  ــما معرفى كن يك واحد 150 مترى براى خريد به ش
ــته باشد  خاطرمان را بخواهد و قصد برخورد محترمانه اى هم داش
به ما مى گويد بهتر است با همين پول يك واحد با همين متراژ رهن 
كامل كنيد و اگر اعصاب كافى براى بحث كردن با اين مشترى پرت 
وپال رانداشته باشد،مى گويد: فالنى با اين پول اينجا ... هم كف دستت 
ــى و وقت مارا  نمى گذارند، بهتره پنج منطقه توقع ات را پايين بكش
نگيرى.داستان از اين قرار است.پول مازاد انباشت شده به ظاهر كافى 
ــوال مهمى كه پيش  و قدرت خريدى به اندازه يك تف ناقابل.اما س
مى آيد اين است كه چرا با وجود اينكه پول حداقل براى خريد چنين 
ساختمان هايى دردست مشتريان تا حدود زيادى وجود دارد آنان 
ــكن ميل چندانى به سرمايه گذارى در اين  حتى در زمان رونق مس
مجموعه ها ندارندياخيلى سخت خريد مى كنند!؟ واقعيت اين است 
ــاختمان را مى سازند اما به  كه سازندگان پول را خرج مى كنند، س
شيوه خودشان! نه مطابق با آنچه مصرف كننده آينده اش مى خواهد. 
ــاختمان هايى لوكس قد بلندى را مى بينيم  خوب كه نگاه كنيم س
كه همه شبيه به هم هستند. از متريال گرفته تا نوع معمارى و سازه، 
گويا يك نفر با يك سيگار برگ كلفت پشت ميزى نشسته است و به 
سرى كاران پيمانكارش دستور مى دهد همه ساختمان ها را قواره هم 
بسازند.يك الگوى مشخص براى دوختن تيرآهن و سنگ و سيمان 
و... به همديگر، در اين صنعت شكل گرفته است. چهره شهر پر شده 
از ساختمان هايى با نمايى رومى و كالسيك. پيتر دراكر كه بسيارى او 
را فردى پيشرو در زمينه مديريت امروز جهان مى دانند، معتقد است 
بازرگانان وافرادى كه درحوزه كسب وكارفعاليت مى كنند، در آستانه 

جامعه دانايى محور قرار دارند. در اين جامعه، مزيت رقابتى كمپانى 
ــاظ تاريخى چندان  ــود كه به لح ها از دارايى خاصى حاصل مى ش
ــت: توانايى دريافت بينش هاى مختلف از حوزه  ــعه نيافته اس توس
ــب و كار و به كار گرفتن  ــوع و گوناگون و نه فقط حوزه كس هاى متن
ــازندگان امالك و مستغالت بر  آن ها. در واقع مى توان گفت اكثر س
اساس پارادايم يا مجموعه فرضيه هايى در مورد چگونگى وضعيت 
ــكن عمل مى كنند كه باعث مى شوند آن ها نتوانند  آينده بازار مس
ــندوخدمات خوبى به  به طرز موثرى نيازهاى مشترى ها را بشناس
ــان را اين گونه  ــرگ وضع كنونى جه ــه كنند.اولويت اتنب آن ها ارائ
ــائلى نظير توزيع، توليد  ــد:همه چيز از جمله مس به تصوير مى كش
ــده است  محصوالت جديد، زنجيره هاى تامين و ... دوباره اختراع ش
ــازندگان بايد  ــته گير افتاده است.س اما بازاريابى همچنان در گذش
ــتن يك درك بهتر و عميق تراز مشترى  به اين درك برسند كه داش
ها،به مراتب از برشمردن حسن ها و مزيت هاى ملك شان دشوارتر 
است. مشترى ها دستخوش تغييرات فراوانى شده انداماروال ساخت 
وساز وفروش سازندگان همچنان به روال  چند ده سال پيش است.

ــر مى  ــر اطالعات كه در آن به س ــن دوران انفجار دانايى و عص دراي
ــى و روند بازاريابى  ــاز فعل بريم،محدوديت هاى پارادايم ساخت وس
ــا وجود اين  ــترى پيدا مى كند. ب ــتغالت آن نمود بيش امالك و مس
حقيقت كه بسيارى ازپيش فرض هاى مرتبط با اين پارادايم درواقع 
ــتنداماآن ها بر كيفيت تفكراتى كه به  ــنتى هس ناشى از تفكرات س
ــاز مى انجامد تاثير گذارند.چگونه؟ازآنجاكه اين كسب  ساخت وس
ــكل گرفته است،شروع به استفاده  و كار بر پايه فرهنگ سنتى ما ش
از«روش هاى جديد»روندى است كه بايد خود را با آن سازگار ساخت. 
اگر چنين است پس چرا اين پارادايم را تغيير نمى دهيم؟چون تغيير 
ــتحكم و قدرتمند فعلى، نيازمند جسارت و  دادن پارادايم هاى مس

صبر فراوان است.
 همچنان كه درطول تاريخ شاهد بوده ايم،افرادى كه نمى توانند 
ــر حفظ  ــان را تصور كنند، معموال بر س ــم انداز جديدى از جه چش
چشم انداز موجودجنگيده اند. وقتى يك نفر تفكرات ما رابه چالش 
ــان مى دهيم.سازندگان  ــان ها از خود مقاومت نش مى كشد،ماانس
ــيار زيادى را به حل وفصل  ــئوالن دولتى پول و زمان بس وحتى مس
مشكالت بازار مسكن اختصاص مى دهند بدون آن كه حتى به اين 
مساله توجه كنند كه شايدالزم باشدنحوه تفكر خود را در اين مورد 
تغيير دهند. تغيير دادن يك پارادايم نيازمند تغيير دادن بسيارى از 
پيش فرض ها،انتظارات وقوانين تصميم گيرى رسمى و غير رسمى 
هستند كه بر افكار و اعمال ماحاكمند.مشكل ديگرى كه وجود دارد 
ــيارى از اوقات،سازندگان  كنار گذاشتن زود هنگام ايده هاست. بس
ــب وخوبى را بدون بذل توجه كافى كنار  ومسئوالن ايده هاى مناس
مى گذارند. اين ناشكيبايى غالبا از اكراه داشتن و بيزارى از يادگيرى 

نشأت مى گيرد.
شركت هاى ساختمانى تنها از طريق برقرارى ارتباط مجدد بين 
تفكرات درهم و ناهماهنگ خود درباره مصرف كنندگان مى توانند 
واقعا به نيازهاى مشترى ها پى برده و آن ها را به شكلى موثر برطرف 
ــريع التغيير و  ــب وكارى س كنند تا با اين كار بتواننددرفضاى كس
ــوع كه قبل از  ــالم به در ببرند. درك اين موض رقابتى امروز جان س
ــاختمانى بايدبه درك عميق ترين ادراكات  طراحى هر محصول س
روانى و ناخودآگاه مشتريان دست يابيم،خودمى تواند انقالبى بزرگ 
ــور ايجادكند.سال هاى پيش ياد گرفتيم  در صنعت ساختمانى كش
ــترى طراحى كنيم،اكنون زمان آن رسيده  محصول را«براى»مش
كه همان محصول را«با» مشترى طراحى كنيم و در مراحل طراحى 

خانه اى كه مى خواهند داشته باشند دخالت شان دهيم.

پس از حادثه تلخ دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات و كشته شدن مظلومانه تعدادى از دانشجويان 
ــد كه چرا مكان اين  ــيارى از كارشناسان مطرح ش ــوال براى مردم و بس اين دانشگاه، ناگهان اين س
ــودگى اتوبوس و  ــده است؟ و در كنار مساله فرس ــى در ارتفاع باالى 1800 متر واقع ش واحدآموزش
ــاهد اظهار نظرهاى مختلفى براى ارائه راه  ــرويس هاى در نظر گرفته براى  اين واحد آموزشى، ش س
حل عبور و مرور دانشجويان واحد علوم و تحقيقات بوديم مانند طرح ايجاد تله كابين كه به هر دليلى 
جلوى اجراي اين طرح گرفته شده بود. اما چرا چنين مكانى و با اين موقعيت جغرافيايى براى ساخت 
دانشگاه در نظر گرفته مى شود؟ مكانى كه تنها راه حل آن مى شود ايجاد و ساخت تله كابين كه همان 
نيز داراى دردسر و خطرات خودخواهدبود و همه اين اظهار نظرها در حالى صورت مى گيرد كه به گفته 
پيروزحناپى شهردار تهران «دانشگاه علوم وتحقيقات داراى طرح جامع مصوب نيست» و تاكيد دارد 
«كه اين طرح بايد به تصويب شوراى عالى شهرسازى برسد».  در كنار همه خبرهاى منتشره روزهاى 
اخير در رابطه با حادثه تصادف اتوبوس حامل دانشجويان علوم و تحقيقات  به يقين گزارش تصويرى از 
صحبت هاى آقاى هادوى قاضى بازنشسته و مالك حقيقى زمين دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات 
و غصب امالكش از سوى مديران اين دانشگاه دردناك تر از خود حادثه رخ داده براى دانشجويان اين 
دانشگاه نباشد.شايد اگر ساخت و ساز همين واحد دانشگاهى از ابتدا داراى طرح مصوب بود اين ظلم به 
خانواده هادوى روا نمى شد تا پس از گذشت سال ها اكنون به خاطر وجود شبكه هاى اجتماعى در فضاى 
مجازى منتشرشود و همگان از آنچه كه رخ داده آگاه شوند.اما با نگاهى به اخبار منتشره در خصوص 
توسعه و ساخت و ساز دانشگاه ها در كشور به خوبى  مى توان دريافت كه اين گونه مسائل تنها شامل 
دانشگاه آزاداسالمى نيست بلكه اكنون به بهانه ايجاد توسعه در بدنه دانشگاه و تهيه طرح هايى از سوى 
مشاوران به نوعى نهاد دانشگاه دايما با بدنه اجتماع و مردم درگير است.از نمونه ها ى اين درگيرى ها 
مى توان به ساكنان قديمى منطقه ده ونك تهران در پيرامون دانشگاه الزهرا اشاره داشت كه به دليل 
سياست گسترش و توسعه براى دانشگاه، اكنون  دانشگاه الزهرا خواهان تخليه اجبارى ساكنان  اين 
منطقه از خانه هاى خود است. البته اين طرح هاى توسعه و گسترش دانشگاه تنها شامل بيرون راندن 
ساكنان محله هاى قديمى پيرامون دانشگاه ها نيست بلكه اين دست اندازى به تاسيس دانشگاه به بهانه 
شعبه اى در استانى ديگر هم مى شود. مثل شعبه دانشگاه تهران در جزيره كيش يا ارس  يا حتى همين 
تاسيس شعبه يا نمايندگى ديگر در يك استان به قيمت قطع درختان يا نابودى بخشى از محيط زيست 
را به ارمغان آورده است مانند تاسيس شعبه اى از دانشگاه امام صادق(ع)در استان قم كه خبرها حكايت  
ازدرگيرى مردم با  دانشگاه به دليل قطع درختان پارك ساالريه اين استان داشت.طرح توسعه دانشگاه 
به خودى خود بد نيست و بد نخواهد بود اما آيا توسعه كالبدى دانشگاه بايد به هر قيمتى و با هر روشى اجرا 
شود؟گاهى اين طرح هاى توسعه كالبدى دانشگاه ها در شهر تنها يادآور بلعيدن يك شهر و شهروندان 
آن توسط دانشگاه است.از جمله طرح هاى توسعه دانشگاهى كشور كه حدود دو دهه مطرح و مورد انتقاد  
مخالفان و موافقان قرار داردو به نوعى انگار در اين طرح قرار است يك شهر بلعيده شود از سوى دانشگاه، 
طرح توسعه دانشگاه تهران است. طرحى كه  از دهه 70 با هدف رفع كمبود فضاهاى آموزشى دانشگاه 
مطرح و از اوايل دهه 80 با تملك و خريدارى بخشى از اراضى محدوده پيرامونى اين دانشگاه آغازشد اما 
از سال 94 هدف اين طرح به ناگهان از رفع كمبود فضاى آموزشى به خودكفايى مالى دانشگاه و استقرار 
شركت هاى دانش بنيان تغيير كرده و به طرح «شهردانش، دانشگاه، سبز و هوشمند»تغيير نام داد.

اصوال براى مكان يابى و استقرار كاربرى آموزشى و دانشگاه فاكتور و معيارهاى مختلفى مورد توجه قرار 
مى گيرد كه به طور حتم معيار شرايط استقرار كاربرى در محيط ازجمله همجوارى مناسب و سازگارى 
با محيط پيرامونى داراى اهميت است و از سويى  معيارهايى چون نزديكى به خيابان اصلى،  نزديكى به 
مراكز فرهنگى مانند موزه، سينما، نزديكى به مراكز مخابرات، نزديكى به بيمارستان و مراكز درمانى و... 

داراى اهميت ويژه خواهد بود.
دانشگاه تهران از نظر استقرار و مكان در يكى اصلى و مهم ترين خيابان هاى تهران قرار دارد كه شايد 
ــتقرار و امكان دسترسى آن به بدنه اجتماع  يكى از مهم ترين  ويژگى هاى اين دانشگاه همين نوع اس
مردمى بيرون از ديوار و نرده هاى اين دانشگاه باشد كه همواره پيوند ناگسستنى بين دانشگاه و عموم 

مردم را فراهم  كرده است.
اما با مطرح شدن طرح «شهردانش، دانشگاه، سبز و هوشمند»و در پى آن اعتراض و انتقاد ساكنان 
قديمى بافت  پيرامونى دانشگاه تهران بيم آن است كه دانشگاهى كه همواره مردم آن را بخشى از هويت 

وجود خود و گذشتگان شان در اين شهر دانسته  و يك شهر به آن تعلق خاطر دارد به ناگهان تبديل به ضد 
مردم و جامعه تبديل شود.

ــه اند كه با  ــرار  گرفت ــگاه ق ــگاه تهران مردم و مديران دانش ــعه دانش ــر طرح توس در واقع دو س
ــى با خبرگزارى  ــگاه تهران در گفت و گوي ــارى تالش به اجراي اين طرح دارند و رييس دانش پافش
ــت  ــتند، به اين دليل اس ــى از مالكان معترض اجراى اين طرح هس ــنا اعالم مى كند:«اگر برخ ايس
ــرح به خودى  ــت. در غير اين صورت ط ــده اس ــه الزم براى تملك مابقى اراضى تامين نش كه بودج
ــب است.  ــهر تهران مناس ــگاه تهران در واقع براى ش ــكلى ندارد و اجراى آن فراتر از دانش خود مش
ــعى كرديم زمين هاى  ــتيم، ولى س ــاكنان طرح نيس ــكل براى س ضمن اينكه ما منكر ايجاد مش
ــت». ــده اس ــا حدودى اين امر انجام ش ــكل دارند را خريدارى كنيم كه ت ــانى كه مش تمامى كس

اما اگر پاى درد دل مردم ساكن در بافت پيرامونى دانشگاه تهران بنشينيم انتقاد آن ها بيش از آن است كه 
چرا دانشگاه هنوز ملك شان را نخريده است؟ يا چرا در بالتكليفى به سر مى برند؟ در واقع آن را تجاوز به 
حريم و زندگى ساكنان قديمى بافت پيرامونى دانشگاه مى دانند كه در اين طرح خواست ساكنان و تعلق 
خاطرشان به محله ديده نشده يا اصال مشاور طرح به آن توجه نكرده است و از آن به عنوان زياده خواهى 
دانشگاه تهران ياد مى كنند و از سوى ديگر گاليه از اينكه قيمت حقيقى امالك شان براى خريدارى 
از سوى كارشناسان دانشگاه تهران پيشنهاد نمى شود و از  طرفي خود طرح را نه تنها به سود دانشگاه و 
دانشگاهيان نمى دانند، بلكه آن به را عنوان طرحى بر ضد اهداف دانشگاه تهران دانسته كه حاصلى جز 

رانت و سوداگرى زمين و ساخت چند برج نخواهد داشت.
از طرفى طرح توسعه دانشگاه تهران مخالفان جدى از طرف دولت و بدنه حكومت نيز دارد كه به روايت 
خبرگزارى تسنيم در نشستى  نماينده وزارت كشور به اين طرح انتقاد و با اجراي آن مخالفت كرده و اظهار 
داشت:«نگاه اقتدارگرايانه در اين طرح يكى از مواردى است كه بايد در مورد آن بازنگرى صورت بگيرد. 
طرح توسعه دانشگاه تهران آنقدر بزرگ ديده شده است كه در صورت اجرا، پارك الله برايش حكم حياط 

خلوت را پيدا مى كند».
با توجه به كاهش هر ساله تعداد شركت كنندگان در كنكور سراسرى و به تبع آن كاهش ميزان 
ــگاه با هدف افزايش فضاى آموزشى كه در دهه 70 دانشجو ،شايد توجيه اجراي طرح توسعه دانش

مطرح شد چندان قابل توجيه نباشد و گسترش و تملك امالك ساكنان با فشار و نارضايتى آن ها و 
سپس رها كردن آن در سطح شهر كه هر روز فرسوده تر شده و خود پس از چندى تبديل  به معضلى 
در شهرتهران خواهدشد عاقالنه به نظر نمى رسد و اين درحالى است كه خود ساختمان هاى اصلى 
دانشگاه تهران مانند پرديس هنرهاى زيبا به دليل آنكه يادگارى از گذشته و تاريخ آموزش دانشگاهى 
در كشور است و الزم است تا مانند يك بناى ارزشمندتاريخى حفظ و مرمت شود، اكنون به مرمت 
و بهسازى ساختمان و كالس هاى آن توجهى نمى شود.به طورحتم اختالف وانتقاد واعتراض ها از 
سوى مردم و بسيارى از كارشناسان به طرح هاى توسعه دانشگاهى مانند طرح توسعه دانشگاه تهران، 
نشان ضعف سيستم برنامه ريزى شهرى در ايران است؛ ضعفى كه تماما به دليل نگاه كارشناسى از باال 
به پايين بوده بدون آنكه قبل از تصميم گيرى و تهيه طرح، خواسته ها و نياز هاى مردم ديده و شنيده 
شود و اين يك سويه تصميم گيرى كردن حاصلى جز شكست و عدم استقبال و مشاركت مردم در 
پى نخواهد داشت. به طور كلى گاهي شاهد آن هستيم كه مفاهيمى مانند   توسعه پايدار، شهر خالق، 
دانشگاه كارآفرين، بازآفرينى شهرى وشهر هوشمند و  نظاير آن، زمانى كه مطرح مى شوند و بايد 
مشكلى از هزاران مشكل را حل كنند ناگهان در پس پرده  تبديل به ابزارى براى مشروعيت بخشى به 

رانت و سوداگرى زمين و ...مى شوند.

بلعيدن يك شهر به بهانه طرح توسعه دانشگاهبى توجهى بازار مسكن به مصرف كننده

يادداشت  2يادداشت 1

حامد هدائى 
 اقتصاد دان رفتارى

دنياعباسى كسبى
 كارشناس ارشدبرنامه ريزى شهرى 
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به  شماره  پالك 166ب32،   RDسندكمپاني  خودرو

موتور  شماره  و   83119162 شاسي  شماره  به 

11783019047 مربوط به علي سبزمرادي به شماره 
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مي باشد.

مجلس نمايندگان جديد آمريكا، سرانجام  سر و سامان گرفت 
و كار خود را شروع كرد. مجلسى كه طيف آبى آن از طيف قرمز 
رنگ، بيشتر به چشم مى آيد و نبض امور را در دست دارد. نانسى 

پلوسى، رهبر كاركشته و قديمى و سرد و گرم چشيده دموكرات ها 
هم بار ديگر چكش مديريت مجلس را به دست گرفته و از همين 

حاال مى توان صداى چكش هاى ضدترامپى او را كه ...

ورزش 8 فرهنگ و هنر 7

اقتصاد 5

كنگره صد و شانزدهم آمريكا شروع به كار كرد

چكش  پلوسى 
بر سر ترامپ!

وضعيت نرخ بيكارى در كشور بررسى شد

فارغ التحصيالن   در   بن بست  اشتغال

       مسعود سلطانى فر روز گذشته در جلسه اى شركت كرد 
كه منتقدان كى روش دور يكديگر جمع بودند   

اشتباه   استراتژيك  
وزيـر

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

قامت سينما 
در آينه كلمه و كتاب 

بين الملل 4

        مرتضي مبلغ در گفت وگو با«قانون»:   

دولت  در تنظيمدولت  در تنظيم
 سياست هاي خود   سياست هاي خود  
با  اصالح طلبانبا  اصالح طلبان
 مشورت  نمى  مشورت  نمى   كندكند
    برخي با عنوان كردن نظام پارلماني به دنبال جمع كردن  

     دموكراسى نسبى دركشور هستند

    رييس كميته نظارت و بودجه شوراي شهر تهران

 در گفت وگو با «قانون» مطرح كرد

كسري بودجه قطعي
 50 هزار ميليارد ريالى

 شهرداري در 98

جامعه 6

صفحهصفحه22

        معرفى فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ با چاشنى اعتراضات 
محسن اميريوسفى ، كارگردان فيلم 
در محاق مانده آشغال هاى دوست داشتنى،  همراه شد 

حكايت توقيف
 يك فيلم دوست داشتنى

فرهنگ و هنر 7
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مريم چهاردولي

     يكى از اصول و اركان رقابت اين است كه رقابت ها بايد در ذيل خطوط قرمز و وحدت و منافع ملى صورت گيرد
     تنها راه برون رفت از مشكالت اين است كه  به اجماع ملى برسيم و درمورد مسائل ومشكالت با يكديگر گفت وگوكنيم

     در طرح اجماع ملى يا همان گفت و گوى ملى بايد نقاط مشترك را پيدا كرد و براى مسائلى كه درآن اختالف وجود دارد، راه حل پيدا كرد
     زمانى كه مشكالت شكل فزاينده پيدا كند، روى هم انباشته شده و وضعيت كاهنده و مخربى پديد مى آورد

     اصالح طلبان چند سالى است كه اين طرح را با عناوين مختلف در سطح جامعه مطرح كرده وآن را ترويج مى دهند
     در مناظره ها هميشه جبهه گيرى وجود دارد و گاهى باعث مي شود به ضد خودش تبديل شود وشكاف ها را بيشتر مى كند

     بايدحاكميت براى عملياتى شدن گفت وگوي ملي ابتدا اقدام كند تا حركت هم افزايى درجامعه شكل بگيرد
     در نگاه منفى به احزاب چند عامل وجود دارد. يكى ازآن عوامل ريشه در تاريخ دارد

     يكي از عوامل مهم وموثردرنگاه منفى به احزاب، فضاى حراستى وامنيتى است كه در كشوروجوددارد
     افرادى دركشورهستندكه دموكراسى را قبول ندارند وآن را از مظاهر غرب و غرب زدگى مى دانند 

     يكى ازمهم ترين عواملى كه جوانان نمى توانند دركشورجايگاه واقعى خودشان راپيداودر آن رشدكنند، نگاه انقباضى و پرهزينه به احزاب است
     تشكيل و فعاليت احزاب ضرورت هر نظام مردم ساالر است

     مشكل ديگر كه درباره فعاليت احزاب وجود دارد، فقدان ارتباط حقوقى احزاب با قانون انتخابات است
     زماني كه براي حل مشكالت وكاستى ها اقدام حقوقى شود، سرانجام با مخالفت شوراى نگهبان مواجه خواهندشد

     مشكالت با روش ها و سياست هاى جارى قابل حل نيست؛ نبايد به دنبال راه حل هاى غيرواقعى رفت
     اصالح طلبان در سال هاى 92 و 96 در شرايط طبيعى نامزد انتخاباتى تعيين نكردند

     درباره انتخاب آقاى روحانى اصالح طلبان صادقانه و روشن براى مردم توضيح دادند كه چرا ايشان را معرفي كردند
     راهبرد اصالح طلبان نسبت به دولت آقاى روحانى، حمايت وانتقاداست

     نمي دانم چرا دولت نتوانست درباره نقدينگى ها فكر اساسى وراه حل پيشگيرانه اى داشته باشد

ون
قان

ن/ 
ديا

جا
 س

آرا
ل 

 :گ
س

عك
 

بيشـترين هزينـه ناكارآمدي هـاي دولـت روحانـي را 
اصالح طلبان پرداخت كردند و در همين راسـتا شـاهد آن 
هستيم كه اين روزها طرف مقابل تا حدي كه توان دارد، براي 
زير سـوال بردن جريان اصالحـات از  تدبيري هاي عجيب 
دولت اسـتفاده مي كند. در رابطه با اين موضوع بسـياري از 
شـخصيت هاي اصالح طلب تا كنون نكاتي را مطرح كرده  و 
داليلي را به زبان آورده اند. براي بررسـي بيشتر اين موضوع 
سراغ مرتضي مبلغ، از شـخصيت هاي اصالح طلب و معاون 
سياسـي وزارت كشـور در دوره اصالحات رفتيم. اين فعال 
سياسي اصالح طلب در گفت وگو با«قانون» نكات مختلفي را 
درباره مسائل جاري كشور به زبان آورد و  تحليلي نيز از داليل 
اقدامات صورت گرفته  توسط دولت به زبان آورد كه مشروح 

اين گفت وگو را در ادامه مي خوانيد.
     نظرشمادرباره طرح گفت وگوي ملي چيست آيا اين طرح 

مي تواند راهگشاي حل مشكالت كشور باشد؟
ــخص شود  براى اينكه اهميت و ابعاد طرح گفت وگوي  ملى مش
بايد به موضوع اساسى و زير بنايى كه ريشه اصلى معضالت و مشكالت 
كشور است، توجه كرد كه آن موضوع اساسى عبارت از فقدان اجماع 
پايدار ملى بر سر منافع ملى و راه حل چالش ها و مسائل اساسى كشور 
در جامعه به ويژه در درون هيات حاكمه است. مالحظه كنيد  دركشور 
از نظر منابع مورد نياز اعم از منابع انسانى و مادى هيچ كمبودى نداريم. 
مشكالت از عدم اتصال وارتباط مناسب و سازنده منابع به هم شكل 
گرفته است.اگر منابع دريك راستا به هم متصل مى شدند همه دستگاه 
ها و نهاد ها به صورت مشخص در جهت تحقق اهداف تعيين شده و به 
صورت هم افزايى حركت مى كردند. اين عدم اتصال سازنده منابع باعث 
شده تا مشكالت اساسى درجامعه شكل بگيرد ورفتارها و رقابت ها به 
جاى هم افزايى جنبه مخرب داشته باشد. يكى از اصول و اركان رقابت 
اين است كه رقابت ها بايد در ذيل خطوط قرمز و وحدت و منافع ملى 
ــرفته و مردم ساالر منافع ملى جزو  صورت گيرد. دركشورهاى پيش
اصول مورد اجماع همه جريان ها و نهاد ها به ويژه در درون هيات حاكمه 
است ورقابت ها ذيل منافع ملي صورت مي گيرد. متاسفانه دركشور ما 
رقابت ها بيشتر برسرمسائل اساسى و منافع ملى است و اين رقابت هاي  
مخرب به تدريج شكاف هاى عميقى را در سياست، فرهنگ و جامعه 
به وجود آورده و سرمايه هاى فراوانى را نابودكرده است. تنها راه برون 
ــت كه  به اجماع ملى برسيم و درباره مسائل  رفت از مشكالت اين اس
ــكالت با يكديگر گفت وگوكنيم؛ در غيراين صورت راه ديگرى  ومش
وجودندارد زيرا راه هاي بسياري تجربه شده و نتيجه اى حاصل نشده 
است. الزم به ذكر است كه گفت و گو به اين معناست كه همه طرف ها 
بپذيرندكه طرف مقابل شان حرف هاي درستى ومنطقي براى گفتن 
دارد واينكه اشتباهات وخطاهاي خودشان را بپذيرند. اين گفت و گو 
بايد همدالنه ودرجهت منافع ملي باشد،نه اينكه طرف ها بخواهند به 
هر قيمتى كه شده حرف شان را به كرسى بنشانند. بايد نكته ها و نظريات 
بدون موانع گفته شود. در طرح اجماع ملى يا همان گفت و گوى ملى بايد 
نقاط مشترك را مشخص و براى مسائلى كه درآن اختالف وجود دارد، 
راه حل پيدا كرد. در واقع بايد به يك اجماع كلى برسرمسائل اساسى 
ــيد؛ اين اجماع بايد در درجه اول در درون حاكميت شكل  كشور رس
بگيرد و بعد به دنبال آن در بدنه اجتماعى، نخبگان، فعاالن سياسى، 
احزاب و جناح ها، نهادهاى مدنى و ساير اقشار صورت گيرد. هميشه 
چالش ها و مشكالت بوده وتكرار مى شود اما زمانى كه مشكالت شكل 
فزاينده پيدا كند، روى هم انباشته و وضعيت كاهنده و مخربى پديد مى 
آورد.اگر به اين وضعيت برسيم، اوضاع بسيارخطرناك و وخيم خواهد 
شد. فلسفه طرح گفت وگوى ملى يا آشتى ملى اين است كه سخنان و 
حرف هاى منطقى و درست يكديگر را بپذيريم و اينكه قبول كنيم همه 
افراد وجريان ها خطاهايى كرده اند. دراين گفت وگو نبايد عده اى فقط 
خودشان را برحق بدانند و معتقد باشند بقيه بايد طبق روش و منش آن 

ها عمل كنند و حتى در صدد تخطئه آنان برآيند.
     طرح گفـت و گوى ملى طرحي بود كه از سـوي جريان 
اصالح طلبان مطرح شـد.آيا براى اجراى اين طرح اقداماتى 

صورت گرفته است ؟
اصالح طلبان چند سالى است كه اين طرح را با عناوين مختلف در 
سطح جامعه مطرح كرده وآن را ترويج مى دهند. در واقع اصالح طلبان 
ــراى حاكميت و  ــتند تا ضرورت اين طرح ملي را ب به دنبال اين هس
جامعه ترسيم كنند تا همه  جريان ها، شخصيت ها ، مقامات و گروه ها 
ــوند كه هيچ موضوعى مهم تر از موضوع گفت و گوى ملى  متقاعد ش
نيست. متاسفانه در مقابل اين طرح مقاومت هايى وجود داردكه اين 
ــت يك جنس آن به تندروها باز مى گردد. مقاومت ها از دو جنس اس

آن ها همواره يكه تازى و ميدان دارى مى كنند وتاكنون آسيب هاى 
ــور وارد كرده اند، تندرو ها هرحركت سازنده  غير قابل جبرانى به كش
ــازى مخدوش مى كنند و اجازه  ــاالرى و فضاس و مفيدى را با غوغاس
ــت و گو و اتحاد ملي انجام  نمى دهند آن حركت به ويژه در عرصه گف
شودزيرا هرگونه فضاى سازنده و اعتماد بخش در حاكميت وبدنه جامعه 
به زيان آن هاست ودرتالش هستند اين مسائل را به حاشيه ببرندتامنافع 
نامشروع شان به خطر نيفتد. جنس بعدى ،عدم اطالع و آگاهى برخى 

جريانات سياسى و حكومتى از ضرورت گفت و گوى ملى است.
ــه عملكرد آن ها  ــي ب  از جمله داليل عدم آگاهى جريانات سياس
بازمي گردد. متاسفانه برخي جريانات  نسبت به مسائل روز وانطباق 
ــمگيرى دارند كه اين امر  با نيازها و ضرورت هاى جامعه تاخير چش
مشكل آفرين شده است. دليل بعدى به رانت هاى سياسى و تبليغاتى كه 
در بخشي از جناح ها وجريانات سياسى و حاكميتى است، بازمي گردد. 
ــه جريان اصولگرا ازرانت هاى سياسى و تبليغاتى  ــور هميش دركش
گسترده استفاده مى كند.تمام امكانات براى اين جريان هميشه فراهم 
است؛ به همين دليل است كه از رشد و بلوغ سياسى و تشكيالتى الزم 
برخوردار نيست .در نتيجه احساس نياز به گفت و گوى ملى و ضرورت 
آن هم نمى كند. البته اين طرح تازه شروع شده واصالح طلبان عالوه بر 

تبيين و ترويج اين طرح ملى بايد اقدامات عملى زيادى را دنبال كند.
 بايد اشاره كنم كه اين طرح يك حركت ملى و فوق جناحى محسوب 
مى شودكه اجراى آن چند مرحله دارد. ابتدا بايد درحاكميت و جامعه 
زمينه شكل گيري آن به وجود بيايد. جالب است بدانيد من گاهى با 
برخى ازاصولگرايان درباره ضرورت اين طرح صحبت كرده ام، بعضى 
از آن ها مى گفتندكه دنبال گفت وگو  هستند؛درواقع آن هافكر مى 
كردند اين طرح شبيه جلسات مناظره وسخنرانى هاى دوجانبه در 
ــت. در حالى كه اين طرح فراتر وپر ابعادتراز اين مسائل  دانشگاه هاس
است. مناظره ها و گفت و گو هايى كه دردانشگاه ها ومحافل عمومى 

برگزار مى شود به اين صورت است كه هر كسى به دنبال اثبات حرف 
خودش است ومى خواهد به هر گونه كه شده مخاطب را تحت تاثير 
ــه جبهه گيرى  نظرات وافكارخودش قرار دهد. در مناظره ها هميش
وجود دارد و گاهى باعث مي شود به ضد خودش تبديل شود وشكاف ها 
را بيشتر مى كند. بهتر است اين طرح ابتدا ازمتن حاكميت كه قدرت 
ازآنجا شروع مى شود، شكل بگيرد. اين طرح به معناي آن نيست كه ابتدا 
مسائل و نقطه نظرات گفته ودرآخر راى گيرى صورت گيردياهرچه 
مقام باالتر بگويد همان اجرا شود.گفت وگو به اين معناست كه همه 
بدون تصميم قبلى وارد گفت وگو شوند به حرف يكديگرگوش كنند 
ــترك را پيداكنندوبراى  و واقعيت ها را بپذيرند.همچنين نقاط مش
برطرف شدن اختالفات به راه حل مناسب برسند. درواقع درفرآيند 
گفت وگوي ملي همه بايد به يك اجماع پايداربرسند وحاكميت براى 
عملياتى شدن اين طرح ابتدا اقدام كند تا حركت هم افزايى درجامعه 
شكل بگيرد؛ دراين صورت است كه بسيارى ازمسائل و مشكالت به طور 
طبيعى حل خواهد شد. به نظرم همان گونه كه اصالح طلبان در ارائه اين 
طرح پيشگام بودند در عملياتى شدن آن هم بايدازخودگذشتگى كرده 
وپيشگام شوندتاجريانات رقيب به ضرورت اين طرح پى ببرند وانگيزه 
هاي الزم را پيدا كنند. شخصيت ها و چهره هاى مطرح و موثر اصالح 
طلب و احزاب و نهادهاى مدنى بايد اين طرح را در دستوركار اصلى و 
اوليه خود قرار دهندوبراى عملياتى شدن آن برنامه ريزى دقيق و واقع 
ــتگى و  بينانه اى را انجام دهند. اين اقدام مهم ملى نياز به ازخودگذش

تالش خستگى ناپذير دارد.
     اين روزها درجامعه به احزاب وجريانات فعال سياسي 
نگاه منفى وجوددارد؛ دليل اين رويكرد چيسـت و چرا اين 

احزاب به جوان گرايى روي نمى آورند؟
ــود دارد. يكى ازآن عوامل  در نگاه منفى به احزاب چند عامل وج
ريشه در تاريخ دارد. در دهه هاى گذشته و قبل از انقالب بعضى ازاحزاب 
وابستگى خارجى داشته  و دست نشانده بودند ورفتارها در راستاى 
منافع ملى نبود كه ازهمان زمان نگاه منفى به احزاب شروع شده است 
.در ادامه وبعد ازانقالب بسيارى از فعاالن ،نخبگان و افراد موثر در جامعه 

ــعاركه عضو هيچ حزب وجناحى نيستند شروع به  فعاليت  بااين ش
ــى كردند. اين امر همچنان هم ادامه دارد وبايدگفت اين افراد  سياس
عدم انتساب به احزاب و جناح ها را براى خود امتياز يا افتخار مى دانند. 
ازجمله عامل مهم تر و موثرتر در نگاه منفى به احزاب فضاى حراستى 
و امنيتى است كه در كشور وجود دارد و اين فضا باعث پر هزينه شدن 
فعاليت هاى حزبى شده است. از طرف ديگر افرادى دركشورهستندكه 
دموكراسى را قبول ندارند وآن را از مظاهر غرب و غرب زدگى مى دانند 
ــول ندارند وآن را تزييني مي دانند.  اين افرادحتى راى مردم راهم  قب
ــزاب را مضر جامعه  ــردم را از روى اجبار پذيرفته اند،اح آن ها راي م
مى دانند ومعتقدند احزاب گروه هاى ضد دين و ضد وحدت در جامعه 
هستند. اين نگاه ها به نحوي درقدرت و برخى دستگاه هاى حراستى 
ــورهم وجوددارد كه باعث شده كار و فعاليت دراحزاب  و امنيتى كش
پرهزينه شود. جالب است بدانيددر شعار، عده كمى هستندكه نفى 
ــتر وجود حزب را الزم و ضرورى مى دانند اما  تحزب مى كنند و بيش
ــان مخل احزاب هستند. به همين دليل  همين افراد در عملكردش
است كه احزاب فرصت و زمينه الزم را براى رشد و ارتقا پيدا نمى كنند 
و همواره با مانع و دست اندازهاى مختلف مواجه هستند. افراد جامعه به 
ويژه جوانان احساس مى كنند ورود و فعاليت دراحزاب به آينده شغلى 
و تحصيلى شان لطمه خواهد زد ومشكل ساز خواهد شدزيرازمانى 
ــغلي وكارى شوندازآن هاسوال  كه افراد مي خواهند وارد محيط ش
مى شود چرا در فالن حزب فعاليت كرده ايد و بر اساس فعاليت هايى 

كه در احزاب داشته اند، براى شان پرونده سازى و مانع تراشى مى كنند. 
ــتگاه ها بايد احزاب را تقويت وزمينه فعاليت براي  درصورتى كه دس
مردم را گسترده كنند.به نظرم يكى ازمهم ترين عواملى كه جوانان 
نمى توانند دركشورجايگاه واقعى خودشان راپيداودر آن رشدكنند، 
ــت. تا زمانى كه اين مسائل در  نگاه انقباضى و پرهزينه به احزاب اس
جامعه حل نشود احزاب نمى توانند به شكل واقعى  فعاليت اجتماعى 
گسترده اى داشته باشند. تشكيل و فعاليت احزاب ضرورت هر نظام 
مردم ساالر است. مشكل ديگر كه درمورد فعاليت احزاب وجود دارد، 
فقدان ارتباط حقوقى احزاب با قانون انتخابات است؛ در دنيا حتى در 
افغانستان و عراق كه اين اواخر به دموكراسى نسبى رسيده اند در قانون 
انتخابات آن هارابطه ارگانيك وحقوقى با احزاب وجود دارد. متاسفانه 
جمهورى اسالمى ايران كه خود را در منطقه پيشتاز و مدعى مى داند 
در اين زمينه اقدام موثري انجام نداده است.  درواقع درقانون انتخابات 
ما هيچ نسبت حقوقى و موثرى با احزاب وجودندارد كه اين موضوع 
ــت. زماني كه براي حل  نيز برگرفته از همان نگاه منفى به احزاب اس
مشكالت وكاستى ها اقدام حقوقى شود، سرانجام با مخالفت شوراى 

نگهبان مواجه خواهند شد.

     آيا كمرنگ بودن احزاب در كشور به دليل عدم شفافيت 
در عملكردشان نيست ؟

اگر براى احزاب شرايط فعاليت واقعى و آسان وجود داشت واحزاب 
كوچكى كه فقط مى خواهند ازآن هايك اسم وجود داشته باشد و فاقد 
ــتند با احزاب بزرگ ترادغام شوند تا احزاب جدى تر  موضوعيت هس
شكل بگيرد،بي شك احزاب بر اساس استاندارد هاى حزبى حركت 
ــان وجود خواهد داشت زيرا  خواهند كرد و شفافيت در عملكرد ش
احزاب نه تنها فعاليت شفاف دارند بلكه به شفاف سازى ساير دستگاه ها 
نيز مى پردازند.دركناراين موارد اگرنگاه پرهزينه به احزاب كنار برود و 
فعاليت درحزبى به عنوان يك تشخص سياسى در جامعه مطرح شود، 
درآن زمان است كه شاهد ورود گسترده مردم به احزاب خواهيم بود زيرا 
بدنه اجتماعى جامعه درحال حاضرآمادگى پيوستن به احزاب را دارد.

     چنـدي پيش علـي الريجانى بحثـى را در مورد نظام 
پارلمانى كشور مطرح كرد؛ در گذشته رهبري نيز درسفرى 
كه به كرمانشاه داشتند به اين موضوع اشاره كردند، به نظر 

شما آيا اجراي  نظام پارلماني در كشور مي تواند موثر باشد؟
نظام هاى دموكراسى متنوع و متفاوت هستند و درايران هم تلفيقى 
ازنظام پارلمانى و نظام رياستى وجود دارد. نكته اين است كه در گذشته 
نظام پارلمانى را يك بار تجربه كرديم و در اثركاستى هايى كه درآن 
ــى اصالح و به نظام رياستى تبديل شد. به  وجود داشت، قانون اساس
نظرم مشكالت كشور با اين گونه مسائل حل نخواهد شد؛ در واقع با 
بيان كردن ازاين دست مسائل مى خواهيم از مشكالت فراركنيم. وقتى 
مى بينيم مشكالت با روش ها و سياست هاى جارى قابل حل نيستند، 
نبايد به دنبال راه حل هاى غيرواقعى رفت.شايد برخى شخصيت ها از 
جمله كسانى كه از آن ها نام برديد از روى خيرخواهى اين پيشنهاد را 
مطرح مى كننداماعده  اى مى خواهند سوء استفاده كنند و درواقع به 
دنبال جمع كردن همين دموكراسى نسبى كه دركشوروجود دارد، 
هستند. آن ها مى خواهند با توجه به اهرم و ابزار نظارت استصوابى، 
مجلس مورد نظر خود را تشكيل دهند وازدل چنين مجلسى رييس 

قوه مجريه را كه مطلوب و مورد نظر خودشان است، بيرون بياورندتاازاين 
طريق ساختارهاى غير دموكراتيك و اقتدارگرايانه را بركشور حاكم 
كنند. اين افراد و جريان ها چون انتخاب مردم بيشتر بر خالف منويات 
شان است و برنامه ها و اهداف غيرمردمى آن ها را به هم مى ريزد،طرح 
حذف انتخاب رييس جمهور را مطرح و بر نظام پارلمانى تاكيد مى كنند.
     با توجه به حمايت هاى زيادى كه اصالح طلبان از روحانى 

داشتند، عملكرد اين دولت را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــرايط طبيعى نامزد  ــال هاى 92 و 96 در ش اصالح طلبان در س
انتخاباتى تعيين نكردند بلكه درراستاى مصالح عمومى و منافع ملت و 
براى پيشگيرى از وخامت بيشتر اوضاع كشور نامزد انتخاباتى معرفى 
ــن  كردند. درباره انتخاب آقاى روحانى اصالح طلبان صادقانه و روش
براى مردم توضيح دادند كه چرا ايشان را معرفي كردند. در دوره اول 
رياست جمهورى آقاى روحانى، عملكرد ايشان در مجموع قابل قبول 
بود؛ گرچه درآن زمان هم اشكاالت متعددى وجود داشت كه تذكرات 
ــبت به دولت آقاى روحانى  ــد. راهبرد اصالح طلبان نس الزم داده ش
حمايت وانتقاداست ولي سال 96 و در دوره دوم رياست جمهورى دو 
اتفاق مهم و خطاى راهبردى توسط دولت به وقوع پيوست. خطاى 
ــد از انتخابات بود. جهت گيرى ورفتار  اول آقاى روحانى مربوط به بع
آقاى روحانى به نحو محسوس و ناگهانى تغيير پيداكرد؛ به گونه اى كه 
درجامعه احساس مى شد.آقاى روحانى به شعارها و وعده هايى كه 
داده پشت كرده است. به نظر مى رسد براى اين خطا هيچ توجيه قابل 
قبولى وجود ندارد زيرا زمانى كه مردم با تمام شورواحساس وشعور به 
پاى صندوق راى آمدند و راى دادند، توقع ديگرى داشتند اما احساس 
كردند به توقعات شان عمل نشده است. متاسفانه عمده افرادى كه در 
كابينه حضور دارند و مديران ارشد هم چنين رفتارهايى از خود نشان 
ــدن شوك به جامعه وايجاد  مي دهند. اين نوع رفتارها باعث واردش
سرخوردگى جدى مردم نسبت به دولت مي شود.البته آقاى روحانى 
بعد از چند ماه متوجه اين خطاى راهبردى خودشد و به نظر مى رسد 
در اين اواخر درتالش براى جبران آن هاست. البته اين موضوع را نبايد 
فراموش كرد كه جبران آن خطاهاواقناع افكار عمومى كاري بسيار 
سخت وزمانبر است. خطاى راهبردى دوم دولت آقا روحاني اين بودكه 
توان دولت يازدهم بيشتروقت ها صرف موضوعات اقتصادى شده بود؛ 
به ويژه روي كاهش تورم تمركززيادي داشت. ازجمله مشكالت مهم 
درآن دوران نقدينگى افسارگسيخته دركشوربودكه براى هر صاحب 
نظرى به خوبي آشكار بود وبه زودى اين اژدهاى هفت سر همه مسائل 
ــت درباره نقدينگى ها  رادرخود مي بلعد. نمي دانم چرا دولت نتوانس
فكر اساسى وراه حل پيشگيرى داشته باشد. البته همه مى دانندكه 
ــأومبناى نقدينگى ها فقط به دولت باز نمى گردد بلكه نهادها  منش
ــيس موسسات اعتبارى  وجريان هاى خارج از دولت بودندكه باتاس
وصندوق هاى مختلف پولشويى هايى كردند كه ضربه مهلكى به كشور 
وارد كرد. به هرحال دولتى كه تمركز خود را بر اقتصاد گذاشته بود بايد 
براى رفع مشكالت ومهارآن چاره انديشى مى كرد واجازه گسترش 
بى رويه نمى داد تا به آستانه انفجار و تخريب نرسد. البته نبايد فراموش 
كردكه ريشه بسيارى ازمسائل و مشكالت كشور به برخى جريانات 
تندسياسى و دستگاه هايى باز مى گرددكه هرروز بابينش هاى غلطى 
كه دارند براى حركت هاى سازنده كشور مشكل آفرينى و سنگ اندازى 
مى كنند و به مثابه دستگاه هاى موازى با دولت رقابت مى كنند. به هر 
حال مشكالت اقتصادى به روان مردم ضربه زده و باعث شده سرمايه ها 
به يك سوم كاهش پيداكند، تورم روند صعودى به خود بگيرد وبه رونق 
كسب وكار اقتصادى آسيب وارد كند.البته جنگ روانى واقتصادى 
ترامپ و دشمنان منطقه هم به تشديد اوضاع كمك كرده و نقش قابل 

توجهى داشته است. 
   ناگفته نماند اگر برخى عملكردهاى غلط جرياناتى 
كه دررأس قدرت هستند تداوم پيداكند، سرخوردگى و 
يأس در مردم ادامه پيدا كرده ومشكل آفرين خواهد شد. 

 راهبرد اصالح طلبان در قبال دولت همچنان همان راهبرد 
حمايت وانتقاد است كه متناسب با شرايط جارى و با توجه به 
نحوه عملكرد دولت ظهور و بروزپيدامي كند.حمايت اصالح 
طلبان از دولت به خاطر مصالح عمومى ودرجهت كمك وتقويت 
براى خدمتگزارى بيشتر و بهتر دولت به مردم و كاهش مشكالت 
جامعه است. اصالح طلبان دركنار حمايت از دولت نقدهاي 
مستمر وجدى خودشان را نسبت به كاستى ها وخطاها دارند. 
موضع گيرى اصالح طلبان بسيارشفاف است. براى جريان 
اصالح طلب بسيارساده وراحت است كه خودش رااز دولت جدا 
و ازهرگونه حمايتى دريغ كنند زيراهزينه ومشكلى براى آنان 
در پى نخواهدداشت.اين كارهيچ خيرومنفعتي براى مردم و 
جامعه ندارد بلكه منجر به تشديد مشكالت و مسائل خواهد شد. 
كارهاى اجرايى در دست دولت است اگردولت نتواند براى رفاه 
مردم كاركندوهمچنان كارها بر روى زمين باقى بماند، طبيعى 
است كه مردم دلسردتر خواهند شد و رنج و مشكالت آنان افزايش 
پيداخواهد كرد.از سوى ديگر فشارهاى خارجى ،تندروهاوجريانات 
سياسى داخلى هم زياد است ودرعين وجود اين فشارها و مشكالت 
دولت بايد مشكالت را حل كند؛ بنابراين هرحركتى كه روند حل 
مشكالت را آهسته تر كند به ضرر مردم تمام خواهد شد. البته تمام 
قوا ودستگاه هاى كشوربايد در جهت منافع ملى و حركت سازنده 

به نفع مردم تالش و به دولت كمك كنند.
  با توجه به حمايت هاى جريان اصالحات ازآقاى 
روحانى و ضعف هايى كه در دولت وجود دارد به نظر مى آيد 
اين ضعف به پاى جريان اصالحات نوشته شده است. آيا 
اصالح طلبان برنامه اى براى برون رفت از مشكالت دارند؟

ــيب ديده اند. البته  ــت كه اصالح طلبان بسيارآس شكى نيس
ــيب ديده اند. اصالح طلبان براى پيروزى  دراين بحران همه آس
ــدان آمدند و براى  ــان به مي اين دولت درانتخابات باتمام توان ش
حمايت شان ازدولت روحاني داليل راهبردى و منطقى داشتند. 
در واقع مى خواستند از ايجاد شرايط وخيم تر دركشورجلوگيرى 
ــه آمدند تااين  ــور به صحن ــرايط كش كنند. مردم هم با درك ش

امرمحقق شد...
ادامه در صفحه 3

            مرتضي مبلغ در گفت وگو با«قانون»:    

دولت در تنظيم سياست هاي خود  با اصالح طلبان مشورت نمى كند
برخي با عنوان كردن نظام پارلماني به دنبال جمع كردن دموكراسى نسبى دركشور هستند

براى اينكه اهميت و ابعاد طرح گفت وگوي ملى 
مشخص شود بايد به موضوع اساسى و زير 

بنايى كه ريشه اصلى معضالت و مشكالت كشور 
است، توجه كرد. آن موضوع اساسى عبارت از 
فقدان اجماع پايدار ملى بر سر منافع ملى و راه 

حل چالش ها و مسائل اساسى كشور در جامعه 
به ويژه در درون هيات حاكمه است

اگرنگاه پرهزينه به احزاب كنار برود و فعاليت 
درحزبى به عنوان يك تشخص سياسى در 

جامعه مطرح شود، درآن زمان است كه شاهد 
ورود گسترده مردم به احزاب خواهيم بود زيرا 

بدنه اجتماعى جامعه درحال حاضرآمادگى 
پيوستن به احزاب را دارد

برخي مى خواهند با توجه به اهرم و ابزار 
نظارت استصوابى، مجلس مورد نظر خود 

را تشكيل دهند وازدل چنين مجلسى، 
رييس قوه مجريه را كه مطلوب و مورد نظر 

خودشان است، بيرون بياورندتاازاين طريق 
ساختارهاى غير دموكراتيك و اقتدارگرايانه 

را بركشور حاكم كنند

بعد ازانقالب بسيارى از فعاالن ،نخبگان و 
افراد موثر در جامعه بااين شعاركه عضو هيچ 

حزب وجناحى نيستند،شروع به  فعاليت 
سياسى كردند. اين افراد عدم انتساب به 

احزاب و جناح ها را براى خود امتياز يا افتخار 
مى دانند

برخي افراد و جريان ها چون انتخاب 
مردم برخالف منويات شان است و 

برنامه ها و اهداف غيرمردمى آن ها را به هم 
مى ريزد،طرح حذف انتخاب رييس جمهور را 

مطرح و بر نظام پارلمانى تاكيد مى كنند

خطاى اول آقاى روحانى مربوط به بعد از 
انتخابات بود. جهت گيرى ورفتار آقاى روحانى 

به نحو محسوس و ناگهانى تغيير پيداكرد به 
گونه اى كه درجامعه احساس مى شدآقاى 

روحانى به شعارها و وعده هايى كه داده پشت 
كرده است



3پارلمانسال هفتم  | شماره   1386 |  8  1صفحه                                                     شنبه 15   دي   1397 |  28  ربيع الثاني 1440| 5  ژانويه   2019 s ias i@ghanoondai ly . i r

ادامه از صفحه 2
... البته بايد به مردم حق داد زيرا به اصالح طلبان 
اعتماد كردند و به نامزد انتخاباتى مورد حمايت 
آنان راى دادند اما بعد با وضعيت نامناسبى مواجه 
شدند. بايد دوباره اعتمادجامعه بازسازى شود و اين 
امر مهم با تغيير رويكرد سازنده دركل حاكميت 
ودولت نسبت به نحوه حل مسائل مى تواندانجام 
پذيرد. مردم بايد باوركنندكه سياست ها درحال 
تغييركردن است و اوضاع بهتر خواهدشد. جريان 
اصالح طلب نيز تالش مى كند با بدنه اجتماعى 
جامعه ارتباط موثرتر وسازنده ترى برقرار و در مورد 
موضوعات و مشكالت روشنگرى كند و در جايى 
كه خطا صورت گرفته آن خطا را بپذيرند ودرعين 
حال حقايق را براى مردم بازگو كنند. همچنين 
اصالح طلبان بايد سعى كنند تا آنجا كه مى توانند 
ازلحاظ فكرى و ارائه پيشنهادهاى سازنده به دولت 
كمك كرده و از هيچ گونه حمايت سازنده اى دريغ 
نكنند. البته متاسفانه دولت در سياست ها و برنامه ها 

بااصالح طلبان مشورت نمى كند. در هر حال جريان 
اصالحات با شرايط سختى در جامعه مواجه است و 
ضمن پذيرش خطاها دنبال آن است كه با مردم گفت 
وگو وارتباط سازنده تروروشنگرى بيشترى براي 
مردم داشته باشد.اطمينان دارم كه ازفضاى ملتهب و 
حادى كه دركشور حكمفرماست گذر خواهيم كرد و 
فضاى روانى جامعه به نحو مثبتى تغييرخواهدكرد.

   با توجه به ضربه هاى وارد شده به جريان 
اصالحات بر اثر ناكارآمدي هاي دولت، آيا 
درسال 1400 گزينه هاى نزديك به اصالحات 

راى خواهد آورد؟
اصالح طلبان درباره انتخابات مجلس آينده كه 
نزديك تراست هنوز وارد بحث جدى نشده اند.  درحال 
حاضر تمام فكر و تالش اصالح طلبان اين است كه 
كشور از شرايط التهاب خارج وبه يك آرامش نسبى 
برسد. مردم بايد از حالت انفعال وسردرگمى خارج 
شوند و به نشاط و سرزندگى برسند. بايدآرامش دوباره 
درجامعه حاكم وفضاى اعتماد شكل بگيرد. ناگفته 
نماند اگر برخى عملكردهاى غلط جرياناتى كه دررأس 
قدرت هستند تداوم پيداكند سرخوردگى و ياس در 
مردم ادامه پيداخواهدكرد ومشكل آفرين خواهد شد. 
راهبرد تندروها اين است كه مردم پاى صندوق هاى 
راى نيايند تا به خيال خودشان پيروزى شان تضمين 
شود. اين راهبرد براى نظام وكشورخطرناك است. 
بنابراين همه بايد تالش كنند تا از اين فضاى انفعالى 
و ملتهب خارج شويم. خوشبختانه فضا كمى آرام 
تر شده است زيرا شرايط بازار در حال سر و سامان 
يافتن است اگر ثبات اقتصادى ايجاد وتداوم پيدا كند 
و مردم آن را حس كنند فعاليت هاى سازنده در كشور 
دوباره شكل مى گيرد. به نظرم براى تصميم گيرى 
هاى انتخاباتى هنوز زود است. البته عده اى نكته ها 
و نظرات شان را در مورد انتخابات مطرح مى كنند اما 
هنوز تصميم گيرى هاى جدى صورت نگرفته است. در 
حال حاضر عمده بحث اصالح طلبان حول برون رفت 

از مشكالت كشوراست.

 گذشته از رياست جمهوري، در مجلس 
نيز اصالح طلبان عملكرد چندان چشمگيري 
نداشتند، نظر شما درباره ليست اميد و مجلس 

دهم چيست؟
همگان به خاطر دارند ماه هاى منتهى به اسفند 
94 كه انتخابات مجلس دهم صورت گرفت درآن 
زمان اصالح طلبان و جامعه ازمجلس چه انتظارى 
داشتند و مى خواستند چه مجلسى شكل بگيرد؟ در 
مجلس نهم افراطيون حرف اول را مى زدند و صداى 
بلندى داشتند و هرروز براى جامعه مشكل و بحرانى 
ساز مى كردند. باوجود نظارت استصوابى شديدى كه 
در انتخابات وجود دارد وموانع فراواني كه برسرراه 
اصالح طلبان هست آنان تالش كردندتاباتشكيل 
مجلس دهم صداى تندروها را به حاشيه برده و 
عقالنيت و اعتدال را برآن حاكم كنند. درآن زمان 
كسى مدعى اين نبود كه ما مى خواهيم يك مجلس 
يك دست اصالح طلب تشكيل دهيم. زمانى كه 
نتيجه بررسى صالحيت ها اعالم شد بى سابقه ترين 
رد صالحيت ها در تاريخ جمهورى اسالمى رخ داد. در 
مجالس قبلى نيز رد صالحيت زياد بود اما اين دوره 
قابل مقايسه با دوره هاى قبلى نبود. وقتى اسامى 
اعالم شد دركل كشور از اعضاى مدنظر اصالحات 
فقط 30 نفر تاييد شده بودند؛ جريان اصالح طلب 
بنابر راهبردى كه داشت مجبور شد سراغ نيروهاى 
كمتر شناخته شده برود. حتى در جايى اگر فرد 
اصالح طلبى  باقى نمانده بود سراغ نيروى اصولگرايان 
معتدل رفت و آن هارا به ليست اضافه كردند تا جلوى 
ورود افراد تندروبه مجلس گرفته شود. بنابراين بايد 
توجه داشت كه ليست ها در چنان شرايطى بسته 
شد. در آن زمان هدف اصالح طلبان براى كل جامعه 
روشن بود و مردم باهوشيارى وآگاهى كامل به ليست 
ها راى دادند. در بدو تشكيل مجلس عده قابل توجهى 
از افرادى كه در فهرست اميد بودند بر خالف تعهدات 
اخالقى ، انسانى و اسالمى خود فراكسيون اميد را 
ترك و به فراكسيون هاى ديگر رفتند. اين حركت 
تاحدودي قابل پيش بينى بود. فردى كه فاقد پيشينه 
روشن سياسى و تشكيالتى باشد بي شك مواضع 
روشن سياسى ندارد ونمى تواند پايبند به ميثاق هاي 
خودباشد. از خسارت هاى بزرگ اين نحوه نظارت 
حذف بسيارى از نيروهاى اصيل و حضور نيروهاى 
بدون پيشينه و پشتوانه روشن سياسى و تشكيالتى 
بود. به هر حال بيشترين هدف به حاشيه بردن 

تندروها بود كه اين امر محقق شد.زمانى كه اصالح 
طلبان درتهران وبرخى كالنشهرها به پيروزى قاطع 
رسيدند سطح توقعات مردم يك مرتبه باال رفت و 
برخى از فعاالن هم دانسته يا نادانسته به آن دامن 
زدند. بسيارى فكر كردند با پيروزى اصالح طلبان 
يك مجلس اصالح طلب تشكيل شده است. البته 
اصالح طلبان نيز سعى نكردند اين موضوع را براى 
جامعه توضيح داده و تبيين كنند. با وجود اين، 
مجلس دهم نسبت به انتظارى كه از او مى رفته 
تاحدودي موفق عمل كرده است؛ يعنى تندروها 
در اقليت قرارگرفته اند و باوجود اينكه صداى 
بلندوپرهياهويى دارند اما ازكمترين اثر بخشى 
برخوردارهستند. درواقع امروزه درمجلس عقالنيت 
و اعتدال نسبى حاكم شده است. البته مجلس 
دربعد نظارتى خود نسبت به دستگاه هاى حاكميت 
ودرتصويب طرح هاى موثروسازنده اى كه درراستاى 
تقويت و تحكيم حقوق اساسى مردم باشد ضعيف 
عمل كرده است. فراكسيون اميد نيز دركنار نقاط 

ضعف و برخى سكوت ها و بى عملى ها، دستاورد هاى 
مثبت و قابل قبولى داشته است. حضور فعال و قابل 
قبول در هيات رييسه وكميسيون ها ، پيگيرى و 
حل برخى مشكالت جامعه از دستاوردهاى خوب 
آنان است.همان گونه كه اشاره كردم فراكسيون 
اميد از فرصت هاى مجلس استفاده بسياربهتر 
ومفيدتردرراستاى پاسخ به مطالبات مردم و مواجهه 

با تندروى ها و اقدام هاى مخرب  كرده است. 
 عملكرد شوراى اصالح طلب پنجم را 

چگونه ارزيابى مى كنيد؟
وقتى اين شورا تشكيل شد از همان ابتدا با مشكالت 
فراوانى باقى مانده از مديريت قبلى مانند بدهى هاى 
كالن شهردارى و نيروهاى مازاد روبه رو بود. از سوى 
ديگر بسياري به دنبال ايجاد شكاف وانشقاق در بين 
اعضاى شورا بودند. آن ها مى خواستند سرنوشت 
شوراى اول را به اين شورا تحميل كنند كه اين شورا 
هم ناكارآمد شود و به سمت انحالل پيش رود اما 
اين شورا توانسته انسجام خودش را به خوبى حفظ 

كند. حتى آنان با شهردار شدن  محسن هاشمى كه 
فردى ارزشمند،مجرب وتوانمنداست نيز به خاطر 
حفظ انسجام در شورا موافقت نكردند. به نظرم از 
دستاوردهاى شوراى پنجم همين حفظ انسجام 
است. عوض شدن شهرداران هم ربطى به شوراي 
شهرنداشته زيراهردو مورد تحميلى و خارج از اختيارات 
شوراها  بودند. يكى ديگر از دستاوردهاى شوراي 
پنجم اجراوپيگيرى فرآيند شفافت سازي در همه 
زمينه هاست.مساله شفافيت امروزه يكى ازنيازهاى 
مبرم و فورى درتمامي دستگاه هاى حكومتى است و 
از عوامل بسيار موثردرپيشگيرى از انواع فساد هاست. 
شوراى تهران به عنوان پيشتاز در اين عرصه عمل كرده 
است. در زمينه كاهش آلودگى هوا و تسهيل حمل و نقل 
نيز شورا و شهردارى اقدامات موثرى انجام داده اندكه 
اقدامات آن ها براى شهروندان محسوس است. در سال 
جارى به وضوح با كاهش آلودگى هوا مواجه بوده ايم. 
همچنين اين شورا توانست ازروندمخرب وخطرناك 
شهرفروشى جلوگيري كند. متاسفانه عمليات روانى 
و تبليغى تندروها عليه آنان فضا را مشوش كرده است. 
متاسفانه اين افراداجازه نمى دهند دستاوردها ذائقه 
مردم را شيرين كند. فكرمى كنم همين كه روند برخى 
اقدام هاى آسيب ساز مثل موضوع هاى 12 پرونده اى 
كه در زمان آقاى نجفى گردآورى و به دستگاه قضايى 
ارسال شد وجلوى امالك نجومى و سوء استفاده عظيم 
مالى كه برخى عوامل آن اكنون در زندان هستند گرفته 
شد، فضاى نويد بخشى را برابر شهروندان تهرانى ترسيم 
كرده است. البته شورا و شهردارى بايد توجه و تالش 
بيشترى كرده و از توان و نيروى نخبگان و صاحب نظران 
بيشتر استفاده كنند.همچنين ارتباط دوسويه و مستمر 

با شهروندان برقرار كرده وآن هارا تقويت كنند.
 طيفي به نام نو اصولگرايى از سوي 
آقاي قاليباف راه اندازي شده است كه برخي 
ازاصولگرايان اين جريان را قبول ندارند،. آيا 
شما از تشكيل اين طيف جديد خبر داريد؟ به 

نظر شما آقاى قاليباف موفق خواهد شد؟

بله، در جريان اين طيف هستم. البته بعضى وقت ها 
با واژه ها بازى مى شود. ابتدا بايد معنى نواصولگرايى  و 
سپس ابعاد، شاخص ها وگفت وگوي  آن مشخص شود. 
فقط با يك نام نمى توان گفت جريانى شكل گرفته است. 
آقاى قاليباف تاكنون در مورد نواصولگرايى نكته خاصي 
نگفته و هدف هايى را مشخص نكرده است. به نظر مى رسد 

اين ادعا به جاى واقعيت، بيشتر استفاده ازكلمات است.
 اگر اين اقدامات درراستاي فعاليت هاي 
انتخاباتي باشد به نظر شما آياچنين گزينه اي 

مي تواند راي مردم را به خود اختصاص دهد؟
نمى دانم به خودشان مربوط است. اما به نظر مى رسد 
اگر شخصى سه بار كانديدا شودو نتواندراى بياورد ديگر 

نمى تواند اعتماد مردم را جلب كند. 
40 سال از انقالب اسالمى مى گذرد، مردم 
دو جريان اصالح طلب و اصولگرا را در بدنه جامعه 
و نظام تجربه كرده اند، آيا با توجه به مشكالت 
موجود و دلسردى مردم نياز نيست جريان جديدى 

شكل بگيرد؟

تصور غلطى كه بين برخى از فعاالن و صاحب نظران 
وجود دارد اين است كه فكر مى كنند جريان هاى 
سياسى با روش دستورى و كليشه اى قابل راه اندازى 
هستند. جريانات سياسى به تدريج و در يك فرآيند 
تاريخى شكل مى گيرند، آن ها پايگاه اجتماعى خاصى 
دارند، گفت وگوي  روشن و اشخاص شاخص و بارزى 
درآن جريانات فعاليت مى كنندكه اين افراد در طول 

شكل گيرى آن جريان در جامعه شناخته شده اند. 
به عنوان مثال در ابتداى تشكيل دولت اول آقاى 
روحانى برخى دوستان ايشان اعالم كردند كه جريان 
سومى به نام جريان اعتدال تشكيل داده اند كه يك 
ادعاى سطحى و غير واقعى بود. در واقع جريان اعتدال 
يكى از وجوه جريان اصالحات است. يكى از ويژگى هاى 
اصالحات اعتدال يعنى عقالنيت و ميانه روى است كه 
به خاطر تندروى هايى كه درگذشته وجود داشته 
دراين زمان برجسته شده است. بي شك با اراده چند 
نفر نمى توان يك جريان سياسى را راه اندازى كرد. 
اگر بخواهد جريان سومى در سپهر سياسى كشور 

شكل بگيرد بايد در يك فرآيند تاريخى و با پشتوانه 
هاى اجتماعى،باانديشه وايدئولوژيك باشد. در حال 
حاضر موضوع مهم سياستي درجامعه اين است كه 
جريان هاى اصلى كشور خودشان را روزآمدكنند. البته 
كل نظام هم بايد متناسب با اقتضائات زمانى خودش را 
روزآمدكند تا سياست هاى سازنده تر و بهترى در جهت 

ساختن و اداره بهينه كشور داشته باشد. 
موجى هم كه در جامعه راه افتاده و عده اى مطرح 
كردند كه دوران اصولگرايى و اصالح طلبى به سرآمده 
است فقط يك موج هيجانى است كه در واكنش به 
مشكالت و بى سامانى هاي اقتصادى و فشارهاى 
تندروهاى داخلى و خارجى مطرح شده است.اين 
موج مدت زمان كوتاهى دارد و با كاهش مشكالت و 
آرام تر شدن جامعه فروكش خواهدكرد. مهم اين است 
كه جناح هاى ريشه دارسياسى به ويژه اصالح طلبان 
با كارآمدى سياسى و تشكيالتى، خود را ارتقا دهند 
و روش ها و برنامه هاى خود را متناسب با واقعيات و 

نيازهاى جامعه و مطالبات مردم كنند.

   ريشه بسيارى ازمسائل ومشكالت كشور به برخى جريانات تندسياسى بر مى گردد
      تمام قوا ودستگاه هاى كشوربايد در جهت منافع ملى و حركت سازنده به نفع مردم تالش و به دولت كمك كنند

      شكى نيست كه اصالح طلبان بسيارآسيب ديده اند. البته دراين بحران همه آسيب ديده اند
      بايد به مردم حق داد زيرا به اصالح طلبان اعتماد كردند و به نامزد انتخاباتى مورد حمايت آنان راى دادند

       بايد دوباره اعتمادجامعه بازسازى شود 
      متاسفانه دولت در سياست ها و برنامه ها بااصالح طلبان مشورت نمى كند

        اصالح طلبان درمورد انتخابات مجلس آينده كه نزديك تراست هنوز وارد بحث جدى نشده اند
      در حال حاضر عمده بحث اصالح طلبان حول برون رفت از مشكالت كشوراست

      در مجلس نهم افراطيون حرف اول را مى زدند و صداى بلندى داشتند و هرروز براى جامعه مشكل و بحرانى ساز مى كردند
      در مجلس دهم زمانى كه نتيجه بررسى صالحيت ها اعالم شد بى سابقه ترين رد صالحيت ها در تاريخ جمهورى اسالمى رخ داد

       وقتى اسامى اعالم شد دركل كشور از اعضاى مدنظر اصالحات فقط 30 نفر تاييد شده بودند
       از خسارت هاى بزرگ اين نحوه نظارت حذف بسيارى از نيروهاى اصيل و حضور نيروهاى بدون پيشينه و پشتوانه روشن سياسى و تشكيالتى بود

      بيشترين هدف به حاشيه بردن تندروها بود كه اين امر محقق شد
      درمجلس عقالنيت و اعتدال نسبى حاكم شده است

      يكى ديگر از دستاوردهاى شوراي پنجم اجراوپيگيرى فرآيند شفاف سازي در همه زمينه هاست
      اين شورا توانست ازروندمخرب وخطرناك شهرفروشى جلوگيري كند

      ابتدا بايد معنى نو اصولگرايى و سپس ابعاد ، شاخص ها وگفتمان آن مشخص شود. فقط با يك نام نمى توان گفت جريانى شكل گرفته است

            مرتضي مبلغ در گفت وگو با«قانون»:    

دولت در تنظيم سياست هاي خود  

با اصالح طلبان مشورت نمى كند
برخي با عنوان كردن نظام پارلماني به دنبال جمع كردن دموكراسى نسبى دركشور هستند

جريان اصالح طلب تالش مى كند با 
بدنه اجتماعى جامعه ارتباط موثرتر 

وسازنده ترى برقرار و در مورد 
موضوعات و مشكالت روشنگرى كند و 
در جايى كه خطا صورت گرفته آن خطا 
را بپذيرند ودرعين حال حقايق را براى 

مردم بازگو كنند

موجى هم كه در جامعه راه افتاده 
و عده اى مطرح كردند كه دوران 

اصولگرايى و اصالح طلبى به سرآمده 
است فقط يك موج هيجانى است كه در 

واكنش به مشكالت و بى سامانى هاي 
اقتصادى و فشارهاى تندروهاى داخلى 

و خارجى مطرح شده است

در هر حال جريان اصالحات با 
شرايط سختى در جامعه مواجه است 

و ضمن پذيرش خطاها دنبال آن 
است كه با مردم گفت وگو وارتباط 

سازنده تروروشنگرى بيشترى براي 
مردم داشته باشد

اگر برخى عملكردهاى غلط جرياناتى 
كه دررأس قدرت هستند تداوم 

پيداكند سرخوردگى و ياس در مردم 
ادامه پيداخواهدكرد ومشكل آفرين 

خواهد شد

در انتخابات مجلس دهم، جريان 
اصالح طلب بنابر راهبردى كه داشت 

مجبور شد سراغ نيروهاى كمتر 
شناخته شده برود. حتى در جايى اگر 

فرد اصالح طلبى  باقى نمانده بود سراغ 
نيروى اصولگرايان معتدل رفت و 

آن هارا به ليست اضافه كردند تا جلوى 
ورود افراد تندروبه مجلس گرفته شود
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نتايج يك نظرسنجى نشان مى دهد 
سـه چهارم فرانسـوى ها از عملكرد 
امانوئل ماكرون در اداره كشورشـان 
ناراضى هستند. اين نظرسنجى كه روز 
پنج شنبه سه ژانويه منتشر شد، نشان 
مى دهد مـردم فرانسـه خواهان اين 

هسـتند كه دولت با اقداماتش درآمد 
مردم را افزايش دهد.در دو ماه گذشته 
موجـى از تظاهـرات خيابانى جنبش 
«جليقه زردها» در سراسـر فرانسـه 
آغاز و شدت گرفته و رييس جمهورى 
فرانسـه را مجبـور كـرده از برخى از 

اقداماتـش از جمله افزايـش ماليات 
سوخت عقب نشـينى كند. همچنين 
آقاى ماكرون متعهد شده كه اصالحات 
ديگرى را هم در كشور به انجام برساند 

و حداقل حقوق ها را افزايش دهد.
در ايـن نظرسـنجى كـه از سـوى 

موسسه اودوكسا براى روزنامه فيگارو 
و تلويزيون دولتى فرانسه انجام شده 
است، تنها 25 درصد مردم اين كشور 
از سياسـت هايى كه امانوئل ماكرون 
در طـى مـدت زمامـدارى اش پياده 
كرده راضى هسـتند.اين نظرسنجى 

از بين 1004 نفر از مـردم و در روزهاى 
دوم و سـوم ژانويه انجام شد. مقايسه 
نتايج اين نظرسـنجى با مورد مشابه 
در آوريل 2018 با ميـزان 59 درصدى 
نارضايتـى مـردم از عملكـرد دولت 
ماكرون نشـان مى دهد طى 9 ماه، 16 

درصد بر ميزان ناراضيان افزوده شده 
است.اين نظرسنجى همچنين نشان 
مى دهد كـه 54 درصد فرانسـوى ها 
معتقدند اصلى ترين اولويت دولت بايد 
تدوين راهكارى براى افزايش قدرت 

خريد مردم باشد.

میزان نارضایتی فرانسوی ها از دولت ماکرون به ۷۵ درصد رسید

ــه انتخابات  ــال ب ــه تنها دو س ــرايطى ك در ش
رياست جمهورى اياالت متحده باقى مانده، توازن 
نيروها در كنگره به هم ريخت؛در مجلس نمايندگان 
ــپ راي  اكثريت را به  نيروهاى مخالف دونالد ترام

دست آوردند.
ــس نمايندگان  220  در انتخابات داخلى مجل
نفر از نمايندگان، به نانسى پلوسى راى دادند. آن ها 
ــى مجلس را در  اكنون 235 كرسى از 435 كرس

اختيار دارند.
بيشتر كارشناس ها و ناظران  با سمت گيرى اين 
خانم 78 ساله در مخالفت با ترامپ آشنايى دارند. 
رهبر فراكسيون دموكرات ها از سال 2007 تا 2011 

نيز رياست مجلس نمايندگان را به دست داشت.
ــوگند از لحظه اى  ــس از اداى س ــى پ پلوس
تاريخى در آمريكا سخن گفت. او آشكارا گفت كه 
دموكرات ها در دو سال آينده با رييس جمهور و 
ــكل خواهند داشت.  حزب جمهورى خواه او مش
او در اولين نطق خود بر ضرورت همكارى هر دو 
ــور براى حل مشكالت كنونى  حزب بزرگ كش
تاكيد كرد و از نمايندگان خواست كه با مخالفان 

با احترام برخورد كنند.
نانسى  پلوسى ، رييس مجلس نمايندگان پس 
ــم تحليف گفت: ما كارهاى مهمى براى  از مراس
انجام دادن در اين كنگره پيش رو داريم.ما بايد به 
اختالفات موجود در كشورمان رسيدگى كنيم.ما 
بايد به بحران هاى موجود در بخش قضايى كشور 
رسيدگى كنيم.ما بايد اين موضوع را تاييد كنيم كه 
از هر پنج كودك آمريكايى يكى در  فقر زندگى مى 

كند. اين مسئوليتى مهم را متوجه ما مى كند.ما 
بايد اين كار را به روشى انجام دهيم كه با همه، چه 
با اين موضوعات موافق يا مخالف باشند به خوبى 
رفتار شود.ما بايد به تمامى اعضاى كنگره احترام 
بگذاريم.ما از همه اعضاى كنگره مى خواهيم كه به 

حقيقت احترام بگذارند.
تداوم اختالفات و ادامه تعطيلى دولت

نانسى پلوسى با لحنى آشتى جويانه گفت حزب 
ــى را تصويب خواهد كرد  دموكرات به زودى طرح
ــان دادن به تعطيلى دولت بودجه كافى  كه براى پاي
دراختيار سازمان هاى فدرال آمريكا قرار گيرد. او اما 
تاكيد كرد كه مجلس نمايندگان با بودجه هاى كالنى 

مانند ساخت ديوار مكزيك موافقت نخواهد كرد.
دولت آمريكا بعد از بى نتيجه ماندن مذاكرات 
ميان كنگره و كاخ سفيد بر سر تخصيص بودجه 
ــده و بسيارى از ادارات و  دولت در دسامبر فلج ش
موسسات دولتى از 13 روز پيش تعطيل شده اند.

ــكاف ميان دو حزب بزرگ آمريكا به ندرت  ش
ــر  ــت. دو حزب هم بر س تا اين حد بزرگ بوده اس
ــائل داخلى بيش از  سياست خارجى و هم در مس

پيش از هم فاصله گرفته اند.
رييس تازه مجلس نمايندگان هم در سخنرانى 
نخستين و هم در نخستين گفت وگوى تلويزيونى 
ــكار كرد كه اختالف نظر اساسى بر سر بودجه  آش
ــد. او  ــت و حادتر هم خواهد ش همچنان باقى اس
ــه هيچ وجه با اختصاص  تصريح كردكه حزب او ب
ــوارى در مرز  ــاختن دي ــه اى كالن براى س بودج

مكزيك موافقت نخواهد كرد.

واكنش مثبت  ترامپ
پس از رييس جمهور و معاون او، خانم پلوسى اكنون 
سومين مقام پرقدرت آمريكا را در اختيار دارد. دونالد 
ترامپ در تبريك به خانم پلوسى به خاطر انتخاب او به 
رياست مجلس نمايندگان، او را به عنوان سياستمدارى 
باتجربه  خطاب كرد و گفت: «مى توان با او معامله كرد».

سوگند در آمريكا  به قرآن
ــده  طالب و ايلهان  عمر  براى نخستين بار  راش
در آغاز صد و شانزدهمين كنگره آمريكا به عنوان 

نخستين زنان آمريكايى به قرآن قسم خوردند .
راشده طالب از ديترويت به كنگره راه يافته است 
و خانواده وى از يك روستاى كوچك فلسطينى در 

كرانه باخترى رود اردن به آمريكا مهاجرت كرده اند.
او در برابر قرآن توماس  جفرسون كه در سال 1734 
به انگليسى ترجمه شده است، مراسم تحليف خود 

را به جاى آورد.
ــوماليايى  ايلهان عمر هم كه يك پناهجوى س
است، 23سال پيش به آمريكا مهاجرت كرد و با قرآن 

متعلق به پدربزرگش مراسم تحليف را به جاى آورد. 
ــر  او همراه با پدر و مادرش و در حالى كه حجاب بر س
داشت ، وارد كنگره شد. عمر قصد دارد كه نخستين 
نماينده كنگره آمريكا باشد كه با پوشش اسالمى در 

آنجا حاضرمى شود.
ترامپ و استفاده از سپر شهروندى!

جالب است كه چاك شومر، سناتور شناخته 
ــبت به يك حركت ترامپ  ــده اين طورى نس ش
ــت : « اميدواريم از مردم آمريكا،  هشدار داده اس
ميليون ها نفرى كه زندگى آن ها به دستمزدهاى 
ــت وزارتخانه وابسته  ــان از اين هش دريافتى ش
ــا االن كارى ندارند  ــه ي ــت و نيز كارگرانى ك اس
ــن اختالف نظر  ــتمزدى نگرفته اند،  در اي يا دس
ــر ديوار مرزى ) به عنوان گروگان  سياسى ( بر س

استفاده نشود».
توييت هشدارآميز ترامپ به دموكرات ها

ــت : چگونه  دونالد  ترامپ در توييتر خود نوش
ــا در عظيم ترين   ــه چه بس رييس جمهورى را ك
انتخابات همه دوران ها پيروز شده   است،مرتكب 
هيچ گونه اشتباهى نشده است (هيچ گونه تبانى 
ــت، اين دموكرات ها  با  روسيه صورت نگرفته اس
بودند كه تبانى كردند)، موفق ترين دو سال نخست 
فعاليت را در مقايسه با هر رييس جمهورى داشته 
و محبوب ترين جمهوريخواه در تاريخ اين حزب 

است، استيضاح مى كنيد ؟
ــان مى دهد كه ترامپ كابوس  اين توييت نش
استيضاح را به شدت مى بيند و به شدت از آن فرارى 

است. بايد ديد انتهاى داستان چه مى شود!

چكش  پلوسى بر سر ترامپ!
کنگره صد و شانزدهم آمریکا رشوع به کار کرد

مجلس نمايندگان جديـد آمريكا، باالخره  
سـر و سـامان گرفت و كار خود را شـروع كرد. 
مجلسـى كه طيف آبى آن از طيف قرمز رنگ، 

بيشتر به چشـم مى آيد و نبض امور را در دست 
دارد. نانسى پلوسى، رهبر كاركشته و قديمى 
و سرد و گرم چشيده دموكرات ها هم بار ديگر 
چكش مديريت مجلـس را بر دسـت گرفته و 
از همين حـاال مى تـوان صداى چكـش هاى 
ضدترامپى او را كه در فضاى كاخ سفيد مى پيچد، 

شنيد!

از سـوى ديگر، دولـت فـدرال همچنان در 
تعطيالت اجبارى به سـر مى بـرد و هيچ كدام 
از طرفين حاضر نيسـتند كه كوتـاه بيايند. از 
هفته هاى آينده، طرح استيضاح ترامپ كليد 
خواهد خورد و آبى هاى كنگـره روزگار را براى 
رييس جمهور قرمز، سـياه خواهنـد كرد. هر 
چند براى استيضاح و بركنارى ترامپ از قدرت 

مراحلى طوالنى و فرسايشـى پيش رو اسـت  
و شـايد  بركنارى به خاطر اسـتيضاح ، خيلى 
بعيد باشـد اما هر چه كه نشـدنى باشـد، عدم 
كانديداتورى ميلياردر نيويوركى براى انتخابات 
2020، بسـيار محتمل و شدنى اسـت. در واقع 
دموكرات ها آن قدر مى خواهند فضا را بر ترامپ 
ترك كنند كه او از گوشه رينگ فرار كند و خيال 

كانديدا شدن براى انتخابات بعدى را از سر بيرون 
كند؛ بنابراين حتى اگر ترامپ تا دو سـال ديگر 
هم در قدرت بماند و به خاطر استيضاح از قدرت 
كنار نرود،  داستان براى او پيچيده خواهد شد 
و ديدن پوسـترهاى كمپين او براى سال 2020، 
اتفاق نخواهد افتاد.از ديروز جمعه، داسـتان 
ترامپ و يك كنگره همسـو به پايان رسيد و 

نه ديگر پل رايانى در كار اسـت و نه ميچ مك 
كانلى كه بخواهند رييس جمهور قرمز رنگ 
را از معركه نجات دهند. حاال نانسى پلوسى 
براى ماموريـت هاى حزبى خـود به رهبرى 
سياسـتمدارى كاريزماتيـك به نـام باراك 
اوباما، پـا به ميدان گذاشـته اسـت تا حكم 

تخليه ترامپ از كاخ سفيد را بگيرد!

ممهدى دل روشن 

ــروز هر كس مى تواند  وزير امور خارجه گفت: ام
خبرگزارى باشد؛بنابراين بايد اين قدرت را بشناسيم، 
به آن اهميت دهيم و اجازه رشد دهيم، اين قدرت هر 

چقدر در كشور ما نهادينه تر شود، به نفع كشور است.
محمدجواد ظريف امروز در مراسم بزرگداشت 
انتشار بيست هزارمين شماره روزنامه خراسان، اظهار 
ــه اتفاق افتاده عظيم  كرد: امروز در دنيا تحوالتى ك
است، شما مشاهده مى كنيد كه ديگر دنيايى نيست 
ــم بگيرند، امروز ما در  كه يك گروه براى بقيه تصمي
دنيايى زندگى مى كنيم كه تصور ابرقدرتى رنگ باخته 
است. تصور قدر قدرتى مدت ها بود كه رنگ باخته بود. 
تصور ابرقدرتى هم رنگ باخته است. كسى نمى تواند 

ادعا كند كه مى تواند مقدرات دنيا را رقم بزند.
ــور  وى افزود: در مهر 95 وزراى خارجه دو كش
ــالم كردند كه در  ــم گرفتند و اع ابرقدرت تصمي
ــود و يك هفته بعد شكست  ــوريه آتش بس ش س
خوردند. اين دو با داخل سوريه ارتباط دارند، ما با 
يك گروه و تركيه با يك گروه ديگر در داخل سوريه 
ارتباط داريم. با آن ها در آستانه توافق كرديم و االن 
ــت كه اين توافق باعث كاهش  بيش از دو سال اس
تنش در سوريه شده و مى تواند پايان درگيرى ها 

در سوريه باشد.
ظريف بيان كرد: در اين دنيا قدرت، متكثر و پخش 
ــت. هم دارندگان قدرت ديگر انحصارى  ــده اس ش
نيستند و هم ابزار رسيدن به قدرت انحصارى نيست. 
ــا را در دو قطب ببينيد،  ــما نيازى نداريد كه دني ش
ــرده، به خاطر اينكه  قطبيدگى در دنيا پايان پيدا ك

قدرت در دنيا در اختيار همگان قرار گرفته است، اين 
تحول مباركى بوده كه يك انسان قدرت پيدا كند. 
ــرد: زمانى براى قدرت بايد  وزير امور خارجه بيان ك
قايق هاى توپ دار، اقتصاد بزرگ و امپراتورى رسانه اى 
مى داشتيد، امروز توانسته ايد تمامى اين ابزارهاى 
قدرت را به شكلى متكثر كنيد كه يك شركت چند 
مليتى مى تواند به اندازه چندين دولت تاثيرگذار باشد، 
يك سازمان تروريستى مثل داعش مى تواند براى دنيا 

امنيت زدايى كند. 
وى با تاكيد بر اينكه قدرت ديگر در اختيار قدرت 
جنگ نيست، ادامه داد: زمانى يكى از مشخصه هاى 
يك دولت مستقل اين بود كه بتواند وارد جنگ و صلح 
شود. امروز يك گروه تروريستى مى تواند نه تنها در 
حوزه جغرافيايى خود بلكه در كل دنيا وارد جنگ شود، 
يعنى هم امنيت زدايى و هم امنيت زايى كند. قدرت 
ــده است. قدرت  نظامى از انحصار دولت ها خارج ش
رسانه اى از رسانه هاى بزرگ هم امروز اين گونه نيست.

ظريف ادامه داد: امروز ابزار قدرت شكل دهى به 
ديدگاه ها، احساسات و نگرش ها متكثر شده است. 
يك خبرنگار در خانه مى تواند متنى يا خبرى را تهيه 
كند و باعث تحول در دنيا شود. خيلى از تحوالت در 
سال هاى گذشته با يك خبر و توييت بوده است. هر 
يك فرد يك رسانه شده و اين قدرت مى تواند بر دنيا 

تاثيرگذار باشد.
ــدرت مى تواند  ــت: اين ق ــر امور خارجه گف وزي
ــاد قدرت را  ــد. برخى همه ابع بر دنيا تاثيرگذار باش
ــك مقاومت براى شكست  نگاه نمى كنند. بدون ش

ــت. شما  دادن تجاوز ضرورى و غير قابل اجتناب اس
نمى توانيد تجاوز را با تبليغات رسانه اى نابود كنيد.

 ظريف با اشاره به اينكه وقتى رژيم صهيونيستى 
ــطين  ــد، مردم در لبنان، غزه و فلس تجاوز مى كن
ــت حركت رژيم  ــد و اين مقاوم مقاومت مى كنن
ــتى را منتفى مى كند، ادامه داد: وقتى  صهيونيس
رژيم صدام به ايران حمله مى كند، مقاومت مردم 
حمله را نابود مى كند. عواملى به كمكش مى آيد، 
يك وقت مقاومت مى كنيد و در دنيا تنها هستيد، 
فشارى كه به متجاوز وارد مى شود، بسياركمتر از 
ــت كه گروهى او را همراهى  مى كند. به  زمانى اس
همين دليل  باوجود مقاومت بسيار قوى حزب ا... 
و مردم لبنان، جنگ لبنان 33 روز طول مى كشد 
ــت و ايجاد  ــى وارد حماي ــانه هاى عرب چون رس

احساس عمومى جهانى نمى شوند. 
ــيد  وى ادامه داد: جنگ غزه 22 روز طول كش
چون همه ابزارهاى رسانه اى وارد مى شوند و فشار 
ــد، مقاومت در غزه  مقاومت را چند برابر مى كنن
ــت. اين عامل مى تواند  با لبنان قابل مقايسه نيس

مقاومت را چند برابر كند.
وزير امور خارجه با اشاره به اينكه اصل ضرورت 
مقاومت و اصل ضرورت داشتن توان واقعيت و غير 
قابل اجتناب است، تصريح كرد:  اما آنچه اين قدرت 
را چندين برابر مى كند، ابزار اجماع سازى، ايجاد 
ــات جهانى و ايجاد نفرت نسبت به تجاوز  احساس
ــود به مقاومت كمك كند و  است كه باعث مى ش
قدرت عظيمى بسازد. قدرت خبرنگاران را بايد در 

نظر داشته باشيم.
استانداردهاى دوگانه از يك تيتر

وى اضافه كرد: دو تيتر از صحبت من مى تواند 
ايجاد شود. يكى اينكه ظريف گفت مقاومت مهم 
ــت و يك تيتر اين است كه  نيست، رسانه مهم اس
ــانه  ــد. اينجا قدرت رس همين كه من گفتم باش
ــت، يك حرف را مى توان به عامل عزت يا ذلت  اس
ــردم ما تيتر صفحه اول را  ملى تبديل كرد. اكثر م

مى خوانند. يك واقعيت مجازى ساختيد با قدرت 
عظيمى كه دستگاه خبرى و رسانه ها دارند.

ــتانه چهلمين  وزير امور خارجه گفت: در آس
سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، بزرگ ترين افتخار 
ــت كه كسى نمى تواند  جمهورى اسالمى اين اس
ــما حمايت نكنم،  ــك هفته از ش بگويد اگر من ي
ــى و انگليسى صحبت مى كنيد.  شما عربى، روس
ــل انقالب را  ــانى كه دوران قب جوان هاى ما كس

نديدند، بايد اين واقعيت را ببينند. من قبل انقالب 
را ديدم و تجربه كردم، اين كم دستاوردى نيست، 
استقالل، اتكاى ما به داخل و درون زا بودن امنيت 

ما كم دستاوردى نيست.
وى افزود: كدام كشورى مى تواند اين گزاره را 
ــرفت صنعتى  تكرار كند كه امنيت، اقتصاد، پيش
و مشهوريت ما درون زاست؟ كدام كشور منطقه 
ــت در  ــا را بزند؟ ممكن اس مى تواند اين حرف ه
ــرويس هتل  ــاختمان ها و س ــور آن ها از س كش
ــك هفته به  ــا مى تواند ظرف ي خوش تان بياد ام
ــگ و درگيرى تبديل  ناامنى، عقب ماندگى، جن
ــال است در شرايطى هستيم كه  شود اما ما 40 س
هر كارى توانستند كردند تا ما را نابود كنند اما ما 
كماكان قدرت اول منطقه هستيم، اين دستاورد 

كمى نيست.
ــالب و بعد از  ــل از انق ــرد: قب ــف بيان ك ظري
ــتباه  ــتادگى كردند و مردم ما اش آن مردم ايس
نكردند، ما به اين مردم بايد بها دهيم، اين مردم 
ــند، رعايت حقوق اين  ــته باش بايد اختيار داش
ــت، يك  ــراى ما يك وظيفه اخالقى نيس مردم ب
ضرورت امنيت ملى است؛ چون ما جز اين مردم 
ــوزه ارتباطات  ــم. انقالبى كه در ح چيزى نداري
ــتفاده كنيم  ــانه اتفاق افتاده، اگر خوب اس و رس
عامل ديگرى مى شود در آستانه چهلمين سال 
پيروزى انقالب اسالمى تا انقالب پربارتر، با نشاط 
و موفقيت بيشتر و با سربلندى وارد دومين چله 

سال خود شود.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه:

ديگر دنيايى نيست كه يك گروه  براى بقيه تصميم  بگيرند

مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا، 
تصريح كرد كـه كشـورش در برابر 
تركيه به حمايت از كردهاى سـوريه 

ادامه خواهد داد.
مايـك پمپئو   بـه پايـگاه خبرى 
محافظـه كار نيوزمكـس گفـت كه 
ايـاالت متحـده بـه حمايـت از 
اقليت هاى قومى و مذهبى در سوريه 

ادامـه مى دهـد و اجـازه نمى دهـد 
ترك ها به كشتار كردها دست بزنند. 
او تاكيـد كرد كـه كشـورش پس از 
خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه 

نيز به اين تعهدات پاى بند است.
دونالد ترامـپ، در روزهاى پيش 
از كريسـمس، به طـور غيرمنتظره 
از خـروج نيروهـاى آمريكايـى در 

آينده اى نزديك از سـوريه سـخن 
گفـت. او در توجيه ايـن اقدام گفت 
كه نبرد با جهادگران دولت اسالمى 
(داعش) در سوريه پايان يافته است.
با اظهـارات ترامپ ايـن گمان قوت 
گرفته بود كـه او قصـد دارد هرچه 
زودتر نيروهاى كشورش را از سوريه 
خارج كند، اما او پـس از آن گفت كه 

هرگز بـراى اين امر يك بـازه زمانى 
مشخص تعيين نكرده است.

رييس جمهـور ايـاالت متحـده 
دوشنبه گذشته (اول ژانويه) تصريح 
كرد: مـا به شـكلى سـنجيده خارج 
خواهيم شـد. من هرگز نگفتـه ام كه 

همين فردا خارج مى شويم.
ن  سـا شنا ر كا و  ت هـا  يپلما د

در كشـورهاى گوناگون نسـبت به 
عقب نشـينى نيروهـاى آمريكايى 
از سـوريه هشـدار دادنـد و گفتند 
اين عمل نه تنهـا به تقويت نيروهاى 
شـبه نظامى افراطى و تروريسـتى 
مانند داعـش كمك مى كنـد، بلكه 
ميـدان را در اختيار ايران و روسـيه 

قرار مى دهد.

وزیر خارجه آمریکا: 
در سوریه

 به حایت از کردها 
متعهد  هستیم

در آلمان هكرها با حمله اى گسترده 
به حساب هاى كاربرى شـمار زيادى از 
سياسـتمداران به مقدار قابل توجهى 
اطالعات و اسناد دست يافته و آن ها را 

در اينترنت منتشر كرده اند.
بيـش از هـر چيـز شـماره تلفـن و 
نشـانى ايميل افراد بيشـمارى منتشر 
شده اسـت. افزون بر اين مقدار زيادى 

اطالعات شخصى مانند صورت حساب، 
گزارش سفر يا اسناد درون تشكيالتى 
بـه اينترنـت راه يافتـه اسـت.گفته 
مى شـود كه از روى داده هاى منتشـر 
شده نمى توان هدف سياسى مشخصى 
را رديابى كـرد، زيرا از تمـام نيروهاى 
سياسى اطالعاتى منتشر شده، غير از 
حزب راستگراى آلترناتيو براى آلمان.

بسـيارى از اطالعات منتشـر شده 
جنبه شـخصى دارند، مانند كارت هاى 
شناسـايى و مـدارك مالـى يـا حتى 
نامه هاى دوستانه و مكاتبات خانوادگى 
كه معلوم نيسـت با چه انگيزه اى ربوده 

شده اند.
با حجم باالى اسـنادى كه منتشـر 
شده، بى ترديد آسيب فراوانى به افراد 

وارد آمده اسـت، اما به نظر نمى رسـد 
كه اطالعات سياسـى مهمى فاش شده 
باشـد.اطالعات از طريق يك حسـاب 
توييترى منتشر شده كه ظاهرا پلتفرم 
اينترنتى آن در هامبورگ مستقر است. 
در اين حسـاب توييترى از تابسـتان 
2017 پيوسته اطالعاتى درباره زندگى 
خصوصى يـا حرفه اى سياسـتمداران 

آلمانى منتشـر مى شود.شگفت انگيز 
است كه افشـاى حجم بااليى از داده ها 
و اطالعات شـخصى افراد تا پنج شنبه 
(سوم ژانويه) توجه كسى را جلب نكرده 
بود.هم اكنون فراكسيون هاى سياسى 
در پارلمان مى كوشند با ارزيابى مدارك 
و اسناد لو رفته، سرنخى از عامالن اين 

حمله سايبرى به دست آورند.

حمله گسرتده
 به حساب های 
کاربری صدها 

سیاستمدار آملانی



گروه حقوق و قضا
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ــده از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت  اگر نگاهى به آمارهاى منتشرش
بيندازيم، ارقام، اخطارى است از شرايط نامساعد مراودات تجارى بين المللى 
كه البته اين موضوع به ايران محدود نمى شود و مشكل بسيارى از كشورهاست 
ــفارش صادرات  ــت. براى نمونه، س ــل آن تهديدهاى عوارضى نيس و تنها دلي
ــكا و چين براى حل  ــته و با تالش آمري پيش از تهديد عوارض هم كاهش داش
درگيرى هاى شان بهبودى حاصل نشده است. اين جنگ تجارى تبعات خود 
را هم به صورت عينى نشان داده است، شركت آمريكايى گوپرو توليد محصول 
خود را تا تابستان آينده از چين خارج مى كند و اولين سازنده الكترونيكى برند 
ــت. شركت فدكس هم اين اواخربرآورد  خواهد بود كه اين كار را انجام داده اس
سود خود را كم كرده و ظرفيت باربرى هوايى را پايين آورده است. ديگر وقت آن 
است كه نظرات دانش آموخته هاى اقتصاد در تصميم گيرى ها بيشتر موردتوجه 
قرار گيرد و بپذيريم هرگونه مداخله اى در تجارت، فشارى بر اقتصاد خواهد بود 

و اقتصاد جهان درنتيجه آن كند خواهد شد.
ضربه به بازارهاى مالى 

ــت، بازارهاى مالى ضربه خورده اند. بازار سهام  نتايج اين جنگ ها عيان اس
چين  دو تريليون دالر ارزش خود را در 2018 ازدست داده و در يك بازار بى رونق 
ــاره كرده است كه خوش بينى كسب وكارهاى  ضعيف شده است. بلومبرگ اش
ــال  ــد اقتصادى، به پايين ترين حد خود در دو س كوچك خارجى در مورد رش
اخير رسيده است. اين رسانه خبرى اشاره كرده طبق نظر اقتصاددان ها در مورد 
اقتصاد جهان، تهديد جنگ تجارى از بين نرفته و تنها پراكنده تر شده است. سه 
خطر وجود دارد؛ نخست اينكه 90 روز مذاكرات بين چين و آمريكا ممكن است 
با شكست مواجه شود و عوارض را باالتر ببرد كه تاثيرات اين موضوع باالخص 
ــلم است. به عالوه اينكه حتى با وجود  در حوزه صنعت و معدن بر ايران هم مس
عدم افزايش عوارض، صادرات اوليه در 2018 باعث كاهش كشتيرانى در 2019 
مى شود و در آخر، عالوه بر جنگ تجارى، نشانه ها حاكى از كاهش تقاضاست. 
صندوق بين المللى پول پيش بينى كرده مقدار تجارت  چهار درصد در 2019 
ــال جارى و 5.2 درصد در 2017 كاهش مى يابد. اين  ــبت به 4.2 درصد س نس

صندوق اخطار داد كه موانع تجارى مشخص تر خواهند شد.
كاهش صادرات به واسطه تحريم ها

ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست به عالوه اينكه مشكالت تحريم را هم به 
دوش مى كشد، در 6ماهه نخست سال جارى ميزان صادرات محصوالت معدنى 
ــى 22 و 34.2 درصد نسبت به مدت مشابه در  به ترتيب به لحاظ وزنى و ارزش
سال گذشته، كاهش يافته است. البته از بين محصوالت معدنى، ميزان صادرات 
زغال سنگ و لينيت در 6 ماهه نخست امسال 45.3 درصد نسبت به مدت مشابه 
ــته اما ميزان صادرات كانه هاى فلزى در نيمه اول  در سال گذشته افزايش داش
ــى به ترتيب 28.4 و 41 درصد كمتر از مدت  سال جارى ازلحاظ وزنى و ارزش
مشابه در سال گذشته بوده است؛ به طورى كه ارزش صادرات اين محصوالت از 

809 به حدود 477 ميليون دالر رسيده است.

نواقص سامانه نيما و پيمان سپارى ارزى
فعاالن حوزه  اقتصاد مدت هاست كه خواستار رفع موانع داخلى صادرات محصوالت 
معدنى شده بودند و مشكالت صادراتى كشور را تنها تحريم نمى دانند و معتقدند مشكالت 
مربوط به صادرات محصوالت معدنى دو وجه داخلى و خارجى دارد كه وجه خارجى، يعنى 
تحريم هاى يك جانبه و غيرقانونى آمريكا بر ضد مردم ايران، باعث اختالل در سيستم هاى 
پولى و افزايش هزينه هاى حمل ونقل بين المللى شده و حل آن ها از كنترل دولت خارج 
است. وجه داخلى آن به مراتب آسيب هاى بيشترى به صادركنندگان زده است، نواقص 
سامانه نيما و پيمان سپارى ارزى مورد برجسته و نقطه اشتراك بيشتر تحليلگران در اين 
آسيب هاست. سامانه اى كه در ارديبهشت امسال براى ساماندهى و شفاف سازى تجارت 
ــط بانك مركزى  خارجى و انجام مبادالت ارزى صادركنندگان و واردكنندگان توس
راه اندازى شد و طبق بخشنامه پيمان سپارى ارزى، صادركنندگان موظف هستند ارز 
حاصل از صادرات خود را در اين سامانه عرضه كنند. يكى از نقص هاى مهم سامانه اين 
امر است كه اين سامانه بر پايه معامالت نقدى طراحى شده است،  درحالى كه در شرايط 

تحريمى مى توان از قراردادهاى اعتبارى استفاده كرد و به جاى پول، كاال وارد كرد.
به عالوه اينكه اجراى اين قانون باعث شده در مواردى صادرات به كشورهاى همسايه 
ازجمله عراق و افغانستان كه مكانيزم پرداخت ارز را ندارند، متوقف شود. عوارض صادراتى، 
ــه بنادر نيز از جمله  افزايش هزينه هاى حمل ونقل داخلى و نرخ هزينه هاى مربوط ب

مشكالتى است كه برخى فعاالن معدنى خواهان رفع آن ها هستند.
راه هاى برون رفت از بحران هاى فعلى

تقويت ارتباط دولت با فعاالن اقتصادى يكى از راه هاى برون رفت از بحران هاى فعلى 
است تا اگر اجراى برخى قوانين و بخشنامه ها نواقصى دارد، برطرف شود، حتى اگر دولت در 
تصميمات خود بخش خصوصى را بيشتر درگير كند، بسيارى از مشكالت رفع خواهد شد. 
متاسفانه دولت پس از تصميم گيرى و صدور بخشنامه هاى خلق الساعه و ديدن تبعات آن 
به مشكالت دستورات خود پى مى برد كه با داشتن كميته تخصصى براى تنظيم بازار كه 
هم از سمت دولت و هم بخش خصوصى در آن حضور داشته باشند بسيارى از مشكالت 

حل خواهد شد.

ــا وجود اينكه  ــت و ب ــور روزبه روز در حال افزايش اس نرخ بيكارى در كش
ــتغال خود صحبت مى كنند  دولت ها در هر دوره به طور مداوم از آمار ايجاد اش
اما در زمان  هاى مختلف شاهد افزايش سريع تعداد بيكاران در كشور هستيم. 
معضلى كه بدون اغراق مى توان از آن به عنوان يكى از بزرگ ترين دغدغه هاى 

مردم و نه تنها نسل جوان در كشور ياد كرد. 
ــائل  ــت خانواده با مس ــترده  كه عالوه بر بحث معيش ــكلى با ابعاد گس مش
ــيعى پيدا مى كند. دولت ها نيز گويا  اجتماعى و روانى نيز در جامعه ارتباط وس
ــكل را در بازه هاى زمانى مختلف نداشته اند. چند روز پيش  توان رفع اين مش
وزير اقتصاد و دارايى در خصوص ايجاد اشتغال در دولت يازدهم گفت كه 650 
ــت و براى يك رقمى كردن نرخ بيكارى بايد  ــده اس هزار شغل جديد ايجادش
ساالنه يك ميليون شغل ايجاد كنيم كه هم اكنون نرخ بيكارى به 12.2 رسيده 
است. با اين حال اما به وفور شاهد مشاغلى مانند دست فروشى در خيابان هاى 

شهرها هستيم. 
آمار اشتغال ناقص

ــده كه تعداد كودكان كار نيز روز به  بيكارى و مشكالت ناشى از آن باعث ش
روز افزايش پيدا كند؛ آن هم مشاغلى كه هيچ گونه امنيت اقتصادى براى افراد 
ــى هاى مركز آمار، ميزان اشتغال ناقص در پاييز 97 حدود  ندارد. مطابق بررس
دوميليون و 796هزار نفر و 404 است كه اين رقم در پاييز 96 حدود دوميليون 
ــال گذشته حدود239هزار و  و 557هزار و262 نفر بوده است كه نسبت به س

142 نفر بيشتر شده است. 
ــاركت اقتصادى (نرخ فعاليت)  ــى نرخ مش طبق آمار مركز آمار ايران بررس
ــان مى دهد كه 40,5 درصد جمعيت در سن  ــتر نش جمعيت 10ساله و بيش
كار10ساله و بيشتر از منظر اقتصادى فعال بوده اند؛ يعنى در گروه شاغالن يا 
بيكاران قرار گرفته اند. همچنين نتايج نشان مى دهد كه نرخ مشاركت اقتصادى 
در بين زنان نسبت به مردان و در نقاط شهرى نسبت به نقاط روستايى كمتر بوده 
ــاركت اقتصادى كل كشور نشان مى دهد  است. بررسى روند تغييرات نرخ مش
ــال قبل ( پاييز1396) 0,6 درصد  كه اين شاخص، نسبت به فصل مشابه در س
افزايش داشته است. بررسى نسبت اشتغال جمعيت 10ساله و بيشتر بيانگر آن 
است كه 35,7 درصد از جمعيت در سن كار (10ساله و بيشتر ) شاغل بوده اند. 
ــتايى بيشتر از نقاط  ــتر از زنان و در نقاط روس اين شاخص در بين مردان بيش

شهرى بوده است.
رشد سه درصدى بيكاران تحصيلكرده 

ــگاه ها نيز از معضل بزرگ بيكارى مستثنى نيستند.  فارغ التحصيالن دانش
ــغل  ــز كه موفق به يافتن ش ــت و عده اى ني ــكه اس البته اين تنها يك روى س
مى شوند اغلب در مشاغلى كه براى آن   ها مناسب نيست به كار گرفته مى شوند. 
ــان مى دهد، درپاييز امسال نرخ بيكارى جوانان  بررسى گزارش مركز آمار نش
(15تا24سال) حدود 27 درصد بوده و سهم بيكاران فارغ التحصيل دانشگاه از 

كل بيكاران حدود سه درصد افزايش يافته است.
ــروى كار در پاييز 97، نرخ  ــاس جزييات گزارش طرح آمارگيرى ني  بر اس
مشاركت اقتصادى جمعيت 10 ساله و بيشتر حدود 40 درصد است كه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 680 هزار نفر افزايش داشته است. همچنين اشتغال 
جمعيت 10 ساله و بيشتر حدود 35,7 درصد است كه نسبت به پاييز 96 رشد 

608 هزار نفر داشته است. از طرفى بيكارى اين جمعيت 11,7 درصد بوده كه 
ــبت به پاييز 96 حدود 71 هزار نفر به تعداد بيكاران افزوده شده است. اين  نس
گزارش نشان مى دهد در اين مدت نرخ بيكارى جوانان  (15تا24 سال) حدود 

27 درصد بوده است. 
در اين رديف تعداد بيكاران حدود 55 هزار نفر كاهش داشته است. از سوى 
ديگر ميزان بيكارى در جوانان 15 تا 29 سال حدود 24 درصد بوده كه 18 هزار 
ــت، طى اين مدت  جمعيت بيكار باالى 10  نفر كاهش داشته است. گفتنى اس
ــال و فارغ التحصيل آموزش عالى ازكل بيكاران حدود 3,4  درصد افزايش  س

يافته است. 
بررسى سهم اشتغال ناقص نشان مى دهد كه درپاييز 1397، 11,7 درصد 
جمعيت شاغل،  به داليل اقتصادى (فصل غيركارى، ركود كارى، پيدا نكردن كار 
با ساعت بيشتر و...) كمتر از 44 ساعت در هفته كار كرده و آماده براى انجام كار 
اضافى بوده اند. اين در حالى است كه 36,5 درصد از شاغالن 10 ساله و بيشتر، 

49 ساعت و بيشتر در هفته كار كرده اند.
ضربه دشمنان به اقتصاد

ــادى مرتبط با موضوع  ــند وضعيت فعلى جامعه را تا اندازه زي فرهاد دژپس
تحريم ها مى داند و با اشاره به  شرايط كشور در دوران تحريم مى گويد: دشمنان  
بخش اقتصاد را بهترين عرصه براى ضربه زدن به نظام مى دانند و از اين حوزه 
وارد شده اند و شرايط كشور را نامناسب كردند. تورم در دولت يازدهم به شيوه 

مطلوبى كنترل شد و به عدد تك رقمى رسيد.
ــروع تحريم ها  ــتغال زايى در دولت يازدهم افزايش يافت ولى با ش  آمار اش
ــت. افزايش نرخ ارز سبب افزايش  مشكالت اقتصادى كشور افزايش يافته اس
قيمت ها در حوزه هاى مختلف شد كه در عرصه توليد نيز براى كشور مشكالتى 
را ايجاد كرد كه دولت با ورود خود تالش هاى زيادى براى ثبات اين نرخ انجام 
داد  و نتيجه آن كاهش تورم دوماهه اخير به 2,6 درصد بود. تراز تجارى 9 ماهه 

سال جارى 750 ميليون دالر بوده است.

            دو    وجه  داخلى و خارجى مشكالت صادرات محصوالت معدنى بررسى شد    

تبعات جنگ تجارى در سال 2019

     آيت ا... العظمى صانعى در سلسله نشست هاى «چالش هاى حقوق زنان در فقه» :  

 اى كاش امام(س) زنده بود و ما چهره نوانديش و ژرف انديش او را بيشتر مى ديديم

            وضعيت نرخ بيكارى در كشور بررسى شد    

فارغ التحصيالن در بن بست اشتغال
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ــت از سلسله نشست هاى  مرحله پايانى دومين نشس
فقه پژوهى موسسه فقه الثقلين با موضوع «چالش هاى 
ــا حضور  ــنبه ب ــه» صبح روز پنج ش ــان در فق حقوق زن
حضرات آيات صانعى، بيات زنجانى، سيدحسن خمينى، 
ــى، مقدس، عرب،  ــوى تبريزى، عابدين بجنوردى، موس
ــگاه و  ــتادان حوزه و دانش مرتضوى، ايازى و جمعى از اس
ــهر قم برگزار شد. ــر در ش فعاالن حوزه زنان و حقوق بش

به گزارش جماران، آيت ا... العظمى صانعى در اين نشست 
طى سخنانى گفت: همايشى كه امروز در قم براى حقوق 
زنان در فقه اسالمى برگزار شده براى بنده هم جاى تاسف 
و هم جاى خوشحالى دارد. جاى خوشحالى است كه فكر 
عقالنى بودن و مطابق با فطرت بودن اسالم در حوزه علميه 
ــگاه دارد پر و بال مى گيرد؛ اما جاى تاسف است كه  و دانش
در زمان حضرت امام(س) دشمن اجازه نداد كه اين فقيه 
بزرگوار كم نظير يا بى نظير بتواند حقايق اسالمى را به صورت 
آشكار بيان كند و اين همايش ها زير نظر او برگزار شود.اين 
فقيه نوانديش افزود: اى كاش امام(س) زنده بود و ما چهره 
نوانديش و ژرف انديش او را بيشتر مى ديديم. شما به فقه 
امام(س) نگاه كنيد. از كتاب الطهاره تا كتاب قبض و اقباض 
ــا  امام(س) تحقيق و مطلب  كه در نجف گفته در همه ج
جديد دارند. صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه گاهى 
تند مى روند اما امام(س) هيچگاه تند نمى رفت. در مساله 
غنا و موسيقى كه مرحوم فيض حرمت را حرمت محتوايى 
ــام(س) مى گويد  ــه او حمله مى كنند و ام مى داند همه ب
حمله(الزم) ندارد؛ (بلكه) جواب او را بدهيد. آيت ا... العظمى 
صانعى تصريح كرد: ما با نوآورى بر پايه فقه جواهرى و فقه 
شيخ انصارى موافقيم. نوآورى بايد بر اساس كتاب و سنت 
و عقل باشد. اما خارج از اين راه را كه بنشينيم و بگوييم در 
اسالم چنين چيزى نبوده و ما االن مى خواهيم بگوييم يا اين 
مطلب خالف عقل است و ما مى خواهيم آن را موافق عقل 
جلوه دهيم را قبول نداريم و معتقدم اسالم همه چيز را بيان 
كرده است. پيامبر فرمودند «ما من شى ء يقربكم من الجنة و 
يباعدكم عن النار اال وقد امرتكم به، وما من شى ء يقربكم من 
النار ويباعدكم عن الجنة اال وقد نهيتكم عنه»، همه آنچه 
ــعادت بوده من بيان كردم و همه آنچه را كه  را كه عامل س
عامل شقاوت بوده، بيان و نهى كردم.آيت ا... العظمى صانعى 
گفت: براى اينكه بتوانيم در قوانين پيشرفت كنيم، يك راه 
اين است كه به حرف هاى شيخ در بحث اصول در موضوع 
اجماع عنايت داشته باشيم. اجماعى  راكه از زمان ائمه(ع) 
به ما رسيده، حجت بدانيم. اما اجماع از زمان شيخ طائفه 
را براى چه؟ هركسى هر حرفى مى زند فورا نگوييم خالف 
اجماع گفته است. ببينيم خالف كدام اجماع سخن گفته 
است.آيت ا... العظمى صانعى خواستار دقت بيشتر در تفسير 
آيات و روايت شد و با اشاره به آيه « لم يجعل ا... للكافرين على 
المومنين سبيال» گفت: در خود آيه احتماالتى مطرح است: 
يكى از آن اين است كه براى دليل و برهان باشد، يكى اين 
است كه براى قيامت است و يك احتمال هم اين است كه 
براى قانون گذارى است. در قانون گذارى سبيلى براى كافر 

بر مومن نيست. عالمه طباطبايى مى گويد همه اين موارد 
مد نظر است اما خدا مى گويد «للكافرين». كفر غير از عدم 
اسالم است. از نظر ما انسان ها يا مسلمانند؛ يعنى شهادتين 
گفته اند. يك دسته كافرند؛ يعنى مى داند اسالم حق است 
اما نمى پذيرد و يك دسته غير مسلمانند. امروز جمعيت دنيا 
غيرمسلمانند يا كافر؟ كسى كه در آفريقا زندگى مى كند 
ــت؟ او  مى توان به او فهماند قرآن معجزه پيامبر(ص) اس
قاصر است. شما قاصر را در احكام شرعيه مستحق عذاب 
نمى دانيد، پس چطور اينجا مستحق عذاب مى دانيد؟وى 
ــلمانان جارى  ادامه داد: حاال ما اين آيه را بر همه غيرمس
كرده و آن ها را از همه حقوق محروم مى كنيم. اگر شخص 
ــهادتين بگويد و دزدى و اختالس كند، همه حقوق را  ش
ــودن نگويد چه؟ اگر فرد در اصول  دارداما اگر از باب قاصر ب
ــد چه؟ كما اينكه جمعيت زيادى در  اعتقادات قاصر باش
دنيا اينچنين هستند، همه را از حقوق محروم مى كنيم و 
مى گوييم غيرمسلم نه مى تواند رييس شود و نه فرمانده. 
اين ها غيرمسلم هستند نه كافر. ثانيا اصال سبيلى نيست. 
مالكيت چون مستلزم سلطه بر مملوك است، ممنوع است؛ 
اما اينجا قانون وجود دارد و اگر شخص طبق آن عمل نكرد 
با او برخورد مى شود.آيت ا... العظمى صانعى سپس با اشاره 
به عبارت «كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» گفت: همه 
چيز آزاد است مگر اينكه حرمت بيايد. در مباحات يك طرف 
را نظام انتخاب مى كند تا هرج و مرج ايجاد نشود. مى خواهى 
به خارج بروى بايد گذرنامه بگيرى و مى خواهى مطب بزنى 
بايد مجوز بگيرى. اين ها همه مباح است و طرف آزاد است 
اما قوانين جلوي شما را مى گيرد. يعنى يك طرف مباح را با 
قانون و حفظ نظام مى بنديم. االن درباره سن ازدواج بحث 
است. برخى مى گويند دختر 9 ساله را با مرد 50 ساله به عقد 
هم در بياوريد. اگر مصلحت انديشان مملكت گفتند سن 15

يا 18 سال باشد و با مرد هم اختالف سن زياد نداشته باشد 
همان مى شود؛ يعنى يك طرف مباح را گرفته و يك طرف 
را رها كرده اند. كجاى آن خالف شرع است؟ اگر همه اين ها 
را خالف شرع بدانيم براى حكومت چيزى نمى ماند.وى با 
اشاره به قاعده انصاف گفت: براى اين قاعده بايد رساله اى 
نوشته شود. كلينى (قدس سره الشريف) در اصول كافى كه 
روايات را جمع كرده بابى به نام «باب االنصاف و العدل» دارد. 
آنجا انصاف را مقدم كرده است. از 20 روايت 12 روايت براى 
انصاف است و هشت روايت بعدى ظهور در عدالت دارد. چرا 
قانون گذار اين قاعده را رعايت نكند؟! حتى قانون خدا. به 
پيامبر(ص) عرض مى كنيم يا رسول  ا... ! اگر خودت جاى 
كسى بودى كه مى خواستى قانون را براى او وضع كنى آيا با 
چنين فكر وضع مى كردى؟ آيا فكر مى كردى كه دخترت 
را شوهر بدهى و اگر خواست پايش را از منزل بيرون بگذارد، 
خالف شرع بدانى اما مردش تا آخر شب بيرون برود و گاهى 
عياشى كند و بعد هم با آن وضع بيايد خانه. يا اينكه به صورت 

مطلق طالق را دست مرد بدهيم.

اگر آزادى بيان نباشد تفكر مى ميرد
ــت پايانى  ــى» در نشس ــعلى روحان ــت ا...«عباس آي
ــط  ــان در فقه كه صبح امروز توس چالش هاى حقوق زن
موسسه فقه الثقلين در قم برگزار شد با تاكيد بر لزوم آزادى 
بيان براى حل چالش هاى فقهى نوپديد گفت: بايد بگوييم 
تفكر تا كجا آزاد است؟ آيا من مختارم تا هركجا كه مى توانم 
بينديشم. دوم اينكه الزمه تفكر بيان و سوال است. بايد بپرسم 
و سوال را مطرح كنم. اگر سخره را شكافتم، بايد اجازه گفتن 
آن را داشته باشم. اگر بيان ممنوع شود،تفكر مى ميرد. چرا 
يك فقيه وقتى با فقه جواهرى مى خواهد يك معرفت دينى 

را روزآمد كند، جرات گفتن نداشته باشد؟
تبليغ چندهمسرى در قالب دين

«شهيندخت موالوردى» در نشست چالش هاى حقوق 
زنان در فقه كه صبح امروز توسط موسسه فقه الثقلين در قم 
برگزار شد، گفت: انتظار همه از علما، اين است كه با پيروى 
از سيره امام راحل و رويكرد مثبت مقام معظم رهبرى در 
ارتقاي حقوق و جايگاه زن تالش كنند و الگوهاى عملى 
ارائه دهند. شايد مجارى قانونى در تبديل نظرات نوآورانه و 
گره گشاى فقهى تاخير روا دارند، اما همه اين ها نبايد موجب 
كندى تالش هاى علمى و ارائه انديشه هاى راهگشا شود. 
انديشه قوى و مستدل راه خود را باز مى كند و به تدريج مبناى 
عمل واقع مى شود.وى افزود: در زمانه اى به سر مى بريم كه 
ــتيابى به وضعيت مطلوب قرن ها  جامعه بشرى براى دس
تجربه تلخ و شيرين را پشت سر گذاشته و در تالش است تا 
مصاديق متنوع بى عدالتى و نقض حقوق انسان را شناسايى 
و مرتفع سازد. در اين شرايط مطالبه گرى جهانى براى تحقق 
عدالت، يكى از محورهاى عدالت خواهى رفع انواع ظلم و ستم 
هاى عليه زنان است؛ برجستگى اين موضوع نيز روشن است؛ 
چراكه زنان نيمى از جمعيت جهان را تشكيل مى دهند و 
مگر مى شود بخشى از يك كليت را به تعالى رساند و نيمى 
از آن را به حاشيه راند؟موالوردى گفت: قرن ها با توجيحات 
ناروا، بى عدالتى هاى متنوعى عليه زن در اكثر جوامع صورت 
گرفته و همچنان نيز به شكل هاى قديمى و تجربه شده 
شاهد نقض حقوق زن در سراسر جهان هستيم؛بنابراين 
جامعه بشرى نمى تواند نسبت به اين واقعيت هاى تلخ بى 

تفاوت باشد. 
نظام قانون گذارى كشور خود را از ظرفيت هاى 

موجود فتوايى محروم كرده است
ــيدضياء مرتضوى گفت: نظام قانون گذارى  آيت ا... س
كشور خود را از ظرفيت هاى موجود فتوايى محروم كرده 
ــيم، راه حل بسيارى از  است. اگر ديدى جامع داشته باش

مسائل مطرح شده در حوزه زنان در فقه ما وجود دارد.
ــهيد صدر و قبل از  وى افزود: اگر نگاه 50 سال قبل ش
آن نگاه مرحوم عالمه طباطبايى را در تعدد ازدواج دنبال 
مى كرديم، بسيارى از مشكالتى را كه امروز شاهد آن هستيم 

مشاهده نمى كرديم.

زن مظلوم هميشه تاريخ است
دكتر «فضل ا... صلواتى» محقق و پژوهشگر تاريخ، زنان 
را مظلومان هميشه تاريخ معرفى كرد و گفت: در طول تاريخ 
هروقت كه جنگى شده،  زن ها آسيب ديده اند و سخن از 
ــت و امروز هم مى بينيم كه  تجاوز به زنان مطرح بوده اس
داعش بيش از همه به زنان آسيب مى زند.وى با تاكيد بر لزوم 
حفظ زنان گفت: امروز فقهاى ما وظيفه دارند فتواهايى را 
صادر كنند كه قابل اجرا در سطح جهان باشد و براى اين كار 
بايد سخن عقالى عالم را هم بشنوند. ما امروز ديگر نبايد به 
دنبال صدور فتوا براى يك ده يا يك شهر باشيم. اگر اسالم 

برتر است بايد حرف مان جهانى باشد.
آنچه درباره زنان گفته شـده، جزو ضروريات 

دين نيست
آيت ا... شيخ حسين عرب با ارائه مقاله با عنوان « مقام و 
منزلت زن در چالش تعقل و تحجر» گفت: در هويت اصل 
انسان چيزى به نام مذكر و مونث بودن وجود ندارد. روح و 
نفس و آنچه به روح و نفس تعلق دارد به ويژه دستگاه عاقله 
انسان كه تمام امتياز و برترى او به همان است، فوق تقسيم 
جنسيتى به زن و مرد و ذكورت و انوثت است.آيت ا... عرب با 
اشاره به داستان فرعون در قرآن كريم گفت: در طول تاريخ 
بشريت شايد حكومت مستبد و ستمگرى مانند فرعون 
ــد. در اين داستان بحرانى ترين مديريت يك  نيامده باش
تغيير را خداوند توسط يك زن به نحو احسن و كامل هدايت 
ــت. به عبارت ديگر خداوند متعال اراده كرده  فرموده اس
است كه قدرت خود را در حفظ جان پيامبرش و نيز تغيير 
و سرنگونى يك قدرت جهنمى را به دست يك زن مومنه و 
شكيبا به نمايش در آورد و او بشود مظهر قدرت اليزال الهى.

جواز انعقاد نكاح با نوشته
ــت پايانى  ــق داماد» در نشس ــادات محق «مريم الس
دومين سرى از سلسله نشست هاى فقه پژوهى موسسه 

فقه الثقلين قم كه با موضوع «چالش هاى حقوق زنان در 
فقه» برگزار شد در سخنانى با عنوان «جواز انعقاد نكاح با 
نوشته» گفت: از جمله مباحثى كه از گذشته مورد اختالف 
فقها و حقوق دانان بوده است،بحث از روش ها و ابزارهاى 
ــته انعقاد عقد از طريق لفظ به  انشاى عقد است. در گذش
دليل بى سوادى مردم رواج گسترده اى داشت و به ندرت 
اعالم اراده به وسيله نوشته صورت مى گرفت. اما در عصر 
حاضر نوشته به منزلتى رسيده است كه حتى از الفاظ نيز 
در بيان اراده محكم تر بوده و از استوارى بيشترى برخوردار 
است و اصل در انشاي عقود با كتابت است. از اين رو، سوال 
ــت كه آيا عقد نكاح كتبى از  اصلى پژوهش حاضر آن اس
منظر فقها و قانون گذاران ايران صحيح است؟خانم محقق 
داماد گفت: بررسى ادله و آراي فقها نشان مى دهد كه لفظ 
در انعقاد نكاح نقش اساسى ايفا مى كند. مهم ترين دليل 
ارائه شده بر لفظى بودن ايجاب و قبول در عقد نكاح، اجماع 
فقهاست. به نظر مى رسد اجماع  مطرح شده بر لزوم صيغه 
ــد؛ چرا كه آراى فقها در  در نكاح از سوى فقها حجت نباش
اين موضوع متفاوت است. گروهى از فقهاى متاخر اجماع 
بر لفظى بودن ايجاب و قبول در عقد نكاح را مطرح كرده 
اند، در حالى كه بسيارى از متقدمان به بيان الفاظى كه عقد 
نكاح با آن منعقد مى شود، پرداخته اند،بدون آنكه اجماع را 
مطرح كنند و به اعتقاد اين گروه عقد نكاح با ايجاب و قبولى 
ــود كه صراحت در انشا داشته باشد و احتمال  واقع مى ش
ــاي نكاح با آن الفاظ برداشت نمى شود. ديگرى جز انش

بنابراين ابزار ديگرى جز لفظ كه چنين ويژگى هايى داشته 
باشد،مى توانند سبب انشاو انعقاد نكاح شوند. برخى اجماع 
بر لفظى بودن، در مقابل معاطاتى و فعلى بودن ابراز اراده 
است و براى مردود كردن نكاح معاطاتى،تاكيد بر اجماع 
و لفظى بودن ايجاب و قبول است. از اين رو اجماع مطرح 
شده اساس محكمى ندارد.با توجه به فقدان دليل معتبرى 

ــات و عمومات  ــظ در عقد نكاح و اطالق بر لزوم وجود لف
عقود به طور كلى همچون «اوفوا بالعقود»، «العقود تابعه 
ــروطهم» و عقد نكاح به  ــون عند ش للقصود» و «المومن
طور خاص مانند آيه 3 سوره نساء «فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء...»،آيه 32 سوره نور«وانكحوا االيامى منكم و 
الصالحين من عبادكم و امائكم...» و غيره مى توانيم قائل به 
پذيرش انعقاد نكاح از طريق نوشته شويم.وى در توضيح 
ــى، بر خالف نكاح  نكاح كتبى گفت: در انعقاد نكاح كتب
معاطاتى ايجاب و قبول وجود دارد و زن و مرد اراده خود را 
از طريق شكل نوشته ابراز مى كنند؛ در حالى كه در نكاح 
معاطاتى ايجاب و قبولى بين طرفين رد و بدل نمى شود و 
به صرف توافق زن و مرد زندگى مشترك آنان آغاز مى شود.

خانم محقق داماد افزود: فقها در جست وجوى راهى براى 
اعالم صريح قصد باطنى هستند و به همين دليل به لفظ 
ــته اند، به  روى  آورده اند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانس
ــت.  ــت كه به زعم آنان غيرلفظ صريح نيس اين دليل اس
ــت، راه  ــى تكلم ممكن نيس در مواردى هم كه براى كس
ديگرى كه جانشين لفظ بوده و با قدرى تنزل، در داللت 
ــد، تجويز شده است. به همين  بر قصد باطنى صريح باش
دليل همگان براى عاجز از تكلم، اشاره را كافى دانسته اند. 
بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقى 
ــت.وى تصريح كرد: در حال حاضر مدرك نوشتارى  اس
ــوان دليل مورد  ــيارى از اختالف ها و دعاوى به عن در بس
پذيرش است و صراحت الزم در صيغه را داراست؛بنابراين 
مى توان به اين نتيجه رسيد كه وجود صيغه لفظى در نكاح 
ــت و اين احتياط  براى رعايت غايت و نهايت احتياط اس
ــد؛ در حقيقت  نيز نمى تواند منحصر به لفظ و گفتار باش
شيوه هاى مختلف نوشتارى نيز با توجه به داشتن صراحت 
الزم همچون لفظ قابل دفاع بوده و مى تواند جايگزينى براى 

عقد لفظى بوده و منشأ   اثر باشد.

شيوا نيك وظيفه
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اكنون براي اتمام پروژه هاي باالي 
80 درصد پيشرفت رقمي در حدود 

5000 ميليارد تومان الزم داريم 
كه طبيعتا تامين همه اين ها در سال 
آينده شدني نيست اما بخش خوبي 

از آن را مي توان به اتمام رساند.يكي 
ديگر از موضوعاتي كه بايد به آن 

توجه بسياري شود، بحث بدهي هاي 
شهرداري است. امروز وضعيت 
بدهي هاي شهرداري به بخش 

خصوصي و همچنين به بانك ها به 
اضافه پولي كه الزم است براي اتمام 
كل پروژه هاي نيمه تمام صرف شود، 

رقمي در حدود 60 هزار ميليارد تومان 
است كه از اين مبلغ 40 هزار ميليارد 

تومان بدهي به بانك ها و بخش 
خصوصي و پيمانكاران است

امروز 5000 نفر فقط در بخش هاي 
فرهنگي و اجتماعي در شهرداري 
فعاليت دارند. نمي خواهم بگويم 

كه مسائل فرهنگي و اجتماعي جزو 
وظايف شهرداري نيست، ولي اينكه 

شما بيش از 5000 نفررا در اين 
عرصه مشغول كرده باشيد، منطقي 
نيست؛ آن هم در حالي كه اداره كل 

فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران 
با 100 نيرو اداره مي شود كه كار 

فرهنگي جزو وظايف ذاتي اش است!

فرشيد      اسحاقي

استقالل شـهرداري ها در اداره امور شهر 
از درآمدهـاي شـهري گرفته تا شـيوه هاي 
مدل هاي مديريتي، در سـال هـا و دهه هاي 
گذشـته همواره مسائل و حاشـيه هاي خاص 
خود را داشته است. به خصوص در حوزه تامين 
منابع مالي، همواره شـهرهايي چون تهران را 
با چالش هاي جدي مواجه كـرده كه هنوز نيز 
ادامه دارد. از متورم شدن بدهي هاي سازماني 
تا وجود سـاختار هاي فربه و كم اثر سازماني 
همه از مسـائلي اسـت كه دسـتگاهي چون 
شهرداري تهران با آن مواجه بوده و گويي چاره 
اي نيز براي آن نيسـت! هرسـاله بودجه هاي 
مختلفي براي اداره شـهر از سوي شهرداري 
تدويـن و از سـوي شـورا مصوب مي شـود و 
همواره نيز اميد به بهبود اوضاع در سـال بعد 
وجود دارد. اكنون نيـز در روزهاي مياني دي، 
فصل بودجه ريزي براي اداره پايتخت از سوي 
شهرداري در سـال 98 فرارسيده و در همين 
روزها بايد برنامه اداره شهر به نمايندگان مردم 
در شورا براي بررسي و تصويب ارسال شود. به 
همين بهانه پاي گفت وگو با «مجيد فراهاني» 
عضو و رييس كميته نظارت و بودجه شـوراي 
اسالمي شهر تهران نشسـتيم كه حرف هاي 
بسياري از حال و اوضاع مالي اين روزهاي شهر 

داشت. در ادامه اين گفت و گو را مي خوانيد:
   شـما به عنـوان رييـس كميتـه بودجه 
و نظارت شـورا بـراي بهبود بودجه نويسـي 
98 شهرداري تهران يك سـري پيشنهادها 
را مطرح كرديد و اين در شـرايطي اسـت كه 
بودجه ريزي عملياتي براي شـهرداري بسيار 
مهم بوده و سـال ها قرار اسـت در شهرداري 
اجرا شـود اما در نهايت آن طور كه بايد جامه  
عمل به آن پوشـانده نشـده اسـت. در مورد 
سياسـت ها و فرآيندي كه فكـر مي كنيد در 
بودجه ريزي سـال آينـده الزم اسـت، لطفا 

توضيح دهيد.
ــهرداري  ــاس ضوابط بودجه تا آخر دي،ش براس
ــال  ــورا ارس ــت كه اليحه بودجه را به ش موظف اس
ــورا وقت دارد  ــال ش كند و متعاقب آن نيز تا آخر س
كه بودجه را بررسي و تصويب كند. بودجه براساس 
ــود؛ يعني پيش بيني  منابع و مصارف تنظيم مي ش
ــت در  ــهرداري در اختيار خواهد داش منابعي كه ش
سال آينده و مصارفي كه خواهد داشت دو بال بودجه 
خواهد بود. مقدمتا عرض كنم كه شورا سياست هاي 
ــن اليحه بودجه را همواره به  اجرايي و الزامات تدوي
ــهرداري اعالم مي كند تا بودجه اي كه شهرداري  ش
تنظيم مي كند براساس اين سياست هاي اجرايي و 
الزامات تدوين بودجه باشد.اين كار از شوراي سوم 
باب شد و كار خوبي هم بود و اولين بار در بودجه سال 
87 اين اتفاق افتاد و از آن تاريخ به بعد ديگر اين كار 
سنواتي انجام مي شود. سال گذشته اين كار را انجام 
داديم، امسال هم كليات اين سياست ها و الزامات به 
تصويب شوراي شهر رسيده است. بايد توجه كنيم 
ــري اتفاقات  ــال آينده متاثر از يك س كه بودجه  س
ــد در تنظيم بودجه  ــت كه اين اتفاقات نمي توان اس
ناديده گرفته شود. اثرات تحريم هاي ظالمانه عليه 
كشور و ركود تورمي كه حاكم است بر اقتصاد كالن 
كشور و تاثيراتش بر بخش مسكن و اقتصاد شهري، 
ــرار گيرد؛چرا كه  ــت كه بايد مدنظر ق موضوعي اس
ــزي و هم  ــاس پيش بيني هاي هم بانك مرك براس
صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، سال آينده 
ــه درصد به  ــم درصد تا س ــد منفي يك و ني يك رش
ــت و  همراه تورم 30 تا 50 درصدي مورد انتظار اس
ــرايطي كسري بودجه  بديهي است كه در چنين ش
ــهرداري  ــري هم در دولت و هم در ش اجتناب ناپذي
ــود كه اتفاق بيفتد. از طرف ديگر  پيش بيني مي ش
نگاه شوراي پنجم همواره به لزوم اتخاذ رويكردهاي 
تحول آفرين در بحث بودجه و اداره شهر بوده است. 
ــورا در اين سياست اجرايي و الزامات  براي همين ش
تدوين بودجه بر مهار هزينه هاي غيرضروري و حاكم 
ــري بودجه  ــاط مالي تاكيد كرده تا كس كردن انضب
حدود 5000 ميليارد توماني سال آينده شهرداري 

به درستي مديريت شود. 
  با ايـن اوصاف پيـش بيني شـما از رقم 

بودجه سال آينده شهرداري چيست؟
ــارد  ــال 97، 17400 ميلي ــه س ــه مصوب بودج
ــال 98 و بر  ــود در س ــه برآورد مي ش تومان بوده ك
اساس هزينه ها و نيز تورم و رشد هزينه ها به عددي 
حول وحوش 22600 ميليارد تومان برسد. يعني ما 
ــم لحاظ كنيم با همين  اگر همين بودجه را بخواهي
ــي بحث هزينه هاي  كارهايي كه صورت گرفته يعن
ــهر، هزينه هاي توسعه  ــت ش ــهر، نگهداش اداره ش
ــه بازپرداخت  ــهر و هزين ــات در ش عمران و خدم
ــدود 22600 ميليارد تومان  ــزي ح بدهي ها به چي
ــال شهر اداره  ــكلي كه امس نيازداريم تا به همين ش
شد، اداره شود. منابع ما نشان نمي دهد كه ما بتوانيم 
ــيم. با توجه به  ــتر بودجه  را داشته باش افزايش بيش
ــته  ــش از 60 درصد بودجه ما، منابع وابس اينكه بي
ــت و همچنين نزديك  به درآمدهاي شهرسازي اس
ــان درآمدهايي مربوط به ارزش  3000 ميليارد توم
افزوده و حدود 4000 ميليارد تومان هم درآمدهاي 
ــازمان  ــت كه س ــت كه باعث تهاتر اس غيرنقد ماس
امالك و مستغالت دريافت خواهد كرد.اين ها منابع 
ــازد. اين عدد 22600 ــهرداري را مي س بودجه ش

ميليارد تومان محقق نخواهد شد و ما در اين زمينه 
دچار يك مشكل جدي خواهيم بود و بايد به سمت 

درآمدهاي پايدار جديد حركت كنيم.
  ايـن منابـع پايـدار درآمدي چيسـت 
و چگونـه بايـد محقـق شـود كـه بـا وجود 
وعده هاي هميشگي از سـوي مديران اما در 

نهايـت مهم ترين منبع درآمدي شـهر همان 
ساخت و ساز است؟

ما چند راهكار داريم براي فائق آمدن بر وضعيت 
ــت.  ــكار اول بحث كاهش هزينه هاس موجود. راه
ــهر تهران گران  ــد بگوييم كه ش امروز به جرات باي
اداره مي شود؛ يعني دغدغه كاهش هزينه و دغدغه  
ــركت ها و  ــازمان ها و ش ــردن اداره س اقتصادي ك
ــهرداري بايد با عنوان دغدغه  بخش هاي مختلف ش
ــد. مطلب دوم  ــهرداري امروز درآي ــماره يك ش ش
ــت. يعني جلب  ــرمايه گذاري اس بحث افزايش س
ــكن و  ــرمايه گذاري هاي داخلي كه از بخش مس س
ساير حوزه ها هم فراري شده، يكي از موضوعات مهم 
است و مطلب سوم بحث درنظر گرفتن درآمدهاي 
پايدار جديد در شهر تهران است. روش هاي جديد 
ــود و  ــيده ش كه براي درآمدهاي جديد بايد انديش
ــهرداري از دولت  ــث دريافت طلب ش درنهايت بح
است كه اين هم يك موضوع مهمي است كه بايد به 
آن بپردازيم. اين چهار راهكار، چهار راهكار اساسي 
ــاس آن حركت  ــت كه ما بايد به آن توجه و براس اس
ــت هاي اجرايي  ــن دليل ما در سياس كنيم. به همي
ــال 98 در بخش هاي  و الزامات تدوين بودجه در س
ــهرداري تعيين كرديم.  مختلف، الزاماتي را براي ش
ــا پيش بيني كرديم كه  در بحث كاهش هزينه ها م
ــازمان ها و  ــركت ها و س ــاختار ش حجم، اندازه و س
ــهرداري از طريق واگذاري  ــاي مختلف ش بخش ه
ــاركت به  ــي، خريد خدمات مش واحدهاي عمليات
ــذف واحدهاي غير ضروري  بخش غيردولتي و با ح
ــازماني  ــت هاي س ــطوح مديريت و پس كاهش س
حداقل به ميزان 10 درصد دنبال شود. اين موضوع 
ــت كه داريم دنبال مي كنيم. شهرداري  كليدي اس
بايد كوچك شود و از خدمات و وظايف غيرضروري 

خودش كنار برود.
  نكته اي كه در اينجا مطرح اسـت اينكه 
هر زمـان در سـال هـاي گذشـته صحبت از 
كاهش هزينه هاي شـهرداري شده بالفاصله 
اولين و مهم ترين موضوع بحث كوچك سازي 
شهرداري و بالفاصله اخراج و تعديل نيروهاي 
اداري بوده كه بحث را به حاشـيه برده است. 
اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا كاهش 
هزينه ها تنها تعديل نيرو اسـت؟ آيا راه هاي 
ديگـري هم بـراي كاهش هزينـه پيش بيني 

شده است؟  
به هيچ وجه اين طور نيست. امروز در شهرداري 
ــاني آخرين كاري  ــل نيروي انس تهران بحث تعدي
است كه بايد صورت گيرد. دقت كنيد كه شهرداري 
تهران امروز در كارهايي ورود كرده كه جزو وظايف 
ــرد كه  ــل مصوب ك ــوراي قب ــت. ش ذاتي اش نيس
نمايشگاه شهر آفتاب واگذار شود. اينكه شهرداري 
ــگاه زمين هاي وسيع را در جنوب  تهران يك نمايش
ــد و اين را  ــهر آفتاب داشته باش تهران در بخش ش
ساالنه هم مرتب بخواهد هزينه كند، صحيح نيست. 
اين اواخر يك سند 200 ميليارد توماني آمده بود كه 
ــوله هاي جديد مي خواهد ساخته  در شهر آفتاب س
ــود و مرتبا در اين چاه ويل پول بريزد و هيچ گونه  ش
ــد! اين كجا به وظايف  ــتاوردي هم نداشته باش دس
ــهرداري مي خورد؟ با واگذاري شهر آفتاب امروز  ش
ــهرداري تهران  بين 5 تا 10 هزار ميليارد تومان ش
ــت و مي تواند بخش عمده اي از  درآمد خواهد داش

ــت كند و از طريق  بدهي هايش را به بانك ها پرداخ
آن با بازپرداخت بدهي ها بتواند تضمين بگيرد براي 
ــاركت در بخش هايي چون توسعه  انتشار اوراق مش
ــت كه بايد انجام دهد.از  مترو. اين جزو كارهايي اس
سويي، امروز 5000 نفر فقط در بخش هاي فرهنگي 
و اجتماعي در شهرداري فعاليت دارند. نمي خواهم 
ــائل فرهنگي و اجتماعي جزو وظايف  بگويم كه مس
ــما بيش از 5000 ــت، ولي اينكه ش شهرداري نيس

ــيد، منطقي  ــغول كرده باش نفررا در اين عرصه مش
نيست؛ آن هم در حالي كه اداره كل فرهنگ و ارشاد 
ــتان تهران با 100 نيرو اداره مي شود كه  اسالمي اس
ــت! اكنون  ــزو وظايف ذاتي اش اس كار فرهنگي ج
ــتخر و مراكز ورزشي در بخش هاي  تعداد زيادي اس
مختلف در شهرداري به شكل زيان ده اداره مي شوند 
و ما  براي جبران زيان آن ها كمك مي كنيم. چرا بايد 
اين طور باشد؟  قضيه اين است كه يكي از مهم ترين 
كارهايي كه بايد صورت گيرد، واگذاري كارهايي  از 
شهرداري است كه براساس قانون جزو وظايف ذاتي 
شهرداري ها نيست. براساس آخرين نظرسنجي ها 
مردم از شهرداري توقع دارند كه وظايف اصلي خود 
ــهر و نحوه جمع آوري  را خود انجام دهد. نظافت ش
ــترش حمل و نقل  ــترش فضاي سبز گس زباله، گس
ــي هوا، بحث  ــا ترافيك و آلودگ ــي و مقابله ب عموم
بازآفرين شهري و بحث بافت فرسوده كه امروز بيش 
ــوده دارند زندگي  ــون نفر در بافت فرس از يك ميلي
ــتري جان بيش از  مي كنند و با يك زلزله 6/5 ريش
يك ميليون انسان در خطر است، مردم انجام اين ها 
را از ما توقع دارند. ما بايد فاصله شمال و جنوب را حل 
كنيم. امروز بيش از 80 درصد تاسيسات و تجهيزات 
ــهر در رينگ شمالي  و پروژه هاي اصلي زيربناي ش
ــد آن به مناطق  ــده و 20 درص ــهر تهران اجرا ش ش
جنوبي رسيده است. امروز مردم از ما توقع برگزاري 
ــهرداري در جاهايي كه جزو  ــرت و حضور ش كنس
ــت، ندارند. اين جزو مسائلي  وظايف ذاتي اش نيس
ــت كه بايد برآن تكيه كنيم و وقتي بحث كاهش  اس
ــت كه  ــود، منظور ما چنين بحثي اس هزينه مي ش

صورت مي گيرد.
   آيا به اين سياست ها در بودجه ريزي سال 
آينده توجه مي شود؟ آيا اين ها را به شهرداري 
تهران ابـالغ كرديد كه در اليحـه اي كه ارائه 

مي كنند، اين ها لحاظ شود؟
ــت هاي اجرايي و الزامات  اين ها همه جزو سياس

تدوين اليحه بودجه است و ما پيش بيني كرديم كه 
اين را داشته باشيم. در بحث نگهداشت شهر، بهاي 
ــال در تمامي واحدهاي اجرايي و  تمام شده يك س
ــهر تهران نداريم و بسيار مهم  عملياتي در سطح ش
است كه اين كار صورت بگيرد. تا جايي كه مي شود 
ــي از طريق  ــذار به بخش خصوص بايد كارها را واگ
ــاركت هاي عمومي - خصوصي يا  قراردادهاي مش
ــه جاي اينكه  ــدت كرد و از آن طريق ب اجاره بلند م
شهرداري هزينه كند، براي آن درآمد داشته باشد؛ 
ــاالنه 400 ــازمان ورزش شهرداري س چرا بايد س

ــران زيان دريافت كند؟  ميليارد تومان از كمك  جب
آن هم در جايي كه بايد درآمد داشته باشد؟از سويي 
ــاي نيمه تمام توجه  ــال آينده بايد به پروژه ه در س
كنيم و پروژه هايي را كه بيش از 80 درصد پيشرفت 
ــاله اصلي  ــام كنيم؛بنابراين مس فيزيكي دارند، تم
ــت كه ما طرح هاي اولويت دار را به خصوص  اين اس
ــت داري راكه وضعيت  طرح هاي نيمه تمام و اولوي
ــان موجب نارضايتي شهروندان، ايجاد گره  فعلي ش
هاي ترافيكي يا معضالت محلي و شهري شده، مورد 

توجه قرار دهيم و آن ها را تكميل كنيم.
   تعداد و هزينه پروژه هاي نيمه تمام تهران 

در حال حاضر مشخص شده است؟
ــاالي 80 درصد  ــراي اتمام پروژه هاي ب اكنون ب
ــدود 5000 ميليارد تومان  ــرفت، رقمي در ح پيش
الزم داريم كه تامين همه اين ها در سال آينده شدني 
ــوان به اتمام  ــي از آن را مي ت ــت اما بخش خوب نيس
ــاند.يكي ديگر از موضوعاتي كه بايد به آن توجه  رس
بسياري شود، بحث بدهي هاي شهرداري است. امروز 
وضعيت بدهي هاي شهرداري به بخش خصوصي و 
همچنين به بانك ها به اضافه پولي كه الزم است براي 
اتمام كل پروژه هاي نيمه تمام صرف شود، رقمي در 
ــت كه از اين مبلغ  حدود 60 هزار ميليارد تومان اس
ــه بانك ها و بخش  ــارد تومان بدهي ب 40 هزار ميلي

خصوصي و پيمانكاران است.
   چطور به اين رقم 60 هزارميليارد تومان 
رسـيديد. چون سـال گذشـته در شـهريور 
كـه ابتـداي دوره جديـد مديريت شـهري 
بود،آخريـن و باالتريـن رقمـي كـه در مورد 
بدهي اعالم شـد 52 هزار ميليارد تومان بود. 
از پارسال تا امسال يعني 8000 ميليارد تومان 
اضافه شده و هيچ بدهي پرداخت نشده است؟

ــده اي از  ــت. حجم عم ــاق مهم افتاده اس دو اتف
ــت. ما امروز بيش از 30 هزار  بدهي ما به بانك هاس
ميليارد تومان به بانك ها بدهكاريم. بانك ها ساالنه 
ــود  ــد از ما بهره بانكي و س ــدود 30 درص حداقل ح
ــت پولي كه  ــي اين طور نيس ــد؛ يعن طلب مي كنن
ــيد همان را امسال داشته  پارسال بدهي داشته باش
ــيد. يعني 1000 ميليارد بدهي پارسال امسال  باش
1300 ميليارد شده است. هر سال شهرداري تهران 
ــب مي كرد و حدود  ــت وام از بانك ها را تصوي درياف
ــال 96 تصويب  5000 ميليارد تومان فقط براي س
شده بود. اما براي اولين بار امسال نه تنها اين 5000

ميليارد را حذف كرديم، بلكه 3000 ميليارد تومان 
ــه بخش خصوصي و بانك ها  هم بازپرداخت بدهي ب
ــهرداري اين  ــت اصلي ش ــم. سياس تصويب كردي
ــت كه بازپرداخت وام ها را ابتدا براي پيمانكاران  اس
ــت بگذارد و  ــخاص حقيقي و حقوقي در اولوي و اش
ــا در اولويت هاي بعدي  بازپرداخت بدهي به بانك ه

است. حجم بسيار نازلي از بازپرداخت بدهي بانك ها 
ــن بدهي ها  ــته صورت گرفته و با اي ــال گذش در س
استمهال مي شده است. مساله بدهي ها بسيار مهم 
ــتور كار ما قرار دارد و بايد پرداخت  است كه در دس
كنيم. پيش بيني كه ما داريم اين است كه به خصوص 
ــرمايه  در بخش بانك ها با واگذاري برخي از اقالم س
ــبك كنيم تا بتوانيم از اوراق  وام هاي خودمان را س
مشاركت تسهيالتي كه قانونا شهرداري ها مي توانند 
ــاركت بحث مترو را به  منتشر كنند با اين اوراق مش
ــعه  خصوص با تاكيد بر بحث حمل و نقل مترو توس
ــهرداري به بخش  دهيم. بخش عمده اي از بدهي  ش
خصوصي بدهي هاي خرد است و به جرات 80 درصد 
ــكيل مي دهد و با پيگيري هايي كه صورت  آن را تش
ــر 100 ميليون  ــال تمام بدهي هاي زي گرفت، امس
ــال بعد زير  ــد و اين عدد براي س تومان پرداخت ش
ــد. اما مساله اصلي ما  500 ميليون تومان خواهد ش
بحث سازمان ها، شركت ها و موسسات وابسته است 
كه بسياري از اين شركت ها و سازمان ها بايد كمك 
كار مالي شهرداري باشند. موسسه اي مثل موسسه 
همشهري در سال هاي نه چندان دور كمك كار مالي 
شهرداري بود . همان صفحه اليي روزنامه همشهري 
روزي يك ميليارد تومان براي شهرداري سود داشت. 
امروز دارد شهرداري تهران به همشهري كمك زيان 
پرداخت مي كند. در صورتي كه روزنامه همشهري 
ــاختمان هاي متعهدي  ــه چاپخانه و س با داشتن س
ــده و از  ــي از آن ها بدون اجاره رها ش كه امروز خيل
ــتفاده صورت نمي گيرد، امروز چيزي حدود  آن اس
2000 پرسنل دارد كه 1500 تا فقط قرارداد رسمي 
ــهرداري دارند. يك روزنامه و موسسه اي كه به  با ش
اين شكل دارد انجام مي دهد يا نشريات همشهري 
كه تا همين سال گذشته زيان ده بودند و شهرداري 
تهران 8 ، 9 تا نشريه را اداره مي كرد. ما بحث مان اين 
است كه چطور بخش خصوصي مي تواند روزنامه و 
ــريات خود را بدون امكانات دربياورد اما معضلي  نش
ــاختمان و  ــتن اين همه س ــهري با داش مثل همش
ــام دهد. اين يك  ــته اين كار را انج چاپخانه نتوانس

نمونه كوچك است.
  چـرا در اين زمينه شـوراي شـهر بحث 
بازنگري در شـيوه هاي مديريتي سـازمان و 
شـركت ها را به طور جدي تر دنبال نمي كند؟ 
همه ما مي دانيم كه وضع موجود چه بوده، وضع 
گذشته كه كامال مشخص است و وضع موجود 
هم تفسير كرديد. اما شوراي شهر چرا در اين 

حوزه ها ورود پيدا نمي كند؟ 
بله درست است و فوري ترين كاري كه سازمان ها 
ــتند بحث اساسنامه و ساختار  و شركت ها نياز داش
اين شركت ها بود. 43 شركت و سازمان شهرداري 
ــنامه مصوب براي  ــجم و اساس ــاختار منس يك س
ــته و حتي بعضي از آن ها تا   فعاليت خودشان نداش
سه اساسنامه داشتند. اساسنامه ابالغيه شهرداري، 
ــط هيات مديره براساس  ــنامه تنظيمي توس اساس
ــوراي  ــنامه ابالغي رييس ش قانون تجارت و اساس
ــده و ابالغ شده بود  شهر گذشته كه مصوب هم نش
ــاس اينكه كدام يكي  و گاهي هر كدام از اين ها براس
از اين بخش هاي اساسنامه مورد نياز شان باشد اين 
را انجام مي دهند. كاري كه شد و ارزشمند هم بود، 
ــنامه واحدي براي همه شركت ها و  اينكه يك اساس
ــاس اين اساسنامه  سازمان ها تنظيم شده كه براس
واحد، شركت ها و سازمان ها غير از سازمان هايي كه 
قانون خاص دارند - مثل اتوبوسراني و تاكسيراني-  
بتوانند اساسنامه داشته باشند اما راجع به همشهري 
ــت كه دغدغه كاهش هزينه و اداره  واقعيت اين اس
ــته است. هميشه  اقتصادي همشهري وجود نداش
ــهري يك رسانه است. ديده  تصور مي شد كه همش
نمي شد كه همشهري يك هلدينگ اقتصادي است و 
در كنار اينكه رسانه است بايد به لحاظ اقتصادي هم 
رشد كند. با پيگيري هاي شورا، مدت كوتاهي است 
كه بحث استفاده از رسانه هاي جديد در دستور كار 
همشهري قرار گرفته و از  اپ موبايل و كارهاي ديگر 
ــد  كه در حوزه فعاليت مجازي مي تواند كارآمد باش
ــود. در همين راستا برخي شركت ها  استفاده مي ش
يا براي مثال  ــده اند نيز وارد اين نوع درآمد زايي ش
ــهري روي يكديگر  ــريات همش ــتراك نش كل اش
ــك روزنامه  ــت؛ در صورتي كه ي ــر از 300 اس كمت
ــايد همين االن نزديك ده هزار  بخش خصوصي ش
ــد. اين نشان مي دهد كه چرا  تا مشترك داشته باش
ــمت اينكه از طريق گرفتن مشترك  ما نرفتيم به س
ــازي دارد روزنامه  ــم. چه ني اينجا را اقتصادي كني
ــد با داشتن اين همه  همشهري استخر داشته باش
ــهرداري تهران دارد؟ شما  ــي كه ش امكانات ورزش
ــتخر مي گذاريد بايد نگهبان و نگهداشت  وقتي اس
ــتخدام كند. اين ها  ــته باشد و ادم اس و ساختار داش
ــت كه وجود دارد و بايد به آن پرداخته  چيزهايي اس
شود يا چه نياز است سه چاپخانه داشته با آنكه هنوز 
لنگ تامين كاغذ باشد و نداند مشكالت خود را چطور 
ــت كه نه تنها روزنامه  ــائلي اس اين ها مس حل كند.
ــازمان ها و شركت ها  ــهري بلكه بسياري از س همش
ــه آن توجه  ــي اجتماعي ب ــوزه فرهنگ حتي در ح
ــته اند. اين ها هلدينگ هاي اقتصادي هستند؛  داش
يعني بايد نگاه اقتصادي امروز به خصوص با وضعيتي 
ــد. براي همين الزام  كه ما داريم در آن ها حاكم باش
ــت كم پنج درصد نسبت به بهاي  گذاشتيم كه دس
تمام شده كاالها و خدمات از بودجه سال 97 اين ها 
كاهش پيدا كند؛ در بحث مشاركت هم عرض كنم 
بحث جلب مشاركت خصوصي يكي از مسائل مهم 
است كه بايد وجود داشته باشد. االن متاسفانه در اين 
حوزه ما عملكرد مناسبي را از شهرداري نمي بينيم و 
به همين منظور الزام گذاشتيم كه در اختياراتي كه 
در حوزه مشاركت به شهرداري مناطق داده مي شود، 
ــهرداري دست شان در  ــود و مناطق ش بازنگري ش

جلب مشاركت باز باشد.
   يكـي از نقدهايي كه امـروز به مديريت 
شهري وارد مي شـود، اين اسـت كه با وجود 
شـعارهايي كه حداقل در يك سـال گذشته 
براي بهبود عملكرد مديريت شهري داده اما 
همچنان شاهد هستيم كه در بسياري از نقاط 

شهرداري تهران شـيوه هاي مديريتي و رسم 
و رسوم مديريتي شيوه هاي يك دهه گذشته 
حتي دو دهه گذشـته اسـت نمي شـود كه ما 
در سال 97 باشيم اما شـركت اتوبوسراني را 
براسـاس مدل هاي دهه 80 اداره كنيم و كلي 
هزينه كنيـم و پـول بدهيم كه اتوبوسـراني 
بيايد خودش را سـرپا نگه دارد. يا همين طور 
در مترو و در خيلي از جاهاي ديگري كه شـما 
به بحث زياندهي شان اشـاره كرديد. شما در 
شـوراي شـهر تهران و كميته نظارت بودجه 
شـورا با توجه به اينكه االن شهردار سوم هم 
انتخاب شـده و خيلـي انتظارات از شـوراي 
شـهر و شـهرداري باال رفته اسـت آيا بحث 
بازنگري در شـيوه هاي مديريتي شـهرداري 
تهـران به خصـوص در بخش هاي زيـان ده را 
در برنامه هايتان داريد؟ آيا قرار است اتفاقي 
بيفتد كه خيلـي از اين هايي كه شـما گفتيد 
زيانده هست حداقل به سوددهي برسد؟ و يا 
در حوزه دريافت مطالبات شهرداري از دولت 

اقدام اثر گذاري شود؟
ــث مطالبات  ــا بح ــن بحث ه ــي از مهم تري يك
شهرداري از دولت است كه خوشبختانه چندي قبل 
ــي از مطالبات شهرداري  ــند تصفيه خزانه بخش س
ــي نبوده و حدود  ــه البته عدد قابل توجه از دولت ك
ــند  ــت به نوعي تاييدو س 120 ميليارد تومان هس
ــان مي دهد كه اين  ــد و اين نش خزانه اش صادر ش
ــدا مي كند.گام  ــبختانه دارد ادامه پي ــد خوش رون
ــات بليت مترو و اتوبوس  بعدي بحث دريافت مطالب
ــاس قانون دولت موظف است يك  ــت كه براس اس
ــوس را پرداخت كند  ــرو و اتوب ــوم پول بليت مت س
ــي نسبت به  ــازمان حسابرس ــبختانه س كه خوش
ــال 96 اقدام  ــا پايان س ــي صورت مطالبات ت بررس
كرده و براساس گزارش رسمي سازمان حسابرسي 
ــدود 1100 ــده كه ح ــي ش تا انتهاي 96 حسابرس

ــرو پرداخت  ــراني و مت ميليارد تومان بابت اتوبوس
ــم جرايم راهنمايي  ــود. 1700 ميليارد تومان ه ش
ــهرداري اعالم  ــت كه مبلغ توسط ش و رانندگي اس
ــي دنبال مي شود  ــازمان حسابرس شده و توسط س
ولي هنوز تاييد نشده است. به هر حال مساله بدهي 
ــت كه بايد  ــاله  مهمي اس ــهرداري مس دولت به ش
پيگيري و دنبال شود. اما در خصوص بحث تغييرات 
شيوه هاي مديريتي موافقم كه ما نيازمند يك تحول 
ــيوه  هاي مختلف اداره اقتصادي شهر هستيم.  در ش
به همين دليل در سياست اجراي الزام تدوين بودجه 
اجازه داديم تمامي سازمان ها و شركت ها از اتاق فكر 
اقتصادي و از اقتصاددان ها و نيروهاي خبره، جوانان 
و به خصوص نيروهاي تحصيل كرده استفاده كنند. 
توجه داشته باشيد بدنه شهرداري بدنه ثابتي است. 
ــتند كه از  ــا، نيروهاي قديمي هس يعني اين نيروه
گذشته مانده اند و به حركت واداشتن آن ها سخت 
است. ما بايد سعي كنيم از طريق تزريق فكر و انديشه 
ــه هاي جديد اقتصادي از  و در كنار قرار دادن انديش
طريق اتاق فكر بتوانيم اين بدنه قديمي را به حركت 
ــاد كنيم. در  ــي را در اين عرصه ايج وا داريم و تحول
ــيد كه بلديه تهران يك تشكيالت  ــته باش نظر داش
بروكراتيك بيش از 100 ساله است. اينكه شما فكر 
كنيد كه ما يك دفعه كمتر از يك سال مي توانيم يك 
تشكيالت زيان ده ورشكسته را تبديل به يك بنگاه 
كارآفرين خالق كنيم، اين شدني نيست. با اين حال 
ــته افتاد و سعي شد به  ــال گذش اتفاقات خوبي از س
خصوص در حوزه نگهداشت شهري بهاي خدمات 

استاندارد شود. 
ترمز استخدام نيروها در شهرداري تهران كشيده 
شد و ما امروز نزديك 67 هزار نفر نيروي استخدامي 
داريم. اين رقم در ابتداي دوران نزديك 70 هزار نفر 
بود كه حدود سه و چهار هزار نفر براساس گزارشي 
ــر  كه معاونت فرهنگي صادر كرد در اين مدت كس
ــده بدنه  شهرداري بيش از اين  شده و اجازه داده نش
متورم شود. بعضي از كارهايي كه درگذشته از طريق 
ــده دارد توسط خود نيروهاي  برون سپاري انجام ش
ــود؛ يعني با توجه به اينكه  ــهرداري انجام مي ش ش
ــم، از طريق ايجاد  ــاني داري ما االن تورم نيروي انس
ــتقلي كه مي توانند خودشان  تعاوني ها و مراكز مس
ــود. بحث  اين فعاليت ها را انجام دهند، كار دنبال ش
نظام و فني اجرايي پروژه ها نيز به جاي خوبي رسيده 
ــتور العمل ها، گردش كارها و اجراي  ــت.در دس اس
پروژه ها، سعي شده كه پروژه ها ديگر به قيمت هاي 

باال واگذار نشود. 
ــه در جهت  ــي بوده ك ــه فعاليت هاي ــا هم اين ه
ــيون برنامه  ــي و نظم دهي توسط كميس نظام بخش
ــود. بحث  ــه دنبال مي  ش ــار عرص ــه در چه و بودج
هوشمندسازي و نيز شفافيت قراردادها و هر آنچه كه 
ــهر واگذار مي شود، از جمله  به لحاظ اقتصادي در ش

خريدها و  قراردادها را در دستور كار قرار داده ايم. 

    رييس كميته نظارت و بودجه شوراي شهر تهران در گفت وگو با «قانون» مطرح كرد  

كسري بودجه قطعي
 50 هزار ميليارد ريالى شهرداري در 98

    سال آينده رشد منفي يك و نيم تا سه درصد همراه تورم 30 تا 50 درصدي را خواهيم داشت
     شهر تهران گران اداره مي شود و  دغدغه كاهش هزينه و  اقتصادي كردن اداره سازمان هاى  شهرداري بايد با عنوان دغدغه شماره يك شهرداري درآيد

      امروز در شهرداري تهران بحث تعديل نيروي انساني آخرين كاري است كه بايد صورت گيرد. شهرداري در كارهايي ورود كرده كه جزو وظايف ذاتي اش نيست
      با واگذاري شهر آفتاب امروز بين 5 تا 10 هزار ميليارد تومان شهرداري درآمد خواهد داشت و مي تواند بخش عمده اي از بدهي هايش را به بانك ها پرداخت كند

     تعداد زيادي استخر و مراكز ورزشي در بخش هاي مختلف در شهرداري به شكل زيان ده اداره مي شوند و ما  براي جبران زيان آن ها كمك مي  كنيم!
    امروز بيش از 30 هزار ميليارد تومان به بانك ها بدهكاريم؛ اين درحالي است كه بانك ها ساالنه حداقل حدود 30 درصد از ما بهره بانكي و سود طلب مي كنند
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سال هاي بعد از انقالب و نزولي كه به خير گذشت!
عرصه سينما نيز مانند تمام عرصه هاي كشور از انقالب 57 بيشترين 
تاثير را گرفت و پس از مدتي كه سينماها دوباره آغاز به كار كردند، به خاطر 
فضاي سياست زده و تغيير معيارهاي ايجاد شده در اين فضا، رنگ ديگري به 
خودش گرفت. شايد اصلي ترين اتفاق اين بود كه يا حكومت با نويسندگان 
پيش از انقالب زاويه پيدا كرد  يا نويسندگان معيار هاي تازه را تاب نياورده و از 
كشور خارج شدند. در نتيجه هرگونه اقتباس از آثار آنها ممنوع اعالم شد. در 
اين شرايط و محدوديت هاي موجود،مصلحت ايجاب مي كرد كه به خاطر 
عواقبي كه ساخت يك فيلم مي توانست براي فيلمسازان داشته باشد تا 
حد امكان از اقتباس از نويسندگاني كه با حكومت زاويه داشتند صرف نظر 
كنند. «موج توفان» ساخته 1359 منوچهر احمدى با اقتباس از «مرواريد 
شوماز» جان اشتاين بك، «نقطه ضعف» ساخته 1362 محمد رضا اعالمى 
با اقتباس از داستانى به همين نام نوشته  آنتونيس ساماراكيس،«بى بى 
ــاس داستانى از ژوزه  چلچله» ساخته  1363كيومرث پوراحمد و براس
هائودو داسكونسلوس و اپيزود اول «دستفروش» ساخته 1365 محسن 
مخملباف، با نام  «بچه خوشبخت» براساس داستانى از آلبرتو موراويا از 
جمله آثاري بودند كه به صورت يك نسخه پاكسازي شده از متون خارجي 
ساخته شدند.به جز اين ها تعدادى از فيلم ها نيز براساس آثار ادبى ايرانى 
ساخته  شدند؛ مانند «بند» ساخته 1360 غالمحسين طاهرى دوست با 

اقتباس از داستانى نوشته محمود دولت آبادى، «جايزه» ساخته 1360  
عليرضا زرين دست براساس «خوشبختى آقاى  ايزدى» نوشته ابراهيم 
مكى، «استعاذه» ساخته 1362محسن مخملباف، براساس آيات قرآن 
و«بحار االنوار»عالمه مجلسى  و «استعاذه» آيت ا... دستغيب، «بنفشه 
زار» ساخته 1362 محمد باقر خسروى، با نگاهى به داستان«عزاداران بيل» 
نوشته غالمحسين ساعدى،«مادر» ساخته 1363 فتحعلى اويسى با الهام از 
شعرى نوشته ملك الشعرا ي بهار و «جاده هاى سرد» ساخته 1364 مسعود 
جعفرى جوزانى براساس داستانى از رضا سرشار به نام «اگه بابا بميره». اين 
روند نيز به مرور با وجود عدم استقبال مردم از اين نوع فيلم ها باعث كم شدن 

تعداد فيلم هاى اقتباسى شد.
آثاري كه ماندند

شايد بسياري از مخاطبان ندانند كه كدام يك از فيلم هايي كه تاكنون 
ــا كرده اند در زمره پروژه ناتمامي به نام سينماي اقتباسي در ايران  تماش
ــبت  جاي مي گيرد اما بايد گفت كه تعداد آن به ويژه در دودهه پيش نس
به سال هاي اوليه انقالب روند صعودي به خود گرفت! در سال 1365 ناصر 
تقوايي با برداشت آزاد از داستان «داشتن و نداشتن» ارنست همينگوي، 

فيلم «ناخدا خورشيد» را ساخت. تقوايى در اين جنايي به خوبى توانست 
فضاى داستان را تغيير دهد و عناصرى از جنوب ايران را به فيلم راه بدهد 
ــنده آمريكايى  را با عناصر بومى بسازد.  و فيلمى با داستانى از يك نويس
ــتان واردكرده كه از  او حتى ماجراى قتل حسنعلى منصور را به اين داس
نكات مثبت فيلم است. يكي از به ياد ماندني ترين همكاري هاي هوشنگ 
مرادي كرماني و كيومرث پوراحمد،اثر ماندگار«قصه هاي مجيد» است كه 
اولين نمايش تلويزيوني آن از سال 1369 تا 1370 بود و در قالب مجموعه 
ــد. از داستان هاي هوشنگ  تلويزيوني براي كودك و نوجوان ساخته ش
مرادي كرماني اما، باز هم اقتباس شده است. در سال 1371محمد علي 
طالبي، فيلمي به همين نام و با اقتباس از اين كتاب ساخت كه يك بازيگر 
ــد. اما در معرفي اثر بعدي باز  ــت و در جنوب روايت مي ش خردسال داش
هم، به نام داريوش مهرجويي در جايگاه فيلمساز بر مي خوريم. «سارا» 
فيلم مشهور و محبوب داريوش مهرجويى، با اقتباس از نمايشنامه «خانه 
ــد كه  معضالت  ــال 1371 ساخته ش عروسك» هنريك ايبسن در س
خانوادگى نمايشنامه ايبسن بسيار خوب در «سارا» نمود پيدا كرده بود. 
ــخصيت هاى كتاب هم وفادار بود. مهرجويى در اين فيلم حتي به نام ش

ــال 1373 و در روزگاري كه كمتر مخاطبى با  ــال بعد يعني در س دو س
ــنا بود،داريوش مهرجويى با اتكا به داستان خوب  دى جى سلينجر آش
«فرانى و زويى» فيلم «پرى» را  ساخت. اين فيلم نيز به متن كتاب وفادار 
بود و تنها تغييرات كمى در اقتباس آن شكل گرفته كه شايد مهرجويى از 
زهر تلخى داستان تا حدى كاست.اما بعد از فيلم «دو نيمه سيب» ساخته 
كيانوش عيارى، كه از داستان «خواهران غريب» اريش كستنر ساخته 
ــب» را كارگردانى و با  ــده بود، كيومرث پوراحمد نيز «خواهران غري ش
توسل به موزيك سعى در ارائه تصويرى شاد براي اين فيلم كرد. تصوير 
دو مرحوم هنرمند، پرويندخت يزدانيان و خسرو شكيبايى در اين فيلم 
همچنان، هم ديدنى و هم خاطره انگيز است. «درخت گالبي» نيز عنوان 
فيلم ديگري است كه بر اساس داستاني از گلي ترقي  و با نام «جايى ديگر» 
ساخته شده با كارگردانى داريوش مهرجويى در سال 1376 روى پرده 
رفته است.كارگردان نام آشناي ديگر اما در اين معرفي،داوود ميرباقري 
است كه در سال 1376 فيلم به ياد ماندني «ساحره» را بر اساس داستان 
كوتاه «عروسك پشت پرده» صادق هدايت  ساخت.در اين ميان نمي توان 

از بازي درخشان ويشكا آسايش در اين فيلم غافل بود.
دهه هشتاد در اقتباسي دوردست

ــم  ــوزه اقتباس به چش ــوان11 فيلم در ح ــا عن ــتاد ام در دهه هش
مي  خورد.«گاو خوني» نام رمان كوتاهى از جعفر مدرس صادقى است كه در 
1360 نوشته شد. بهروز افخمى بر اساس اين رمان فيلم «گاوخونى» را در 
سال 1381 كارگردانى كرد.شايد مهم ترين اقتباس در اين دهه از داستان 
«شب هاي روشن» از فئودور داستايوفسكى باشد كه در سال 1848 نوشته 
شده است.بر اساس اين داستان لوكينو ويسكونتى فيلمى با نام «شب  هاى 
سفيد» در ايتاليا ساخته است، همچنين در ايران فرزاد مؤتمن فيلمى به 
ــن» و با بازى مهدى احمدى و هانيه توسلى در سال  نام «شب هاى روش
1381 ساخته است.اقتباس از داستايوفسكي اما در فيلم هاي ايراني كم 
نيست.«جنايت» فيلم محمدعلى سجادى است كه در سال 1382 ساخته 
شده و  از داستان «جنايت و مكافات» فئودور داستايوفسكى الهام گرفته 
است.داستانى كه در ادبيات جهان به اندازه كافى شهره است و جزييات و 
شخصيت هاى ريز و درشت آن ممكن است هر كارگردانى را براى به تصوير 
كشيدن آن به وسوسه بيندازد. يك سال بعد يعني در سال 1383، فيلمي 
با نام «گرداب» به كارگردانى و نويسندگى حسن هدايت ساخته شد. اين 
فيلم اقتباسى از يكى از داستان هاى كوتاه صادق هدايت به همين نام است.

اما تنها بردن نام فيلم «مهمان مامان» كافي است تا فضاي خانوادگي و 
كمدي فيلم داريوش مهرجويي را دوباره براي عالقه مندان به سينماي او 
تداعي كند.اين فيلم از محصوالت سال 1383 است كه بر اساس كتابي به 
همين نام ساخته شده است. همچنين «عروسك فرنگى» كه ساخته فرهاد 

صبا است و در سال 1385 روى پرده رفته، بر اساس داستانى از آلبادسس 
پدس ساخته شده است.فيلم «كنعان»،اثر تحسين شده مانى حقيقى  
نيز كه از محصوالت سينمايي سال 1386 است،با اقتباس از داستاني كه 
آليس مونرو آن را نگاشته ساخته شده است.اين فيلم بعد از «چهارشنبه 
سوري» دومين همكاري مشترك ماني حقيقي و اصغر فرهادي محسوب 
مي شود.«ترديد» اما از آن فيلم هايى است كه سال ها مراحل توليدش 
طول كشيد، در ميان كار متوقف شد و دوباره از سر گرفته شد. واروژ كريم 
مسيحى براى ساخت دومين اثرش سراغ اقتباس از «هملت» شكسپير 
رفت. فيلمنامه «ترديد» محصول سال  1387روايتگر داستان پسرى به 
نام سياوش است كه پس از مرگ پدرش، عموى او اختيار ثروت خانوادگى 
را به دست مى گيرد.در فيلم اشاره هايى به شخصيت شاهزاده دانماركى 
مى شود. در «سوپراستار» محصول سال 1387 ، تهمينه ميالنى با انتخاب 
داستانى از هرمان هسه ، بار ديگر دفاع از حقوق بشر و بخصوص زنان را به 
تصوير كشيد.فيلم «چهل سالگى» عليرضا رييسيان هم كه محصول سال 
1388 است با اقتباس از رمان ناهيد طباطبايى ساخته شده است و تا حدي 
توانسته به متن وفادار باقي بماند.«اينجا بدون من» فيلم محبوب و مشهور 
بهرام توكلى محصول سال 1389 از نمايشنامه «باغ وحش شيشه اى» 
تنسى ويليامز اقتباس شده بود.دست گذاشتن روى اين نمايشنامه به 
اندازه كافى مى تواند بار مثبتى براى يك اثر هنرى باشد. توكلى هم با مهارت 
و تجربه توانست اين فيلم را در شكلى ايرانيزه شده كارگردانى كند و داستان 

را باب ميل مخاطب عام و خاص پيش ببرد. 

دهه نود،مي توان اميدوار بود؟!
ــينماي  ــت عنوان از فيلم ها در حوزه س در دهه نود تاكنون،نام هش
ــاخت ــروع دهه نود س ــم مي خورد كه اولين آن با ش ــي به چش اقتباس

ــى آزاد از داستان «مردگان» از  «پله آخر» محصول سال 1390 اقتباس
مجموعه «دوبيلينى ها» به نويسندگى جيمز جويس است.على مصفا 
ــينماگران اروپايى رفته و  ــر ادبى به نوعى به جنگ س با اقتباس از اين اث
ــت.«پله آخر» روايتى خطى ندارد و  ــينمايى را توليد كرده اس اثرى س
ــتان مردگان ــت.فيلم چندان از داس ــكل گرفته اس با خاطره گويى ش

ــت و تنها در شكل گرفتن خط قصه به آن نگاهى   گرته بردارى نكرده اس
ــعدى اما براى دومين فيلمش، داستان  ــياوش اس ــت. س ــته اس داش
«شعله افتخار» دوايت تيلر را انتخاب كرد. اسعدى كه در فيلم قبلى اش 
هم نشان داده بود كه به فيلم هاى خيابانى و اجتماعى عالقه دارد،در فيلم 
ــى به اين معضالت  ــي» باز هم نگاه پررنگ «جيب بر هاي خيابان جنوب
ــت.در اين فيلم مصطفى زمانى و نورا هاشمى دو بازيگر اصلى فيلم  داش
هستند.«شيار 143» فيلم اقتباسي ديگري به كارگرداني نرگس آبيار 

است كه او آن را بر اساس رمانى با عنوان «اختر و روزهاى تلواسه» در سال 
1392 ساخت و برگزيده بهترين فيلم از نگاه تماشاگران در جشنواره فيلم 
فجر شد.«آذر، شهدخت، پرويز و ديگران» عنوان  فيلم ديگري  به كارگردانى 
بهروز افخمى است كه در سال 1392 سيمرغ بهترين فيلم را از جشنواره 
ــاس رمانى به همين نام از مرجان  فيلم فجر دريافت كرد. اين فيلم بر اس
شيرمحمدى ساخته شده است.«اتوبوسى به نام هوس»، نمايشنامه اى 
است كه بارها از آن فيلم هاى بسيارى اقتباس و ساخته شده است. نمونه 
جهاني اش هم فيلم وودى آلن به نام «ياسمين غمگين» با بازى ماندگار 
كيت بالنشت است. بهرام توكلى هم اين نمايشنامه را انتخاب كرد تا فيلم 
«بيگانه» را كارگردانى كند. فيلم با شكلى ايرانى و نگاهى به آن نمايشنامه 
درباره نسرين (پانته آ بهرام) معلم نقاشى يك آموزشگاه آزاد است كه به بهانه 
ديدار با خواهر ناتنى اش (مهناز افشار) به خانه او مى رود، اما آن جا براى چند 
روزى ماندگار مى شود.اما طي آنچه تاكنون به آن پرداختيم، مهرجويى 
شايد جزو معدود كارگرداناني  باشد كه براى ساخت اكثر فيلم هايش دست 
روى آثار ادبى يا نمايشى گذاشته است. او براى فيلم «اشباح» ، نمايشنامه اى 
به همين نام از هنريك ايبسن را در دست گرفت. قصه فيلم درباره تيمسار 
سليمانى و همسرش است در روابط خود به بن بست مى رسند، تالش هاى 
وكيل خانواده براى بهبود اوضاع زندگى آن ها بى نتيجه مى ماند. فيلم در 
زمان پخش در جشنواره و بعد از آن در اكران نه تنها مورد اقبال قرار نگرفت 
بلكه انتقادهايى سخت و تيز را در بر داشت. چون كارگردان نه تنها نتوانسته 
ــد و ارزش آن را حفظ كند بلكه فيلمش را به  بود به نمايشنامه وفادار باش
ضعيف ترين شكل روانه بازار فيلم كرده بود. اما اگر فيلم «تابستان داغ» 
ابراهيم ايرج زاد را كه خودش، تاثير گرفتن از «كرامر عليه كرامر» را رد كرد 
كنار بگذاريم ،آن وقت مي توان گفت كه تنها فيلم اقتباسى سال 1395 فيلم 
«ايتاليا ايتاليا» است كه به گفته كارگردانش، برداشتى از يك داستان كوتاه 
نوشته جومپا الهيرى بود. نكته اينجاست كه در همان «ايتاليا ايتاليا» هم 
هيچ اسمى از جومپا الهيرى يا داستانش در تيتراژ فيلم نيست و از روى قرائن 
موجود در داستان  مي توان فهميد كه داستان مورد نظر كاوه صباغ زاده براى 

فيلمش، داستان «يك موضوع موقت» از مجموعه «مترجم دردها»ست. 
اين نيامدن اسم كتاب در تيتراژ تنها فيلم اقتباسى كه در جشنواره آن سال 
هم حضور داشت،شايد تصوير درستي باشد از وضعيت كلي آثار اقتباسي 

در سينماي ايران!
در انتها بايد گفت كه شايد اصلي ترين پيامد كاهش اقتباس در سينماي 
ايران، ضعف فيلمنامه و قصه گويي باشد؛ چيزي كه اغلب منتقدان آن را 
پاشنه آشيل سينماي ايران مي دانند. بيشتر كارگردان ها در اين دوران از 
سينما، دوست دارند خودشان هم فيلمساز باشند و هم نگارنده فيلمنامه. 
نتيجه اين است كه براي بسياري از مخاطبان سينما، مفهوم سينماي 
اقتباسي آنچنان كه بايد جا نيفتاده است. همچنان كه در ذهن بسياري از 
فيلمسازان ايراني نيز ، اقتباس مساوى است با كپى كردن. حتى مواردى هم 
بوده كه كارگردان منكر شباهت بين فيلم نامه خود و متن مشابه شده است! 
همچنين در روندي كه از اقتباس در اين گزارش مطرح شد در مي يابيم كه به 
جز فيلم هايي كه امير نادري، با ساخت آن جهشي در روند بهبودبخش براي 
سينما برداشته، اغلب اقتباس هاي ايران سه مسير را تاكنون دنبال كرده اند. 
اولين و اصلي ترين اينكه از شهرت داستان هاي معروف استفاده كرده و 
تضميني براي فروش و موفقيت اثر خود بودند كه اين مسير البته تاكنون 
آنچنان كه بايد در سينماي ايران جواب نداده است.دوم اينكه با بهره گيري 
از داستان هاي ايدئولوژيك، حرف سياسي و عقيدتي خود را مطرح كنند 
كه بيشترين تعداد فيلم ها يي با اين سبك را در دهه 40 و سال هاي ابتدايي 
انقالب مي بينيم،  هرچند اين گونه فيلم ها به دليل داشتن ظرف زماني و يا 
ضعف در بيان،خيلي زود فراموش شدند و سوم اينكه متون آماده را براي 
سرعت بخشيدن به زمان ساخت فيلم خود استفاده كنند كه نتيجه اين 
مسير نيز پر واضح است! در اين ميان هرچند هنوز هم نمي توان بين خيل 
عظيم آثار سينمايي ساخته شده، تك فيلم هاي برجسته اقتباسي را مثال 
زد اما شايد بتوان يك شعور سينمايي را در كليت فضاي سينماي اقتباسي 
ايران ديد و همين شايد روزنه اي باشد براي اميدواري به روزى كه سينماي 

اقتباسي به تعداد مناسب و نحوه درستى ختم شود.

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

قامت سينما در آينه كلمه و كتاب 

نيم نگاه

بيتا محسني

ــت خبرى با حضور هيات انتخاب  صبح ديروز نشس
ــنواره فيلم فجر برگزار شد. نشست  سى و هفتمين جش
خبرى كه با حضور و اعتراض محسن اميريوسفى رخوت 
ــينمايى كشور رفت. آن شكسته شد و به صدر اخبار س

ــى و هفتمين دوره جشنواره فيلم  ــامى فيلم هاى س اس
فجر در نشست خبرى با حضور ابراهيم داروغه زاده دبير 
جشنواره، بهروز شعيبى به عنوان  يكى از اعضاى هيات 
ــعود نجفى مدير روابط عمومى روز جمعه  انتخاب و مس
ــد كه  14 دى درحالى در جمع خبرنگاران اعالم مى ش
تركيب كامل هيات انتخاب شامل احمد امينى، محمدعلى 
حسين نژاد، حسن خجسته، شاهرخ دولكو، بهروز شعيبى، 
ــت اما آنچه در  ــين كرمى و رضا مقصودى  بوده اس حس
ــت را به خبرى در صدر اخبار سينمايى  نهايت اين نشس
كشور تبديل كرد موضوع اعالم اسامى فيلم ها نبود، بلكه 
اعتراض كارگردان فيلم توقيف شده «آشغال هاى دوست 
داشتنى» و حرف هاى او بود كه براى ساعتى اين رويداد 
را به صد ر اخبار برد.فيلمى كه براى 6 سال است محسن 
اميريوسفى آن را به دوش مى كشد و سعى مى كند براى 

فيلمش مجوز اكران بگيرد.
داروغـه زاده: اميـدوارم سـوءتفاهم ها درباره 

«آشغال هاى دوست داشتنى» برطرف شود 
به گزارش ايسنا ، در بخشى از اين نشست دبير جشنواره 
ــغال هاى  درباره اكران و همچنين عدم ارائه  فيلم «آش
ــتنى» به كارگردانى محسن اميريوسفى به  دوست داش
هيات انتخاب، پاسخ دادو گفت: پاسخ اين سوال را مدير 
دبيرخانه به لحاظ روال قانونى جشنواره بيان  كردند. در 
آيين نامه اين  جشنواره بندى آمده است و به اين موضوع 
اشاره مى كند كه فيلم هايى كه در يك سال اخير پروانه 
نمايش داشته اند به جشنواره وارد شوند.او يادآور شد:«اين 
فيلم سال 91 توليد شد و تا سال 96 پروانه نمايش نداشت. 
علت آن هم اين بود كه بخش هاى كوتاهى از فيلم كه به 
بحث انتخابات 88ربط داشت و سوء تفاهم هايى ايجاد شده 
بود، درنهايت با اصالحات توانست پروانه نمايش بگيرد. ما 
در تالش هستيم آن را اكران كنيم. اين فيلم موضوعش 
ــت و توصيه به گفت وگو مى كند.  گفت وگو و وحدت اس
اميدوارم سوءتفاهم هاى آن برطرف شود و طبيعتا پخش 
هيچ فيلم سينمايى نمى تواند مشكلى براى نظام ايجاد 
كند. اميدوارم انعطاف بيشترى نسبت به حوزه فرهنگ 
داشته باشيم و سينما محلى باشد براى مناظره و گفت وگو. 
در همين چند ماه گذشته شبكه چهار برنامه «شوكران» 
را پخش كرد و هيچ مشكلى هم ايجاد نشد اميدوارم براى 
سينما هم چنين فضايى ايجاد شود و از آن  براى نزديك 

شدن دل ها استفاده شود».
پاسخ محسن اميريوسفى به داروغه زاده

در بخش ديگرى از اين نشست، اما محسن اميريوسفى 

كارگردان «آشغال هاى دوست داشتنى» كه در اين برنامه 
حاضر شده بود، در پاسخ به اظهارات داروغه زاده و درباره  
وضعيت مبهم نمايش اين فيلم اظهارات صريحى را مطرح 
كرد. محسن اميريوسفى خطاب به ابراهيم داروغه زاده 
گفت:«شما آنقدر قشنگ صحبت كرديد كه فكر كردم 
خودم در حال صحبت كردن هستم. صداقت و تعهد شما 
را نسبت به اكران شدن و ديده شدن اين فيلم مى دانم، اما 
سوال من از هيات انتخاب اين است كه چرا استثنايى را 
به وجود آوردند به نام «آشغال هاى دوست داشتنى»؟ در 
زمان شمقدرى براى گرفتن پروانه ساخت اين فيلم، من 
تا مرز سكته پيش رفتم.  سوالم اين است كه تا توى گور 
بروم، اين فيلم اكران مى شود يا نه؟ تكليف اكران اين فيلم 

چيست؟ شما در اين نشست با صداقت صحبت و بحث 
مى كنيد اما بگوييد باالخره اين فيلم بايد نمايش داده 
ــى هاى آزاد انديشى صحبت  شود يا خير؟ شما از كرس
ــر تمام عوامل فيلم شكسته شد!» مى كنيد، اين در س

ــخاصى كه در اين دوره  او ادامه داد: «من به تك تك اش
حضور دارند تبريك مى گويم ولى امسال تمام كسانى كه 
در جشنواره فيلم دارند مديون فيلم «آشغال هاى دوست 
داشتنى» و عوامل آن هستند، غير از كارگردانى اين فيلم 
كه هيچ ادعايى ندارد، در مورد تك تك عوامل، بازى ها 
ــژوال كامپيوتر اين فيلم كه  طراحى، صحنه، گريم و وي
75 درصد آن را دربر مى گيرد، درباره همه آن ادعا دارم. 
تمام فيلمسازانى كه در جشنواره هستند بدانند مديون 

اين فيلم هستند. آقاى داروغه زاده واقعيت را بگوييد.آيا 
فشارى از جايى است؟ چرا ما با هر جايى صحبت مى كنيم 
مى گويند مشكل از ما نيست. بحث شوراى امنيت ملى را 
گفتند، ما صحبت كرديم به من گفتند بزنيد دهان كسى 
ــوراى امنيت ملى با اين اثر مشكل دارد! كه مى گويد ش

به گزارش سينما سينما ، محسن اميريوسفى در بخشى 
ــنواره فيلم  ــخنانش خطاب به هيات انتخاب جش از س
فجر گفت : «آيا در چهلمين سال انقالب من حق ندارم 
ــته باشم. 6 سال است كه يك اكران براى اين فيلم داش
ــتم نه مصاحبه تندى كردم، نه من دنبال اين فيلم هس

ــركت كردم. چه دشمنى  در جشنواره هاى خارحى ش
ــرورى؟ چه  ــتم معاندپ ــود دارد در اين سيس با من وج

ــغال هاى دوست داشتنى  چيز نگران كننده  اى در آش
ــى هاى آزادانديشى هست.  ــت؟ صحبت از كرس هس
ــد. من فقط مى خواهم  ــر من شكسته ش كرسى بر س
ــش دهيد، ممكن  ــراى هيات انتخاب نماي فيلمم را  ب
ــم آن را ببينند». ــندند، اما مى خواه ــت آن  را نپس اس

شما هرچه مى گوييد و ما پيگيرى مى كنيم مى بينيم كه 
بحثى نيست. اين داستان تنها بر مى گردد به مقطعى كه 
آقاى رضاداد به خود اين اجازه را داد كه فيلم ما را در كيفش 
بگذارد، بگويد نسخه اين فيلم در كيف من باقى مى ماند 
و همچنان مانده است. آقاى داروغه زاده شما وارث يك 
ندانم كارى هستيد. در چهلمين سال انقالب من هنوز 
ــنواره  ــام ندارم كه يك نمايش در جش حقى در اين نظ
داشته باشم. بنده نه سيمرغ مى خواستم نه چيز ديگرى. 
ــنواره داشتم و فقط  ــال تقاضاى حضور در جش 12 س
يك سال فيلم «خواب تلخ» در بخش خارج از مسابقه 
ــد. بنابراين نه توقعى دارم و نه ادعايى اما در  پذيرفته ش
مقابل اين همه بى احترامى و تحقير نمى دانم چه كار كنم.

ــتم؟ 6  ــكنى هس او اصافه كرد:«آيا من آدم ساختارش
سال است دنبال اين اثر هستم آيا نمى توانستم آن را به 
جشنواره هاى خارجى بدهم و مصاحبه هاى تند انجام 
ــال ها عمال من ممنوع الكار بودم. شما  دهم ؟! در اين س
سه سال من را با فيلمنامه «پيرمرد خليج فارس» معطل 
كرديد. همه اين ها تقصير شما و فارابى است. چه دشمنى 
وجود دارد؟ اين سيستم از قديم وجود دارد كه من به آن 
سيستم معاند پرورى مى گويم. انگار مى خواهند افراد را به 
جايى برساند كه گورش را گم كند و از اين مملكت برود».

امير يوسفى در بخش پايانى سخنانش گفت: «تكليف اين 
فيلم چه خواهد بود؟حتى مخالفان اين فيلم هم مى گويند 
اين اثر براى وحدت ملى و گفت و گو است. بنابر اين نبايد

فرصتى براى ديده شدن فيلم وجود داشته باشد؟ شأن 
من باالتر از آن است كه از هيات انتخاب بخواهم اين فيلم 
را بپذيرند، من فقط مى خواهم آن را براى هيات انتخاب 
نمايش دهيد. ممكن است آن ها اين فيلم را ببينند و از 
آن خوش شان نيايد. اما در اين 6 سال اين بازى پليسى 
چيست؟ پارسال گفتيد هيات انتخاب آن را رد كرده اما 
ــت! امسال صحبت  هيات انتخاب گفتند اين طور نيس
ــت كه من 91 پروانه ساخت گرفتم و  از سال توليد اس
ــتم. دوم  ــش. مقصر اين اتفاق من نيس 96 پروانه نماي
ــال 97 ساخته شد و هنوز  اينكه نسخه آخر فيلم در س
dcp آن گرفته نشده است و سكانسى كه گفتيد مجددا 
فيلمبردارى شود، امسال انجام شد. بنابراين پروانه دوم را 
مهر امسال گرفتم. عمال فيلم من توليد سال97 است پس 
با كلمات بازى نكنيد و بگويد نمى شود! چرا وادار مى كنيد 
آقاى سيمونيان حرف هاى ناراست بزند. سال توليد فيلم 
من 96 يا ازنظر من 97 است! صادقانه بگوييد اميريوسفى، 
پايت را به جشنواره نگذار و ما نمى خواهيم اين فيلم را 

ببينيم اين بسيار صادقانه تر است».

سكوت داروغه زاده مقابل اظهارات اميريوسفى
ــخى  ــفى، پاس داروغه زاده در پى اظهارات اميريوس
ــواالت ديگر  پى گرفت. اما  به وى نداد و نشست را با س
همچنان شايد مهم ترين سوال باقى مانده از اين نشست 
ــن اميريوسفى چه  خبرى اين بود كه براى فيلم محس
ــر در ادامه اين  ــنواره  فيلم فج رخ خواهد داد. دبير جش
نشست گفت: دو تا از فيلم هاى بخش نگاه نو در بخش 
ــده اند كه عبارتند از «پالتو  سوداى سيمرغ هم وارد ش
شترى» و «مسخره باز».داروغه زاده درباره انيميشن هاى 
حاضر در جشنواره هم گفت: سه فيلم  انيميشن در اين 
ــكان رقابت با فيلم هاى بخش  دوره حضور دارند كه ام
مسابقه را نداشتند اما در سالن رسانه ها نمايش خواهند 
ــت و داورى هم  به صورت مستقل براى آن ها انجام  داش
مى شود و جايزه ويژه هيات داوران به آن ها داده خواهد 
شد.دبير جشنواره  فيلم فجر گفت: حضور در جشنواره هاى 
بين المللى منعى براى حضور در جشنواره ملى فجر ندارد.

او همچنين در پاسخ به سوال ديگرى درباره  عدم حضور 
ــيرين»  فيلم عليرضا داودنژاد گفت: فيلم  «مصائب ش
ــت. ــخه اى به دبيرخانه نداده اس ــا داودنژاد نس عليرض

ــاى راه يافته به  ــامى فيلم ه طبق اعالم داروغه زاده اس
جشنواره سى و هفتم به اين شرح است:

بخش سوداى سيمرغ
«آشفتگى» ساخته فريدون جيرانى، «ايده اصلى» 
ــاخته  ــه آفريقايى» س ــاخته آزيتا موگويى، «بنفش س
ــه نفر» ساخته مهدى  مونا زندى حقيقى، «بيست و س
جعفرى، «پالتو شترى» ساخته مهدى على ميرزايى، «تيغ 
و ترمه» ساخته كيومرث پوراحمد، «جمشيديه» ساخته 
ــاخته مرتضى على عباس  ــدا جبلى، «خون خدا» س يل
ميرزايى، «درخونگاه» ساخته سياوش اسعدى، «سال دوم 
دانشكده من» ساخته رسول صدرعاملى، «سرخپوست» 
ساخته نيما جاويدى، «سفمونى نهم» ساخته محمدرضا 
هنرمند، «شبى كه ماه كامل شد» ساخته نرگس آبيار، 
«طال» ساخته پرويز شهبازى، «غالمرضا تختى» ساخته 
ــن تنابنده، «قصر  ــى، «قسم»ساخته محس بهرام توكل
شيرين» ساخته رضا ميركريمى، «ماجراى نيمروز 2: رد 
خون» ساخته محمدحسين مهدويان، «مترى شيش و 
نيم» ساخته سعيد روستايى، «مردى بدون سايه» ساخته 
عليرضا رييسيان، «مسخره باز» ساخته همايون غنى زاده و 
«ناگهان درخت» ساخته صفى يزدانيان، فيلم هاى منتخب 

براى رقابت در بخش سوداى سيمرغ هستند..
ــيروس الوند، ــاعت» از س سه فيلم  «آنجا همان س

 «بى حسى موضعى» از حسين مهكام و «مديترانه» از 
هادى حاجت مند هم به عنوان ذخيره انتخاب شده اند. 

انيميشن
«آخرين داستان» ساخته اشكان رهگذر، «بنيامين» 
ــب آفتابى»  ــن عنايتى نوش آبادى، «ش ساخته محس

ساخته سيدعلى مدنى.

        معرفى فيلم هاى بخش سوداى سيمرغ با چاشنى اعتراضات محسن اميريوسفى ، كارگردان فيلم در محاق مانده آشغال هاى دوست داشتنى همراه شد 

حكايت توقيف يك فيلم دوست داشتنى

عرصه سينما نيز مانند تمام عرصه هاي كشور از 
انقالب 57 متاثر شد و پس از مدتي كه سينماها دوباره 
آغاز به كار كردند، به خاطر فضاي سياست زده و تغيير 

معيارهاي ايجاد شده در اين فضا، رنگ ديگري به 
خود گرفت.شايد اصلي ترين اتفاق اين بود كه يا 
حكومت با نويسندگان پيش از انقالب زاويه پيدا 
كرد  يا نويسندگان معيار هاي تازه را تاب نياورده 
و از كشور خارج شدند.در اين شرايط ،مصلحت 

ايجاب مي كرد كه به خاطر عواقبي كه ساخت يك 
فيلم مي توانست براي فيلمسازان داشته باشد تا حد 
امكان از اقتباس از نويسندگاني كه با حكومت زاويه 

داشتند صرف نظر كنند

شايد اصلي ترين پيامد كاهش اقتباس در سينماي 
ايران، ضعف فيلمنامه و قصه گويي باشد؛ چيزي 

كه اغلب منتقدان آن را پاشنه آشيل سينماي ايران 
مي دانند. بيشتر كارگردان ها در اين دوران از سينما، 

دوست دارند خودشان هم فيلمساز باشند هم 
نگارنده فيلمنامه. نتيجه اين است كه براي بسياري 

از مخاطبان سينما،  مفهوم سينماي اقتباسي آنچنان 
كه بايد جا نيفتاده است. همچنان كه در ذهن بسياري 

از فيلمسازان ايراني نيز ، اقتباس مساوى است با 
كپى كردن. حتى مواردى هم بوده كه كارگردان منكر 

شباهت بين فيلمنامه خود و متن مشابه شده است!

      نيامدن اسم داستان «يك موضوع موقت» از جومپا الهيري در تيتراژ فيلم «ايتاليا ايتاليا»،شايد تصوير درستي باشد 
از وضعيت كلي آثار اقتباسي در سينماي ايران!

     على مصفا در فيلم «پله آخر» و با اقتباس از داستان «مردگان» از مجموعه «دوبيلينى ها» به نويسندگى جيمز جويس 
به نوعى به جنگ با سينماگران اروپايى رفته است

      بعضي فيلم ها با اقتباس از داستان هاي ايدئولوژيك، حرف سياسي و عقيدتي خود را مطرح مي  كنند كه بيشترين 
تعداد فيلم هايي با اين سبك را در دهه 40 و سال هاي ابتدايي انقالب مي بينيم 

    هرچند نمي توان بين خيل عظيم آثار سينمايي ساخته شده، تك فيلم هاي برجسته اقتباسي را مثال زد اما شايد بتوان پس 
از سال ها، يك شعور سينمايي را در كليت فضاي سينماي اقتباسي ايران ديد
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ــته وزارت ورزش و جوانان آيين بزرگداشت  روز گذش
ــى چون برانكو  ــال 96 را در غياب مربيان مربيان برتر س
ــان عنوان قهرمانى  ايوانكوويچ و مهدى تارتار كه تيم ش
ــت آوردند، برگزار كرد. در  ليگ برتر و ليگ يك را به دس
ــم حضور مربيانى همچون محمد مايلى كهن،  اين مراس
حميد درخشان، بيژن ذوالفقارنسب و پرويز مظلومى اتفاق 
عجيبى بود كه واكنش هاى متعددى را در فضاى مجازى 
ــيدند چرا  ــت. كاربران از يكديگر مى پرس به همراه داش
مربيانى كه در سال 96 تيم نداشتند (همچون مظلومى) 
ــان چيزى  ــان در تيم هاى تحت هدايت ش يا عملكردش
ــان) در اين مراسم  شبيه به فاجعه بوده (همچون درخش
حضور دارند. عجيب تر اما حضور مصطفى كواكبيان در 
اين مراسم بود، نماينده مجلسى كه در آخرين اظهارنظر 
ــطينى را به  ــى خود، اظهارنظر يك شهروند فلس ورزش
فدراسيون اين كشور ارتباط داد و يك آبروريزى ملى را به 
جا گذاشت. حضور ناصر فريادشيران با كارنامه اى سراسر 
افتضاح در اين مراسم نيز اتفاق عجيبى بود كه مورد توجه 
كاربران قرار گرفت. به هر ترتيب فارغ از اينكه هيچ متر و 
معيارى براى دعوت از افراد در اين جلسه وجود نداشت، 
دو نكته مورد توجه منتقدان قرار گرفت؛ نخست درگيرى 
لفظى ناصر فريادشيران و كواكبيان بود. مربى پيشين نفت 
تهران در اعتراض به صحبت هاى كواكبيان كه خواستار 
اعطاى شهروند افتخارى  به كارلوس كى روش بود، گفت: 
اين حق پيشكسوتان است كه در اين باره اظهارنظر كنند. 
كواكبيان نيز در اعتراض عنوان كرد اگر حق اظهارنظر در 
اين زمينه را ندارم چرا از من براى حضور در مراسم دعوت 
كرده ايد؟ اتفاقى كه براى مدتى فضا را متشنج كرد اما در 
نهايت طرفين سكوت كردند. درحالى كه تيم ملى فوتبال 
ــرار بگيرد و حتى  ــورمان15 دى بايد در برابر يمن ق كش
سرسخت ترين منتقدان او نيز اعتقاد دارند در شرايط فعلى 
فقط بايد سكوت كرد اما وزارت ورزش و جوانان با برگزارى 
مراسمى كه در آن منتقدان كى روش دور يكديگر جمع 
شده بودند نشان داد درك دقيقى از مديريت بحران ندارد. 

بدرقه اى كه لغو شد

ــم ها البته فقط وزارت ورزشى  برگزارى بدموقع مراس
ها را در بر نمى گيرد، فدراسيون فوتبال نيز با تصميم براى 
ــان، بدون حضور آن ها و  برگزارى مراسم بدرقه ملى پوش
ــبك مديريت در  ــدن مراسم نشان داد س در نهايت لغو ش
ورزش كشور به همين شكل است. «تجمع در يك كشتى 
ــكورت جت ها»، «گلباران بر روى خليج  تفريحى»، «اس
ــيا و  ــرود ويژه جام ملت هاى آس فارس»، «رونمايى از س

ــى از مراسم پيش بينى شده فدراسيون  فوتبال» و ...بخش
فوتبال براى بدرقه الكچرى اعضاى تيم ملى فوتبال بود كه 
قرار بود بعد از بازگشت آن ها از قطر و پيش از اعزام به محل 
برگزارى جام ملت هاى آسيا در امارات، به صورت باشكوه و 
براى نخستين بار در جزيره كيش برگزار شودو اين برنامه 
مفصل اما به خاطر فرصت كوتاهى كه بازيكنان و مربيان 
تيم ملى فوتبال براى حضور در كيش دارند و در كل برخى 
ناهماهنگى ها منتفى شد تا اين تيم حضور در رويداد مهمى 
كه خيلى ها منتظر طلسم شكنى 42 ساله در آن هستند را 
بدون مراسم بدرقه آغاز كند. برگزار نشدن چنين مراسمى 
پيش از اعزام تيم ملى فوتبال به قطر و آغاز اردوى تداركاتى 
در اين كشور، انتقاداتى تلويحى از سوى كارلوس كى روش و 
يكى، دو نفر از ملى پوشان را موجب شده بود. به همين دليل 
اين سوال مطرح است كه «چرا برنامه مفصلى كه فدراسيون 
فوتبال براى بدرقه ملى پوشان در نظر گرفته بود، هفته پيش 

و قبل از اعزام آن ها به قطر اجرا نشد؟»، اصال «چطور ممكن 
چنين برنامه مفصلى در نظر گرفته شود اما در مورد زمان 
برگزارى آن در آخرين مرحله تصميم گيرى شود؟» و اينكه 
«بهتر نبود در اين زمينه و قبل از هر اقدامى با سرمربى تيم 
ملى كه تصميم گيرنده اصلى در برنامه هاى اين تيم است، 
ــين  هماهنگى هاى الزم صورت مى گرفت؟». غالمحس
زمان آبادى، مشاور رييس فدراسيون فوتبال در امور فرهنگى 
در گفت و گو با مهر گفت كه ما بر حسب وظيفه خود اقدام 
به طراحى برنامه در خور شأن براى بدرقه تيم ملى كرديم 
ــم برگزار نمى شود به خاطر صالحديد  اما اينكه اين مراس
ــت و كوتاهى متوجه ما نيست، ضمن اينكه  كادر فنى اس
نمى توانيم براى هر مساله اى از كى روش مشورت بگيريم، 

وى مشغله هاى خود را دارد.
هدف چه بود؟

ــد و به جاى آن  به هر ترتيب مراسم بدرقه انجام نش

آيين نكوداشت مربيان برتر سال 96 با حضور منتقدان 
كى روش و در حضور مسعود سلطانى فر برگزار شد تا در 
غياب كى روش و به بهانه حمايت از مربيان ايرانى، تمام 
ــوال برود. كافى است نگاهى به  زحمات كى روش زير س
اظهارنظرهاى پيشين اعضاى حاضر در جلسه كنيد تا 
متوجه دشمنى بى دليل آن ها با سرمربى فعلى تيم ملى 
ــويد. جمع كردن اين افراد در كنار يكديگر در آستانه  ش
ــت  آغاز جام ملت ها جز اعالن جنگ و دادن بهانه به دس
ــدم نتيجه گيرى چه  كارلوس كى روش براى توجيه ع
حاصلى را در پى دارد؟ مهم تر از همه آنكه مديريت اشتباه 
ــد؟ در  ــته باش وزارت ورزش تا چه زمانى بايد ادامه داش
روزهايى كه حتى غالمرضا محمدى، سرمربى تيم ملى 
كشتى آزاد نيز به حمايت از تيم ملى فوتبال مى پردازد، 
انتظار از وزارت براى اتخاذ راهكارهاى بهتر در تقدير از 

مربيان، انتظار بيهوده اى است؟

عذرخواهى كنيد

ــى با انتشار بيانيه  ــيون هاى مختلف ورزش فدراس
ــى مى آيند از تيم ملى فوتبال  هايى كه به نظر سفارش
ــان نيز اخبار  ــد، وزارت ورزش و جوان حمايت كرده ان
ــر  ــه صورت لحظه اى منتش ــن اتفاق را ب مربوط به اي
ــه اى كه تنها  مى كند. وزير ورزش اما با حضور در جلس
موافق كى روش، مصطفى كواكبيان است نشان داد از 
ــاوران خوبى بهره نمى برد و با گاف هاى تاريخى،  مش

ــت كه  ــاد را فراهم مى كند. اين در حالى اس زمينه انتق
براساس شنيده هاى «قانون»، به برخى خبرگزارى ها 
و حتى برنامه هاى تلويزيونى توصيه شده تا پايان جام 
ملت ها هيچ اخبار منفى اى پيرامون كى روش عنوان 
نكنند تا بهانه اى براى عدم نتيجه گيرى وجود نداشته 
باشد. به هر ترتيب اميدوارم مسعود سلطانى فر هرچه 
ــى توضيح دهد و با  ــريع تر پيرامون اين گاف تاريخ س

عذرخواهى  جلوي حاشيه سازى هاى بيشتر را بگيرد.

گروه ورزش

در 16 دوره گذشته جام ملت هاى آسيا، 13 كشور به صورت مستقل 
ــابقات هم ميزبان مشترك  از اين بازى ها ميزبانى كرده و يك دوره از مس
داشت.جام ملت هاى 2007 به صورت مشترك در چهار كشور ويتنام، 
ــد و به جز اين دوره، هنگ كنگ، كره  اندونزى، تايلند و مالزى برگزار ش
جنوبى، رژيم اشغالگر قدس، ايران، تايلند، كويت، سنگاپور، قطر، ژاپن، 

ــتراليا، ديگر كشورهايى هستند كه به صورت  امارات، لبنان، چين و اس
ــيا را دارند.ايران و قطر تنها  مستقل تجربه ميزبانى از جام ملت هاى آس
كشورهايى هستند كه تا پيش از اين دو بار از اين بازى ها ميزبانى كرده اند 
و با برگزارى هفدهمين دوره اين بازى ها، امارات هم به سومين كشورى 
ــت. تاكنون  ــود كه دو بار از اين بازى ها ميزبانى كرده اس تبديل مى ش

ــت آورده و جام  هفت بار تيم هاى ميزبان توانسته اند قهرمانى را به دس
ــور خود حفظ كنند و  كره جنوبى اولين كشورى بود كه موفق  را در كش
ــال 1960 برگزار كننده دومين دوره از  ــد. كره  در س به انجام اين كار ش
مسابقات جام ملت هاى آسيا بود كه با قهرمانى در اين مسابقات نخستين 
ميزبان - قهرمان اين بازى ها شد.در سومين و چهارمين دوره جام ملت هاى 
ــال هاي 1964 و 1968 دو بار ديگر اين اتفاق تكرار شد و رژيم  آسيا در س
ــتند در اولين ميزبانى هاى خود در آسيا  اشغالگر قدس و ايران هم توانس
قهرمان جام ملت ها شوند تا درسه دوره پى در پى ميزبان بازى ها قهرمان 

بازى ها هم باشد.تيم ملى ايران با ميزبانى در سال 1976 و تكرار قهرمانى، 
تبديل به اولين تيمى شد كه در قهرمانى هت تريك كرده و اولين كشورى  
ــت كه دو بار در خانه جام را باالى سر برده است. همچنين ايران اولين  اس
كشورى بود كه دو بار از اين بازى ها ميزبانى كرد.كويت سومين كشورى بود 
كه بعد از كره و ايران توانست جام را در خانه حفظ كند. تنها قهرمانى كويت 
در اين مسابقات به سال 1980 باز مى گردد كه اين مسابقات به ميزبانى 
همين كشور برگزار شد.ژاپن كه با چهار قهرمانى پر افتخار ترين تيم اين 
مسابقات است، نخستين قهرمانى اش را در سال 1992 و در كشور خودش 

ــمين تيمى بود كه توانست در شرايط ميزبانى  به دست آورد. ژاپن شش
قهرمان اين رقابت ها شود.آخرين تيمى كه در شرايط ميزبانى قهرمان اين 
مسابقات شد، استراليا بود. اين اتفاق در شانزدهمين دوره مسابقات روى داد 
و استراليا در نخستين ميزبانى اش در آسيا توانست نخستين قهرمانى خود را 
در آسيا به دست آورد.هفدهمين دوره جام ملت هاى آسيا به ميزبانى كشور 
امارات برگزار مى شود و اماراتى ها هم با توپى پر وارد اين بازى ها شده اند. 
در صورتى كه امارات موفق به قهرمانى در اين تورنمنت شود، تبديل به 
هشتمين تيمى مى شود كه جام قهرمانى آسيا را در خانه حفظ كرده است.

جام ملت هاى آسيا براى اولين بار با حضور 24 تيم، در امارات آغاز 
مى شود و به همين خاطر سايت فيفا نوشت: از شنبه جام ملت هاى آسيا 
در حالى شروع مى شود كه همه نگاه ها به پنج تيم برتر آسيايى است 
كه در جام جهانى نيز حاضر بودند. ايران، كره جنوبى، ژاپن، عربستان 
و استراليا بعد از نمايش خوب در جام جهانى روسيه، حاال خودشان را 

براى جام ملت هاى آسيا آماده مى كنند كه در امارات برگزار مى شود.
مدافع عنوان قهرمانى

استراليا در دوره قبلى اين رقابت ها در سال 2015 توانست قهرمانى 
را به دست بياورد و از ميزبانى به بهترين شكل استفاده كند و حاال بايد 

ببينيم به خوبى مى تواند از عنوان قهرمانى دفاع كند يا خير.
جام اولى ها

در امارات براى اولين بار سه تيم قرقيزستان، يمن و فيليپين 
فرصت حضور در جام ملت هاى آسيا را به دست آوردند و براى 
اولين بار در اين رقابت ها حاضر خواهند بود. (يمن پيش تر با نام 

يمن جنوبى در جام ملت ها حضور داشته است.)

 سرمربيان بزرگ

ــى روش، ليپى،  ــى همچون ك ــارات، مربيان بزرگ در ام
مورياسو، اريكسون، زاكرونى و چند مربى بزرگ ديگر حضور 

دارند كه همگى براى قهرمانى تالش مى كنند.
 غايبان سرشناس

ــود كه بازيكنانى چون  جام ملت ها در حالى شروع مى ش
ــتند و تام  ــتراليا غايب هس دانيل ارزانى و آرون موى از اس
ــت و پنجه نرم  ــا مصدوميت دس ــو لكى نيز ب راجيك و متئ
ــن عمان و عمر  ــى بزرگ ترين بازيك مى كنند. على الحبس
ــناس جام ملت ها  عبدالرحمان از امارات ديگر غايبان سرش

هستند. 
دروازه بانى با پنج حضور

ــتانى در  ــاله ازبكس ــتروف دروازه بان 38 س ايگناتى نس
آستانه ركوردشكنى است.

ــج حضور در  ــن رقابت ها با پن ــورت حضور در اي  او در ص
جام ملت ها ركورددار مى شود و بزرگانى چون اندو و يونس 

محمود را كنار مى زند.

ــال باورنكردنى در 2018 حاال ويتنامى ها مى خواهند به  پس از يك س
شگفتى سازى خود ادامه دهند. آن ها موفق شدند در آخرين روزهاى سال 
2018 با پيروزى مقابل مالزى قهرمان سوزوكى كاپ شوند و سال خوب شان 
را با يك جام معتبر به پايان برسانند. ويتنامى ها در سال 2018 هيچ شكستى 
نداشته اند و اين براى ستاره هاى سرخ عملكرد فوق العاده اى به حساب مى 
آيد. آن ها در سال گذشته ميالدى با كره شمالى، فيليپين، مالزى، كامبوج، 
ميانمار، اردن و الئوس ديدار كردند و هيچ گاه طعم شكست را نچشيدند. پس 
از حضور در جام ملت هاى 2007 اكنون ويتنام براى دومين بار در مسابقات 
قاره اى فوتبال آسيا حضور دارد و در گروه چهارم با ايران، يمن و عراق هم گروه 
است. له هواى آنه دبير كل فدراسيون فوتبال ويتنام مى گويد: هدف ما از حضور 
در جام ملت ها صعود به دور حذفى اين مسابقات است. براى رسيدن به چنين 
هدفى ما نياز داريم كه يكى از چهار تيم برتر سوم باشيم و اين هدف را باتوجه به 
سختى گروهمان و حضور تيم هاى بزرگ در گروه برگزيده ايم. وى افزود: ايران 
يكى از تيم هاى بزرگ آسيا است، عراق رنكينگ 88 جهان را دارد؛ يعنى 12 پله 
باالتر از ما. يمن ضعيف تر از دو تيم ديگر است اما نبايد آن ها را دست كم بگيريم. 

تيم ملى ويتنام اكنون تمرينات آماده سازى خود را در قطر برگزار مى كند و
 6 ژانويه يعنى دو روز قبل از بازى با عراق راهى امارات خواهد شد.

ــارزاده در انتخابات كميته ملى المپيك در سال  با انصراف بهرام افش
1392، شاهرخ شهنازى دبيركل جديد كميته و در سال 1396 در اين 
ــازمان خبرگزارى جمهورى  سمت ابقا شد. شهنازى معاون اجرايى س
اسالمى (ايرنا) در سال هاى 68 تا 70 بود. از ديگر فعاليت هاى وى مى توان به 
مديرعاملى باشگاه ذوب آهن و سرپرست كاروان ورزشى ايران در بازى هاى 
ــاره كرد. وى از سال 2013 به عنوان  المپيك 2000 سيدنى استراليا اش
قائم مقام دايمى كنفدراسيون تنيس روى ميز آسيا انتخاب شد. وى بيش 
از دو دهه در اين كنفدراسيون فعاليت داشته است. شاهرخ شهنازى در 
سال 1396 براى بازى هاى كشورهاى اسالمى به عنوان سرپرست كاروان 
معرفى شد اما نتوانست به اين بازى ها برود و افتخارى سرپرستى كاروان 
را برعهده بگيرد. شهنازى به دليل مشكالت شخصى مدت هاست اجازه 
خروج از كشور را پيدا نكرده و نتوانسته در نشست هاى مختلف بين المللى 
حضور پيدا كند. با توجه به اينكه وى ممنوع االمضاست نمى تواند چك هاى 
مربوط به كميته ملى المپيك را امضا كند و تمامى اين فعاليت ها بر دوش 
رييس كميته ملى المپيك است به همين دليل با تغيير اساسنامه توسط 
سيدرضا صالحى اميرى مدت هاست زمزمه تغييرات دبيركل به گوش 
مى رسد. شنيده ها حاكى از اين است كه بعد از برگزارى مجمع عمومى در 

تاريخ 25 دى قرار است تغييراتى در اين پست ايجاد شود. حتى گزينه هايى 
نيز براى دبيركلى مطرح شده اند. با توجه به مشكالت اخير دبيركل كميته 
ملى المپيك ايران، سوابق دبيران كل برخى از كشورهاى اروپايى و آسيايى 
را انتخاب كرديم كه در ادامه تفاوت اين افراد را با دبير كل كميته المپيك 

ايران مشاهده مى كنيد:
ــال  ــانگ لوژنگ دبيركل كميته المپيك چين: وى متولد س س
1957 است كه به عنوان مديراجرايى امور خارجه اداره ورزش چين 
و نايب رييس شوراى المپيك آسيا فعاليت مى كند. جين مايكل برون 
ــه: وى دكتراى حقوق دارد و از سال  دبيركل كميته المپيك فرانس
2017 به عضويت هيات اجرايى اروپا درآمد. برون به مدت 15 سال 
رييس فدراسيون كشتى فرانسه بود و در حال حاضر رييس افتخارى 
اين فدراسيون است. وى همچنين در بازى هاى بين المللى مديترانه 
به عنوان رييس كميسيون حقوق فعاليت داشته و در سال 2004 در 
بازى هاى المپيك آتن سرپرست كاروان بود. نسه گاندوغان دبيركل 
كميته المپيك تركيه: اين بانو متولد 1961 در استانبول است. وى 
ــال 1984 از آكادمى ورزش آنكارا فارغ التحصيل شد و بعد از  در س
ــال به عنوان مربى به فعاليت پرداخت و در اين  آن به مدت هفت س

مدت مدرك دكتراى خود را در مديريت ورزش از دانشگاه فيالدلفيا 
گرفت. گاندوغان در سال هاى 2004 و 2008 به عنوان مدير ورزشى 
براى استانبول كار مى كرد. وى نخستين زنى بود كه به عنوان مدير 
ــال  اجرايى براى كميته المپيك تركيه كار مى كرد. گاندوغان از س
2003 دبيركل كميته المپيك تركيه شد و هم اكنون در اين پست 
فعاليت دارد. آناستازيا سيميونونا داويودووا دبيركل كميته المپيك 
روسيه: وى متولد 1983 در مسكو است كه در رشته شناى موزون 
فعاليت داشته و  پنج دوره عنوان قهرمانى را در المپيك در كارنامه 
دارد. آناستازيا در سال 2012 بعد از المپيك لندن از دنياى قهرمانى 
خداحافظى كرد و به مربيگرى پرداخت. وى از 29 مى سال 2014 
به عنوان دبيركل كميته ملى المپيك روسيه انتخاب شد كه يكى 
ــمار مى رود.  وى در  ــعه المپيك روسيه به ش از اعضاى كميته توس
دهه اول سال 2000 به عنوان بهترين شناگر انتخاب شد. آناستازيا 
مدال هاى رنگارنگ زيادى در مسابقات قهرمانى جهان، اروپا و همين 
طور كاپ جهانى را در كارنامه دارد. تحصيالت وى در زمينه ورزش و 
جوانان بوده است. گانيال لندبرگ دبيركل كميته المپيك سوئد: وى 
متولد 6 مى 1947 در سوئد است. لندبرگ از سال 1969 به عنوان 
يك نماينده رسمى در كميته المپيك سوئد به فعاليت پرداخت و 
در سال 1989 دبيركل كميته المپيك اين كشور شد. وى در سال 
ــه المپيك اروپا انتخاب  1993 به عنوان عضو هيات اجرايى كميت
ــال 1996 به عضويت هيات اجرايى كميته بين المللى  شد و در س

ــال 2044 يكى از چهار نايب رييس  المپيك درآمد.  لندبرگ از س
IOC به شمار مى رود. وى در حال حاضر دبير كل اتحاديه المپيك 
جهان (ANOC) است.  كارلو موراتى، دبيركل جديد كميته ملى 
ــت كه از ماه مارس 2018 كار خود را آغاز كرده  المپيك ايتاليا اس
ــده و در رشته حقوق و  ــت. در تاريخ 16 مارس 1972 متولد ش اس
ــى تحصيل كرده. وى  بين سال هاى 2005 و 2009  اقتصاد ورزش
ــكاران  ــهميه ورزش عضو هيات اجرايى كميته المپيك ايتاليا با س
بوده است. موراتى از سال 2013 قائم مقام دبير كل كميته المپيك 

ايتاليا بود.  وى در حال حاضر عضو كميته مديريت اجرايى و كميته 
اجرايى بنياد كورتيناى 2021 است. موراتى سرپرست كاروان ايتاليا 
در بازى هاى المپيك زمستانى سوچى 2014، المپيك تابستانى ريو 
ــتانى پيونگ چانگ 2018 بود. وى در طول  2016 و المپيك زمس
دوران بازيگرى اش چهار بار در المپيك شركت داشته و در رويينگ 
ــيدنى موفق به  ــراه با هم تيمى هايش در المپيك س چهار نفره هم
كسب مدال نقره شد. موراتى  سه مدال نقره و سه برنز را در رقابت هاى 

جهانى كسب كرده است.

ــم تجليل از مربيان برتر  مسعود سلطانى فر در مراس
فوتبال در سال 96، درباره حضور تيم ملى فوتبال كشورمان 
در جام ملت هاى آسيا گفت: تيم ملى بازيكنان و كادرفنى 
ــتيبانى و تدارك خوبى كه  و مديريت خوبى دارد و با پش
انجام شده و حمايت همه جانبه اى كه فدراسيون فوتبال 
و وزارت ورزش و جوانان از تيم ملى فوتبال داشته، در كنار 
كادرفنى توانمند؛ اميدواريم به انتظار 42 ساله كشورمان 
براى قهرمانى در جام ملت هاى آسيا پاسخ مثبت بدهند 
ــويم.  وى ادامه داد: كشور در شرايط  و بتوانيم قهرمان ش
ويژه اى به سر مى برد، خيلى نمى خواهم سياسى صحبت 
ــارهاى زيادى از  ــتيم كه فش ــرايطى هس كنم اما در ش
بيرون وارد مى شود و ما آثار آن را در عرصه هاى اقتصادى 
ــتى مردم مى بينيم. يكى از معدود عرصه هايى  و معيش
ــادى و شعف ايجاد  ــته در بين مردم شور، ش كه  توانس
كند ورزش و پيروزى هايى بوده كه در ماه هاى گذشته در 
مسابقات كسب كرديم. اميدوارم با درك صحيح از شرايط 
كشور وحدت، هماهنگى و  همدلى مان را در عرصه هاى 
مختلف داشته باشيم تا بتوانيم از اين گذرگاه سخت كه 
ــور در آن قرار گرفته عبور كنيم. در 40 سال گذشته  كش
ــتيم و شرايط سخت و مشكالت  بحران هاى زيادى داش
اقتصادى بوده ولى به عنوان يك مدير كه در همه اين  سال ها 
حضور داشتم بايد بگويم كه عبور از اين شرايط نيازمند عزم 
و اراده مردم و نخبگان كشور است. بايد دست به دست هم 
داده تا بتوانيم مسير توسعه كشور را ادامه دهيم. سلطانى فر 
همچنين در جمع خبرنگاران گفت: تيم ملى ايران امروز 
يكى از چهار، پنج قدرت بزرگ آسياست و در جام جهانى 
هم در يك گروه سخت و گروه مرگ در كنار قهرمانان ساير 
قاره ها نتيجه اى آبرومند و تاريخى گرفتيم كه اين مديون 
زحمات اين مربيانى است كه بخشى از آن ها اين جا حضور 
داشتند. وزير ورزش و جوانان در پاسخ به اين سوال كه چه 
آرزويى دارد، گفت: وزارت ورزش و جوانان با همه توان از 

تيم ملى فوتبال حمايت كرده و آرزوى ما و همه مردم اين 
است كه اين تيم با شايستگى كه دارد، بتواند به مقام قهرمانى 
برسد. تيم ملى ايران شايستگى كسب عنوان قهرمانى در 
آسيا را دارد. ما در سال 97 موفقيت هاى خوبى را در ورزش 
ــتيم و اميدوارم در ادامه موفقيت هاى امسال و  ايران داش
پس از افتخارآفرينى در بازى هاى آسيايى و پاراآسيايى و 
موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا، بتوانيم امسال را با قهرمانى 
ــته  ــت ماه گذش تمام كنيم. وى ادامه داد: در هفت، هش
موفقيت هاى زيادى را در رويدادهاى مختلف داشته ايم 
كه از جمله آن ها مى توان به بازى هاى آسيايى، پاراآسيايى 
و المپيك جوانان اشاره كرد. همچنين براى نخستين بار 
دو تيم ايرانى به طور همزمان در جمع هشت تيم برتر ليگ 
قهرمانان آسيا قرار گرفتند كه يكى از آن ها به فينال هم 
رسيد. اميدوارم اين موفقيت ها را دنبال كنيم و ادامه داشته 
باشد. وزير ورزش و جوانان درباره انتقاد برخى پيشكسوتان 
كه معتقدند در باشگاه ها به كار گرفته نمى شوند، عنوان 
ــوتان دارند يا در  كرد: باشگاه هاى بزرگ كانون پيشكس
حال راه اندازى آن هستند. فدراسيون فوتبال هم در حال 
ساماندهى اين كار است. اين كار بايد در آينده بيشتر شود. 
سلطانى فر گفت: نزديك به 42، 43 سال است كه قهرمان 
آسيا نشده ايم. االن هم تيم ملى شرايط خوبى دارد و چند 
سال است كه در رنكينگ نخست آسيا ايستاده است. اين 
تيم ظرفيت و شايستگى قهرمانى را دارد. با تالش هايى كه 
فدراسيون فوتبال و وزارت ورزش داشته اند، تمام امكانات 
فراهم شده و اين تيم تقريبا مشكلى نداشته است. همچنين 
بازيكنان خوبى در تيم ملى هستند. تعبير من اين است كه 
ما دو تيم ملى داريم، چرا كه در هر پست دو بازيكن آماده 
حضور دارند. اميدوارم با تالش هاى بازيكنان و كادر فنى و 
حمايت و دعاى مردم بتوانيم قهرمان جام ملت هاى آسيا 
شويم و با اين موفقيت، رويدادهاى سال 97 را به خوبى به 

پايان برسانيم.

مستطيل سبز

نيم نگاه خبر كوتاه

تيم  ملي فوتبال

هفت ميزبانى كه جام را درخانه نگه داشته اند

مدعيان بزرگ براى جام ملت هاى بزرگ

نگاهى به سوابق دبيران كل كميته ملى المپيك برخى كشورهاى اروپايى و آسيايى

به اين اسامى توجه كنيد

نگاهى به يك حريف مرموز

ويتنام را دست كم نگيريد

مسعود سلطانى فر:

با اين بازيكنان، دو تيم ملى داريم
       مسعود سلطانى فر روز گذشته در جلسه اى شركت كرد كه منتقدان كى روش دور يكديگر جمع بودند   

اشتباه   استراتژيك  وزير



خراسان: پاسخ وزير به 
احتمال فيلترشدن اينستاگرام

 

از مسئوالن بپرسين

 من يه وزير ساده بيش نيستم

خبرآنالين: سلفى يكتا ناصر و ساره بيات 
در روز برفى تهران

مسئوالن ژاپن: ما به خاطر 
وقتي كه با اين اخبار از مردم ايران 

تلف ميشه عذرخواهي مي كنيم

دادكان: مردم
 گول اصولگرا و اصالح طلب رو نخوريد!

 

مردم: باور كن مى خوايم، ولى 
نمى ذارن گول جديدى وارد بازار بشه

رييس سازمان هواشناسى: 
بارورسازى ابرها بر كم آبى اثر ندارد

 
فقط بسته هاى اينترنت

 دو گيگمون رو هدر ميديم

قاليباف: اغلب مسئوالن ما متاسفانه ميان مردم نيستند و خالى بودن جيب و كارت 
بانكى را درك نكرده اند، شرمنده زن و بچه شان نمانده اند

تازه يه سرى از اين مسئوال تراكم هم مى فروختن

پورمختار: آشنا كردن شهروندان با حقوق يكديگر امرى ضرورى است

البته فقط در حد آشناييه فعال تا ببينيم خدا چى بخواد
انتخاب: واكنش كى نژاد، عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى به انتشار عكس دختر و دامادش

 در شب كريسمس

  God bless them !
عبدا... ناصرى: نااميدى مردم واقعيت است؛ 

مسئوالن بپذيرند

مسئوالن: خب بپذيريم بعدش 
ميگين حاال يه كارى هم بكنيد

ايسنا: چرايى فرونشست زمين در تهران

مسئوالن: همه اش تقصير 
مردمه كه انقد روش راه ميرن

آذرى جهرمى: تجربه نشان داده كه مباحث مربوط به حوزه سالم سازى شبكه هاى 
اجتماعى با فيلترينگ حل نمى شود

بايد پيامك هاى اهداى اينترنت رايگان رو هم 
مسدود كنيم
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يك پرستار: بديد استريلش كنم 
بذارم براى وزير بعدى

قاضى زاده هاشمى:
من آدم كم تحملى نيستم ولى كارد به استخوان رسيده

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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چهارشنبه دوازدهم دى، سينمايى ترين روز تهران رقم خورد. در 
ــگر اوالدى كه شبكه  حالى كه همه مردم بابت تولد مرحوم عس
ــحال بودند و مشغول جشن و پايكوبى،  پويا يادآوري كرد، خوش
ــاعت چهار  ــد. حدود س بعد از ظهر يك دفعه همه چيز عوض ش
ــر را چپ چپ نگاه  ــتر از دو نفر، مردم همديگ ــر جمِع بيش در ه
ــد از همديگر  ــر بودن ــه باهم صميمى ت ــى ك ــد. آن هاي مى كردن
ــيدند «تو بودى بيشعور؟!». اين خبر به خبرگزارى ها راه  مى پرس

پيدا كرد و تهران بازهم جهانى شد اين بار براى بوى گندش.
ــهرى و دولتى باهم تشكيل جلسه  ــئوالن ش بعد از اين خبر مس
ــت. وقتى همه دور ميز نشسته  ــأ اين بو چيس دادند تا ببينند منش
ــمت مديرعامل فاضالب تهران  ــد، اول از همه نگاه ها به س بودن
ــر اتفاقى ميفتد  ــك خانواده كه ه ــت مثل بچه كوچ رفت. درس
ــه او بالفاصله تكذيب كرد و گفت اين بو  ــد گردنش. البت ميندازن
ــت. بعد رفتند سراغ مديران نفتى و گفتند  به خاطر فاضالب نيس
ــت يا شركت  ــگاه اس ــت پس بو يا كار پااليش اگر فاضالب نيس
ــم هايش گرد شده  ــگاه كه از تعجب چش گاز. مديرعامل پااليش
ــهر چى كار دارم آخه!»،  ــود، گفت «من ته تهرانم، به مركز ش ب
مديرعامل شركت گاز هم گفت «حاال درسته ما گازيم ولى قرار 
نيست هرچى ديده نميشه بيفته گردن ما!». مسئوالن كه از اين 
ــده بودند، ديدند هيچ كارى ندارند بكنند كه يك  حرف ها قانع ش
ــپزخانه خارج شد. همه نگاه ها  دفعه رييس مركز آمار ايران از آش
به او برگشت! رييس مركز آمار كه دستپاچه شده بود، گفت «بابا 
ــته باشه! يه آمار تورم مى داديم  ما كه كارى نمى كنيم كه بو داش
ــال!». اعضاى حاضر در  ــه نمى ديم، به من چه اص كه اونم ديگ
ــه گفتند كه منظورشان اين نبوده كار مركز آمار است، بلكه  جلس
تعجب مى كنند چرا در «جلسه مديريت بحران بوى گند تهران»، 

ــت كه به عنوان داور مسابقات  ــتاد رزمى كارى اس ــتان فيلم درباره اس داس
بين المللى به كشورمان مى آيد. در جريان اين ديدار اتفاقاتى براى اين استاد 
مى افتد كه عاشق و واله و شيفته كشورمان مى شود و تصميم مى گيرد كار و 

زندگى و كشور خود را رها كرده و به اينجا مهاجرت كند.
فيلم با ورود استاد به فرودگاه آغاز مى شود. استاد متوجه مى شود چمدانش 
ــالن مى خواهد تا كيفش را پيدا كنند ولى  ــتباه شده است. از ماموران س اش
هيچ كس وقعى به او نمى نهد. نه اين كه نخواهند كمكش كنند، چون زبانش 
را متوجه نمى شوند فكر مى كنند استاد درخواست عكس يادگارى مى كند و 
گوشى هاى شان را درمى آورند و سلفى مى گيرند. سرانجام استاد كيف پولش 
را نشان مى دهد كه يكى از كارمندان متوجه منظورش مى شود و چمدان را 
پيدا مى كند و به عنوان تشكر از استاد چند برگ دالر مى گيرد. استاد كه مات 
مانده و هرچه اطراف را نگاه مى كند تا بلكه كسى از فدراسيون را ببيند كه 
به استقبالش آمده است، از سالن خارج مى شود و با هجوم راننده هاى تاكسى 
و خطى و مسافربرهاى رسمى و شركتى و آنالين و آفالين روبه رو مى شود 
كه هركدام با مهربانى سعى مى كند ساك و چمدان او را بگيرد و به زور سوار 
ماشين خودش بكند. استاد كه طاقت اين همه مهر و محبت را ندارد، كم كم 
ــرانجام استاد به هتل مى رسد، در حالى كه حجم  چشمانش باز مى شود.س
كيف پولش كمتر شده است و از شدت عالقه مردم همه جايش درد گرفته 

ــينى مرد، نگذاشت هيچ چيز براى بقيه  از وقتى زن آقاى حس
تغيير بكند... او سعى كرد همان كارهايى را كه زنش براى بقيه 
انجام مى داد، انجام دهد... او هر روز صبح زود پا مى شد و آب را 
جوش مى آورد... بعد به بيرون مى رفت و نان گرم مى گرفت... 
ــيد و بيدار  ــد به اتاق بچه ها مى رفت و آرام آن ها را مى بوس بع
مى كرد... و در آخر به اتاق خودشان مى رفت و دراز مى كشيد... 
و خودش را به خواب مى زد... بعد از جايش بلند مى شد و كنار 
ــتاد... بعد همان جور كه زنش او را بيدار مى كرد،  تخت مى ايس
ــرش را نزديك تخت  ــعى مى كرد خودش را بيدار كند... س س
ــه.  ــده. ديرت مى ش مى كرد و آرام مى گفت: «عزيزم صبح ش
ــى مى كرد... و بعد از  ــو» و بعد خودش را يك ماچ طوالن پاش

جايش بلند مى شد و با بچه ها صبحانه مى خورد...
ــينى خودش را  ــرد، آقاى حس ــينى م ــى زن آقاى حس از وقت
بازنشسته كرد... صبح ها وقتى بچه ها از خانه بيرون مى رفتند، 
ــش را در مى آورد... لباس هاى  ــه مى ماند... لباس هاي او در خان
زنش را مى پوشيد... مثل زنش جلوى آينه مى رفت و موهايش 
را شانه مى كرد. بعد دقيقا مثل زنش جلوى آينه ادا در مى آورد. 
ــه مى رفت و ادا در  ــا مثل موقع هايى كه زنش جلوى آين دقيق
مى آورد. موقع هايى كه زن آقاى حسينى فكر مى كرد او خواب 
است و نمى بيند. آقاى حسينى با چشم هاى نيمه بسته نگاهش 
مى كرد ولى چيزى نمى گفت كه زنش به اين ادا ها ادامه دهد. 
از وقتى زن آقاى حسينى مرد، آقاى حسينى نگذاشت هيچ چيز 
ــه  ــپزخانه مى رفت، س ــر بكند... با لباس هاى زنش به آش تغيي
ــت و با دقت پاك مى كرد.  پيمانه برنج را از جايش بر مى داش
ــت تا برنج ها توى قابلمه خيس بخورد. بعد طبق  بعد مى گذاش
ــينى دقيقا به همان  برنامه هفتگى، غذا را مى پخت. آقاى حس
ــمزگى زنش غذا مى پخت... بعد به سمت تلفن مى رفت  خوش
ــرد و حال او و زن  ــرادر زنش تلفن مى ك ــه به ب و مثل هميش
ــمت ماهواره مى رفت و پى  ــيد. بعد به س و بچه اش را مى پرس
ــرد تا آهنگ رقصى  ــى آورد. بعد انقدر صبر مى ك ــى را م ام س
ــنگ با آهنگ مى رقصيد... آقاى  ــود و بعد خيلى قش پخش ش
حسينى عاشق رقص زنش بود. ولى بعد از زنش، خودش دقيقا 
ــت  ــنگى مى رقصيد... بعد از رقصيدن مى گذاش ــه همان قش ب
تلويزيون روشن بماند و آهنگ پخش شود. دوباره به آشپزخانه 
مى رفت و زير برنج را روشن مى كرد. بعد لباس هاى زنش را در 
مى آورد و لباس هاى خودش را مى پوشيد... به بيرون مى رفت و 
خريد مى كرد و درست مثل زنش با فروشنده ها چانه مى زد. بعد 
به خانه بر مى گشت و چند دقيقه روى تخت استراحت مى كرد 
ــه، همه با هم  ــر مى ماند بچه ها برگردند تا مثل هميش و منتظ

روى ميز غذا بخورند. 
از وقتى زن آقاى حسينى مرد، تا موقعى كه خودش بميرد پنج 
ــال طول كشيد. او دقيقا طبق برنامه زندگى كرد. بعِد زنش،  س
ــار خونش رفت باال و مثل زنش به خاطر فشار  مثل زنش فش
ــينى مرد، همه كارها را خودش  خون باال مرد. وقتى آقاى حس
ــپردند.  ــل انجام داده بود. او را با زنش يك جا به خاك س از قب
ــنگ قبر جديد را خود آقاى حسينى سفارش داده بود. تاريخ  س
ــال پيش و تاريخ مرگ زنش امروز. توى  مرگ خودش پنج س
وصيتش نوشته بود خودش پنج سال پيش مرده و اين مدت را 

زنش جاى او زندگى كرده بود.

«مرودشت را بايد شهر موش ها 
و پشه ها و لجن دانست»-جمهوري اسالمي

بلي آن مرودشت، آن دشت زيبا
مكان الله ها و گل فروشان
بيا بنگر كه از قهر طبيعت

شده شهر لجن، يا شهر موشان
نمي دانم چرا هر جا باليي است
شود يكسر نصيب ژنده پوشان

«برنج هايي كه با بن كارمندي داده مي شود
 بوي «نا» مي دهد»-كيهان

دال بشنو ز من پندي دالويز
به شيريني مثال نان قندي

غنيمت دان تو عمر و زندگي را
چو گل ها خنده رو مي باش چندي

ولي از عمر خود گر سير گشتي
برو اين راه را گر مي پسندي

به جاي مرگ موش و استركنين
بخور مشتي برنج كارمندي!

«هرگونه افزايش شهريه دانشگاه اسالمي
 تكذيب شد»-رسالت

اگر رفتي به دانشگاه آزاد
بگو اين رسم و اين تركيب تا كي؟

گرفتن پول هنگفت از جوانان
چپاندن جمله را در جيب تا كي؟
بگير از هر كه مي خواهي، وليكن

پس از خوردن، بگو تكذيب تا كي؟

«متكديان سطح شهر تهران را 
اشغال كرده اند»-كيهان

به هر كوي و گذر در شهر تهران
گدا امروز بي حد و حساب است

به هنگام گذر از هر خيابان
به هر جا جان عابر در عذاب است

شده گويا «گداگيري» فراموش
كه ديگر نه عتاب و نه خطاب است

گدا در شهر ما بيدار، اما
جناب شهرداري مان به خواب است

«با پيشروي درياي خزر
 نوار ساحلي غرب مازندران زير آب مي رود»-ابرار

خاليق جمله پندارند، دريا
بود با آب خود درياي رحمت

ولي افسوس كاين درياي رحمت
شده از بهر ما اسباب زحمت!

عمويادگار- هفته نامه گل آقا- 1370

ــح دادند كه آمده  ــان توضي ــت. ايش رييس مركز آمار هم هس
بودند آب بخورند و بروند و از كادر خارج مى شوند.

ــه چرا باالخره  ــده بودند ك ــه كالفه ش اعضاى حاضر در جلس
ــك دفعه يكى از  ــود، ي ــخص نمى ش مقصر اين بوى گند مش
ــه!» همه  ــوى نامطبوع از ملت ــس گفت «ب ــدگان مجل نماين
ــدند كه باالخره مقصر اين اتفاق هم معلوم شد  ــحال ش خوش
ــم رديف اول بوى  ــت به عنوان مته ــتگاه مل و بالفاصله ايس
ــد در خبرگزارى معرفى گرديد. بعد از چند دقيقه مديرعامل  گن
ــاند و گفت «بابا ايستگاه  ــريع خودش را به جلسه رس مترو س
ــهر پخش  ــوى به اين بدى رو تو كل ش ــت نمى تونه يه ب مل
كنه، نهايت در حد جزئى مى شه بو درست كنه! تازه اينجورى 
ــتگاه  ــه بايد بوش توى دروازه دولت هم بياد، يا اصال ايس باش
ــرو به اندازه  ــتان». صحبت هاى مديرعامل مت بغليش بهارس
ــه ديدند نبايد  ــى قانع كننده بود و اعضاى حاضر در جلس كاف
تصميم هيجانى بگيرند و زود قضاوت كنند. همه همينجورى 
در حال بررسى بودند كه يكهو معاون عمرانى فرماندار تهران 
ــرويس بهداشتى خارج شد و گفت «اصال بويى نمياد!» و  از س
خبرنگاران سريع همين خبر را در خبرگزارى ها مخابره كردند. 
ــه با تعجب او را نگاه مى كردند كه چرا همچين  حاضرين جلس
ــتش را با شلوار خشك  ــت دس حرفى زده. او در حالى كه داش
مى كرد، گفت «بابا ميگم اين هواكش جديدى كه تو سرويس 
بهداشتى گذاشتن خيلى خوبه! اصال بويى نمياد!». خبرنگاران 
هم كه ديدند، عجله كردند زود خبر را پاك كردند. چند ساعت 
ــمى منبع بوى  ــت و چون به صورت رس به همين منوال گذش
ــده بود، مردم در شبكه هاى اجتماعى شروع  گند مشخص نش
ــدن دماوند و  به گمانه زنى كردند، از زباله هاى اتمى تا فعال ش
كشف انبار احتكار كود انسانى اين روند ادامه داشت تا باالخره 
ــه خوشحال شدند كه  ــد و حاضرين در جلس بوى گند قطع ش
ــردم را تهديد نمى كند و رفتند  با درايت آن ها ديگر خطرى م

خانه هاى شان.
ــنبه يكى از  ــان اين پروند باز مانده بود تا اينكه روز پنج ش پاي
ــنبه،  ــا اعالم كرد حدس مى زند بوى گند چهارش خبرگزارى ه
ــال قبل برمى گردد. احتماال اين بو به خاطر فاضالب  به 45 س
ــته و  ــكو بوده كه 21 متر زير زمين قرار داش ــاختمان پالس س
ــالى مى شود كه مسدود و پنهان مانده و به خاطر حفارى  45س

تازه فوران كرده.

است. دو سه ساعتى هم در پذيرش هتل منتظر مى ماند چون اتاقى برايش 
رزرو نشده و با خرج خودش بايد اتاق بگيرد. در البى، استاد رمز واى فاى را 
مى خواهد كه متصدى پذيرش برايش تعريف مى كند بنا به داليل امنيتى و 
جلوگيرى از باردارى ناخواسته، نمى تواند رمز را در اختيار افراد مجرد بگذارد. 
ــتاد در حال ديوانه شدن به اتاقش مى رود و مى خواهد كمى استراحت  اس
كند تا فردا سرحال و قبراق به داورى بپردازد. در اين سكانس كه يكى از 
30 سكانس برتر تاريخ سينما نام گرفته، مى بينيم استاد روى تخت دراز 
مى كشد، كنترل تلويزيون را برمى دارد و شبكه ها را باال و پايين مى كند كه 
ناگهان مى شنود كسى مى گويد «استاد رو كشتن؟... به جهنم كه كشتن...» 
ــمش به صحنه اى مى افتد كه موى تنش را سيخ مى كند. در اين  و چش
ــتاد را مى بيند كه بازتر از قبل شده  صحنه تماشاچى فقط چشم هاى اس
و از شدت تعجب در حال بيرون افتادن از حدقه است. دوربين مى چرخد 
روى صفحه تلويزيون، برنامه اى به زبان خارجى مى بينيم كه در آن رييس 
فدراسيون در حال شكايت از وضع موجود است و مى گويد مى خواهد استعفا 
بدهد، آن هم به خاطر اينكه بودجه فدراسيونش را به جاهايى داده اند كه 
استاد از شنيدن نام شان چشم هايش چهارتا مى شود. آقاى رييس يكى يكى 
ــلطان ها را نام مى برد و استاد ناخودآگاه از شدت تعجب و عصبانيت با  س
ــلطان يكى از فنون رزمى را روى بالش و پتويش اجرا  شنيدن نام هر س
مى كند.به هر بدبختى استاد خوابش مى برد. تا چشم هايش گرم مى شود، 
حس مى كند يكى از حريفانش كه سال ها قبل با هم مبارزه مى كرده اند، 
ــينه اش نشسته و دارد فنون ميمون مست را رويش اجرا مى كند.  روى س
ــتاد از خواب مى پرد و مى فهمد آنچه به سينه اش فشار مى آورده بوى  اس
گندى بوده كه فضا را گرفته است. استاد با حال خفگى حاضر مى شود و 
به سمت سالن مسابقات مى رود. در بين راه راديوى تاكسى اعالم مى كند 
بوى ديشب فريب بوده تا مگس هاى سفيد را فرارى بدهند كه در عوض 
پشه هاى سياه هجوم آورده اند. در حالى كه راننده مشغول تفسير اخبار است، 
ناگهان اتوبوسى از هوا روى سر تاكسى فرود مى آيد. بوى سدر و كافور همه 
جا را فرامى گيرد.تصوير ديزالو مى شود به يك ماه بعد كه استاد كنار خيابان 
در حال دستفروشى دالر و يوان است. متوجه مى شويم استاد تصميم گرفته 

اقامت اينجا را بگيرد، چون حافظه اش را كامل از دست داده است.

شهاب پاك نگرطنز آزاد2

giacomo cardelliطرح

احمدرضا كاظميفتواستريپ

صبح ها جون مى َكنم تا بيدار بشم. سه تا آالرم 
ــه، ولى بعد از آالرم  ــذارم به فاصله 10 دقيق مي
سوم هم باز از خودم خواهش مى كنم كه بذارم 
10 دقيقه ديگه بخوابم! كال وقتى خوابت مياد، 
ــو از دست ميده! براى  همه چيز اهميت خودش
ــه به همه جا دير مى رسم. من تازه  همين هميش
جز اون دسته آدم هاى خوش شانسى هستم كه 
شغلمو دوست دارم. در كشورهاى جهان چهارمى 
ــون متنفرن. اكثرا شغل رو  اكثر آدم ها از شغل ش
ــكى شغل رو  ــه پولش مى خوان، هيش فقط واس
ــراى همينه كه همه  ــه خودش نمى خواد! ب واس
ــادى  ــتن و روحيات ش ــرده هس ــاغل ها افس ش
ندارن و براى همينه كه همه از شنبه ها بدشون 
ــون رو دوست دارن هم  مياد! اونايى كه شغل ش
ــن. چرا؟ چون يه  معموال آدم هاى مهمى نمى ش
ــه ميگه: دقيقا  ــت ك ضرب المثل مهردادى هس
ــه خودت  ــه اى كه حس مى كنى واس اون لحظ
ــتى، پاياِن پيشرفت هست. يعنى راز  كسى هس
موفقيت اينه كه عميقا باور داشته باشى كه هيچ 
ــه تبصره  خيلى مهم  ــتى! البته اينجا ي گلى نيس
ــت به آدمى بگيم  الزمه. اونم اينه كه قرار نيس
موفق كه پولداره! مى دونم حرفم شعارى به نظر 
ــتنى هاى  مياد ولى عميقا معتقدم بيِن همه  نداش

دنيا، بهترينش نداشتِن پوله!
ــق كه  ــيم به عش ــغل كه بگذريم، مى رس از ش
ــيم.  ــم و به بعدش برس ــم بگذري ــره از اون بهت
ــى و دلتنگى از  ــج... به نظرم تنهاي ــه غم و رن ب
ــكالت اصلى انسان معاصره. چون اين روزا  مش
ــكى نمى دونه دقيقا  همه ميرن. چرا؟ چون هيش
چى مى خواد... و نمى تونه تصميم نهايى بگيره. 
ــبكه هاى اجتماعى هستن  شايدم يه دليلش ش
ــدن كه چند گزينه   ــه اين توهم رو به آدم مي ك
ــت. براى همين، قدر  ــتى هس ديگه براى دوس
ــون رو نمى دونيم و به راحتى  آدم هاى زندگى م
ــون مى گذريم. اينو قبال هم گفتم: حاال كه  ازش
آدما در هر حالت ميرن ولى كاش، كاش، كاش 
ــل، 15 درصد قبل  ــا هم مثل باطرى موباي آدم
ــى، Low Battery مى زدن! حداقل  خاموش
سعى مى كرديم اون دم آخر از با هم بودن لذت 
ببريم و بعدها حسرت خيلى چيزها رو نخوريم. 
معموال وقتى يكى ميره، اون يكى مى مونه و غم 
و حيرت. يا به قول اون خواننده قديمى: موندم 
من و ناباورى! آدم اين وقت ها مثل اوضاع فعلِى 
ــف ميده: فالنى  ــه كه هى نوتي فيس بوك ميش
ــت فالن شخص رو  توى فالن گروه، فالن پس
ــق هايى كه  ــك كرده! بيا ببينش! عين عاش الي
ــت وجوى محبت معشوقى  پيوسته در حال جس
ــتن كه ديگه رفته! رفته به اينستاگرام دل  هس
ــوك نمى خوايم  ــم مثل فيس ب ــته. اما ما ه بس
ــون ميگيم نه بابا مگه  ــاور كنيم. هى با خودم ب
ــن بگذره؟ ما كه اين  ــه اين قدر راحت از م ميش
ــتورى با هم داشتيم. ببين اين پست  همه هيس
ــال پيش در چنين روزيه!  ــه س رو. دقيقا مال س
يادته چه روزهاى خوبى داشتيم؟ پس خواهش 
مى كنم برگرد. بگذريم. كاش آدما حداقل جذب 
كسانى بشن كه سرشون به تنشون مى ارزه. من 
هميشه ميگم نگاِه آدم ها به «يخچال» مى تونه 
الگويى باشه در ساير زمينه ها. چون تنها چيزيه 
كه ارزشش به درون و باطنشه! يعنى يه يخچال 
ــه، اگه داخلش  ــيك باش هر چقدرم گرون و ش

خالى باشه كسى درشو باز نمى كنه!
يه ايراد ديگه مون اين روزها اينه كه همه  تصور 
ــه حق با ماست ولى در واقعيت  مى كنيم هميش
ــه خوب و  ــت كه هميش هيچ آدمى در دنيا نيس
ــت حرف بزنه و هيچ بحثى در دنيا نيست  درس
ــه. در واقع  ــق با يه نفر باش ــه توش، تماِم ح ك
ــون حرف  ــه آدما با خودش ــن دليلى ك مهم تري
ــونو  ــيه كه حرفاش مى زنن اينه كه اون تنها كس

دربست قبول داره!
ــوان يه  ــه. به عن ــب ميش ــه داره ش ــب ديگ خ
ــال  ــه  دنب ــت حوصل ــى مدت هاس جهان چهارم
ــردن اخبار رو ندارم. اصال چى رو دنبال كنم؟  ك
ــار مى گفت اطالعات  مثال چند وقت پيش اخب
اقتصادى مردم نزد دولت محرمانه مى مونه! واال 
ــا اونجا كه من مى دونم همه تالش مردم اينه  ت
ــه دولت بدونه چه  ــه دولت اينارو ندونه، ديگ ك
ــا نه؟ جهان چهارم  ــه ي فرقى داره محرمانه باش
جاييه كه به جاى مسائل اساسى، فرعيات مهم 
ــه. مثال عوض تالش در اقتصاد و صنعت  ميش
ــرت ممنوع و  و بيكارى و كيفيت زندگى، كنس
تلگرام فيلتر ميشه! چطور ميشه با دنبال كردن 
ــر اينم بگم.  ــه؟ گفتم فيلت ــا حالت بهتر بش اين
داغون ترين آنتى فيلترى كه مى شناسم يه ورژن 
از سايبرگوست هست كه وقتى نصب مى كنى، 
ــفانه استفاده  همون اول پيغام ميده كه: «متاس
ــور شما ممنوع شده و ما  از اين نرم افزار در كش
ــتيم». خب بى شرف تو  قادر به ارائه خدمت نيس
قرار بوده دقيقا براى همين قضيه استفاده بشى 
ــب ها جون مى َكنم تا بخوابم.  ديگه! بگذريم. ش
اين روزها ديگه پاى نت هم نيستم. بيشتر دراز 
ــم و با خودم  ــقف نگاه مى كن ــم و به س مى كش
ــذره.... كاش به جاى  ميگم داره عمرمون مى گ
ــذرد، تو قدرش  ــه اين همه بگن جوانى بگ اينك
ــد چى كار كنيم كه  ــى... مى گفتن دقيقا باي ندان

قدر جوانى رو دونسته باشيم؟ دقيقا چى؟

طنزآزاد

همفيلمبازى

مهرداد نعيمى

عليرضا كاردار

نوستالژيعلى رضازادهعشاق نامدار قرن بيست و يكم

روايت يك
 بوى گند در تهران

 بوى كافور
 عطر ياس...

 ميمون را مى كند مست

روزمرگى هاى
 يك 

جهان چهارمى!

عزيزم
 صبح شده

اشعاراالخبار
 از گوشه و كنار
 به طور اختصار

قسمت 413  - ريز پالت هاى كمدى 35
Overly Pre-Prepared Gag 

وقتى كه شخصى براى شوخى كردن در موقعيتى عجيب، مدتى 
طوالنى صبر مى كند و يا موقعيتى بسيار بسيار پيچيده و سخت و 
عجيب آماده مى كند تا بتواند يك شوخى ساده انجام دهد و همه 

متعجب مى مانند كه شوخى كردن ارزش اين همه آماده سازى 
ــريال فرندز چندلر به  و كارهاى پيچيده را دارد يا نه. مثال در س
ــپارد تا در ميان بحث به ماشين آتش نشانى اشاره  جويى مى س
ــاد مى زند و جمع را  ــد اما جويى يك هو در ميان بحث فري كن

ناآرام مى كند و كار به جايى مى رسد كه چندلر كال از خير قضيه 
مى گذرد. يا در جايى ديگر وقتى چندلر لباس زنانه پوشيده است، 
ــى خاص با چندلر  ــى 20 دقيقه صبر مى كند تا در موقعيت فيب
شوخى كند. عموما اين همه پيش زمينه نه تنها مفيد نيست بلكه 
ــود ديگر زمان شوخى از دست  برود و شوخى بسيار  باعث مى ش

بى نمك  شود.
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فشار ها
 بر اى فيلتر 
اينستاگر ام 

nishkhat



نيشخط خـاطـره
پل مويز

چهارشنبه  7    بهمن
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سمانه روح الهى

هفته نامه گل آقا
مردم مي گويند:

سمي كه سمپاش هاي دوره گرد 
مصرف مي كنند بي خاصيت است.

ههه
مممم
س
م

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني
 كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

ظريف: اينكه يك ايرانى بتواند 
يك هشتگ ر ا به هشتگ بر تر تبديل كند

 بايد تقويت شود



شير گاز را 
باز گذاشته ام 
تا هدايت شوم

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
حامد اشرف زارعى
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آنچه مارا مى دهد دائم عذاب 
چيست غير از بوى خوب فاضالب؟!

اى دريغ از خدمت از مسئول ها
آه از اين خادمان غرق خواب 

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

كينو

نيشخط خـاطـره
گزارش رسمي مجلس شوراي اسالمي از فساد گسترده در فوتبال ايران خبر مي دهد

جواد تكجو
چهارشنبه 7  بهمن  1394
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

nishkhat

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

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

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

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

شما    ره       504

داود هوشمند

  

وعده هاى
 تو خالى تو خالى!



اين خرطوم
عصاى دست من است!

2

2

جشنى براى كالغ ها 1
نويسنده: جرج آر.آر.مارتين
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كودك و نوجوان 

472

«پروين على پور»

كوشندگان كودك:

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

@roustaeeali

مي شناسيش؟

بچه هاي عزيز!

ــت. وى  ــران به دنيا آمده اس ــرداد 1362 در ته در 14 م
ــت. او دانش آموخته  بازيگر سينما، تلويزيون و تئاتر اس
كارشناسى معمارى داخلى از دانشگاه هنر تهران است. او 
كار خود را با فيلم «چشمان سياه» ساخته ايرج قادرى آغاز 
ــريال مهر و ماه به كارگردانى  كرد اما براى اولين بار با س

سيد فياض موسوى ديده شد.
اين هنرمند كه دستى نيز به قلم دارد، نخستين كتاب خود 
ــتى كه كالغى نيست  را كه مجموعه شعرى با نام «در بهش
ــت، در زمستان 1393 و در قالب  مترسك هم نيست» اس
دو زبان فارسى و انگليسى منتشر كرد. اين كتاب از طرف 
ــارات مرواريد و در 76 صفحه، مشتمل بر 35 قطعه  انتش

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

منتظر يم.

؟؟مي شناسيش
؟؟
؟؟

جواب شماره قبل  مي شناسيش

همايون شجريانهمايون شجريان

ــوراروج، رومينا خطيبى، محيا  حميد وحيدى، پ
ــه محمدى  ــى، معصوم ــپيناز رضاي عزيزى، س
ــهبازى، على ظاهرى، سپيناز  ــان ش سيف،احس

رضايى و  امير حسن پور.

ممييشنشنشنشنااساساسيشيشيش مشمششمشمشمااارارارهههقبقبقبلللل جججواوابببب

حسين شادمهر

برف آمد و دوباره
فرش سفيد انداخت

تور سفيد خود را
بر روي بيد انداخت

يك شاخه نور افتاد
بر روي شانه بيد

ماه و پرنده هستند
مهمان خانه  بيد

نور قشنگي از ماه
در برف مي درخشيد
جنگل شده درخشان
با اين هزار خورشيد

جشن عروسِي بيد
در حال برگزاري ست
اين برف، برف شادي

امشب چه برف بازي ست

شب برفىشب برفى

كودكان را آماده رويارويى با مشكالت كنيدكودكان را آماده رويارويى با مشكالت كنيد

من مبارزه مى كنم!من مبارزه مى كنم!

دوستاني كه پاسخ صحيح داده اند:
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نام كتاب: جشنى براى كالغ ها 1
نويسنده: جرج آر.آر.مارتين

مترجم: رويا خادم الرضا
ناشر: نشر ويدا

تعداد صفحات:474
موضوع: رمان نوجوانان

ــاهان حكم  ــرزمين پادش ــه ها بر س درباره كتاب:همچنان كه كينه ها و وسوس
ــرخ اژدهاى دنريز تارگارين  ــوى درياى س مى رانند و قربانى مى گيرند، آن س
بزرگ و بزرگ تر مى شود؛ چيزى كه دنريز و دنياى اطرافش را به شوق و وحشت 

مى اندازد.

اين خرطوم عصاى دست من است!اين خرطوم عصاى دست من است!

پينا حسنى از اصفهان    
ن كتاب  توسط: رس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
به«قانون بچ

ــد مى كنه  خرطوم من حدود1/8 متر رش
ــرم داره.  ــدود 140كيلوگ ــى ح و وزن

ــى و لب باالييمه كه  اون تلفيقى از بين
مهم ترين و همه كاره ترين انداممه. 
ــاِس  ــه اندازه اي حس خرطوم من ب

ــك رو تو  ــغ كوچي ــه يه تي كه مى تون
ــه اندازه  ــه، در عين حال ب ــزار پيدا كن فى چمن كا

قوِي كه مى تونه درختى رو از جا دراره. من از خرطومم 
ــتفاده مى كنم. مى تونم با اون  ــيدن هم اس براى نوش
ــد اون رو به  ــر آب رو در يك زمان بمكم و بع 15 ليت
دهنم بفرستم. همچنين با 
پركردن خرطومم از آب، 
از اون براى حموم كردن 
ــتفاده مى كنم. در  هم اس
ضمن موقع شنا، خرطوم 

بهترين لوله تنفسيه.

جوراب
يك همسايه دلسوز

دختر كوچولويى را كه به مدرسه مى رفت، 
متوقف كرد و گفت:

كوچولو! عجب جوراب هاى عجيبى به پا كردى،
يك لنگه قرمز و يك لنگه آبى!

دختر كوچولو با صداى بچه گانه اش گفت:
عجيب تر اينكه يك جفت مثل همين جوراب ها 

هم توى خانه دارم!
اسفناج

مادر: بچه بيا اسفناجت را بخور.
بچه: االن آب خوردم

مي ترسم زنگ بزند!
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لوكا نوولى، نويسنده و تصويرگر ايتاليايى در كتاب «سالم، من ربات 
هستم» با بيان روايت خود از زبان يك ربات غيرمعمولى، به داستان 

پيدايش ربات ها، انواع و توانمندى اين موجودات مى پردازد.
ــر براى  ــت قوانين بين المللى نش ــاب در 14 فصل و با رعاي اين كت
ــازان، اثرى  ــا ترجمه على خاكب ــده و ب ــر ش مخاطبان ايرانى منتش
است مبتنى بر داده هاى علمى كه با زبان و تصاويرى طنز در اختيار 

كودكان 9 تا 12 سال قرار گرفته است.
ــين ها در كتاب  ــاس رايانه ها، اسباب بازى ها، انواع ماش بر اين اس

«سالم، من ربات هستم» مورد تحليل قرار گرفته اند.
ــا اجداد من فقط  ــتم اين كتاب مى خوانيم: «تا مدت ه در فصل هش
وسايل سرگرم كننده و هوشمند بودند. درست شبيه جنگجويان 
ــگاه ها  ــه در ميدان ها يا فروش ــوالدى ك ــب هاى ف ــى يا اس مكانيك
ــد. بعد،  ــت مى كردن ــور بخار حرك ــد و با موت ــش درآمدن به نماي
الكتريسيته اختراع شد و انجام خيلى از كارها را ساده تر و راحت تر 
كرد. حتى اين باور بين مردم ايجاد شد كه با الكتريسيته مى توان به 

اشياي بى جان هم جان داد.»
ــوى كانون منتشر شده  ــمارگان 7هزار نسخه از س اين كتاب با ش

است.
ــتم» 80 صفحه و 7هزار و 500  ــالم، من ربات هس گفتنى است «س
ــز كانون  ــن مجموعه را ني ــاب ديگر اي ــه كت تومان قيمت دارد. س
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان با عنوان هاى «سالم، من زمين 
ــالم، من زمان هستم» منتشر  هستم»، «سالم، من صفر هستم» و «س

كرده است.

داستان واقعى داستان واقعى 
يك دوست الكترونيكى را بخوانيديك دوست الكترونيكى را بخوانيد

چگونه كودكان را با كتاب آشنا كنيم؟
ــود تلويزيون، رايانه و بازى هاى  ما در عصرى زندگى مى كنيم كه وج
كامپيوترى عالقه كودكان به خواندن كتاب ها را كاهش داده است...

ــه با كمك  ــائل كودك چندراه را توصيه مى كنند ك ــان مس كارشناس
ــك لذت براى  ــاب  خواندن را به ي ــرى آن ها مى توانيد كت و به كارگي

فرزندتان تبديل كنيد:
به شخصيت هاى داستانى جان بدهيد

ــت و اگر مطلب كمى  ــته كننده اس كتاب  خواندن به اندازه كافى خس
ــما نيز از  ــرعت فرد را زده مى كند. اگر فرزند ش ــد به س پيچيده باش
خواندن زود خسته مى شود، همراه با او بنشينيد. كتاب را با صداى بلند 
بخوانيد و به شخصيت ها جان بدهيد. براى يك فرد خشن صداى تان 
را كلفت و براى يك مظلوم صداى تان را نازك كنيد... و پس از مدتى از 
فرزندتان بخواهيد كه همين كار را انجام دهد و شما به كتاب خواندن 
ــما را بگيرد اما براى آن  او گوش دهيد. شايد اين كار كمى از وقت ش
ــويد تا لذت كتاب خواندن فرزندتان تبديل به عادت  ارزش قائل ش

شود.
او را به كتابخانه ببريد

كتابخانه تنها مكانى است كه انسان را براى مطالعه سر شوق مى آورد. 
به يكى از كتابخانه هاى بزرگ شهرتان مراجعه كنيد و برحسب سن 
ــه مربوط به كتاب هاى رده سنى اش راهنمايى  فرزندتان او را به قفس
ــمندى كتاب ها را  ــتن و ارزش ــرام گذاش ــن ترتيب او احت كنيد. به اي
ــه كتابخانه از جمله  ــن حين تمامى قوانين مربوط ب مى آموزد. در همي
سكوت، تعداد كتبى كه مى تواند به امانت بگيرد و زمان بازگرداندن 
ــود او در  ــه اجازه بدهيد خ ــد. در كتابخان ــه او يادآورى كني كتب را ب
ــه ها به دنبال كتاب مورد عالقه اش بگردد و پس از مدتى نيز در  قفس
اتاق خود او كتابخانه اى كوچك بسازيد.اين كتابخانه مى تواند قابليت 
ــد و در پى آن  ــاالن را هم داشته باش امانت دادن كتاب به ديگر همس

كتاب هاى مفيد را امانى از دوستان قرض بگيريد.

«پروين على پور»«پروين على پور»
ــودك و دانش آموخته  ــات ك ــنده ادبي ــور، مترجم و نويس ــى پ پروين عل

كارشناسى ارشد روان شناسى از دانشگاه تهران است. در كارنامه او مى توان 

بيش از 70 اثر در حوزه ادبيات كودكان يافت و او برجسته ترين مترجم 20 

سال پس از انقالب اسالمى شناخته شده است. «نوش جان»، «خسته نباشى»، 

ــت. ازآثار  ــتان هاى اوس ــتت دارم،عزيزم» از داس «نازك نارنجى»و «دوس

ــاو عزيز»، «جزيره دلفين هاى  ــده على پور مى توان «آقاى هنش ترجمه ش

آبى»، «خروس جنگى»، «قول شرف»، «شيفته تلويزيون»، «گربه يك چشم» 

ــودك را براي  ــوراى كتاب ك ــون  چهار بار جايزه ش ــام برد. او تاكن و... را ن

ترجمه هايش از آن  خود كرده است. افزون بر اين آثار، برنده ديپلم افتخار 

IBBY، جشنواره كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، كتاب سال 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و بارها برگزيده مجالت سروش نوجوان و 

سالم بچه ها بوده است. پروين على پور عالوه بر نوشتن و ترجمه داستان و 

شعر براى كودكان، در زمينه هاى علمى و آموزشى، مطبوعاتى، تدريس و 

داورى آثار در جشنواره  هاى گوناگون فعاليت داشته است. او سال ها دبير 

ــالى  نيز به عنوان مامور خدمت، با سمت تهيه كننده و  ادبيات بوده و چندس

ــت. او از 10سالگى شعر  ــى در تلويزيون كار كرده اس كارشناس آموزش

مى سروده و از 14 سالگى (دوران دبيرستان ) شعرها و داستان ها و بعدها 

مقاالت روان شناسى و تربيتى اش در روزنامه ها و مجله ها چاپ مى شد. او از 

سال 69 به شكل حرفه اى فعاليت ادبى خود را آغاز كرده است.

ــته و ناخواسته  ــت خواس در جهانى كه محل زندگى ماس

اتفاقاتى روى مى دهد كه خوشايند ما نيست و ما از آن ها به 

عنوان  مشكل ياد مى كنيم.

 اگر توان مقابله و رويارويى با اين مشكالت را نداشته باشيم 

ــت خواهيم شد. مقابله با اين  به هر حال روزى دچار شكس

ــجاعت مى خواهد و تدبير و اين ها اكتسابى  ــكالت ش مش

ــا را در زندگى  ــه مهارت ه ــتند پس بايد اين مجموع هس

بياموزيم. اگر زمان آموختن آن ها در كودكى باشد مطمئنا 

ــترى براى  ــود و زمان بيش ــتر خواهد ب فراگيرى اش بيش

استفاده از آن آموزه ها خواهيم داشت. 

ــدا آموخته اند  ــوه برخورد را هم از ابت كودكانى كه اين نح

ــالى از اعتماد به نفس بااليى برخوردار  در جوانى و بزرگس

خواهند بود. آن ها مى دانند كه هنگام بروز مشكل چگونه 

ــوند و از پس آن برآيند، اما بچه هايى كه اين  با آن روبه رو ش

ــده و از  ــت به دامن والدين ش ــارت را نياموخته اند دس مه

رويارويى با مشكالت مى گريزند.

ــت در  ــكالتى نظير شكس ــى كه براى كودك تان مش  زمان

ــما  ــابقات پيش مى آيد ش ــازى ها و مس امتحانات يا در ب

مى توانيد از فرصت استفاده كرده و به او يادآور شويد كه براى 

اداره كردن اين بحران ها به اندازه الزم قدرت و توان دارد تنها 

ــتفاده كند تا بر مشكلش فائق شود.  بايد از اين داشته ها اس

ــاير مسائل، رفتار خود  بهترين نوع آموزش به آنان نظير س

والدين در مقابل بروز مشكالت است.

ــيدن براى مبارزه با  ــتادن در مقابل مشكالت و انديش  ايس

ــادن و پذيرفتن بعضى از  آنان و در مواقع ناگزير، گردن نه

آن ها مى تواند موثرترين روش براى آموختن اين آموزه ها 

باشد. شما بايد زمانى كه كودك تان با مشكلى روبه روست  

به او بگوييد كه ناديده گرفتن و دور شدن از مشكالت چيزى 

از فشار آن ها نمى كاهد بلكه ممكن است در دراز مدت باعث 

ــود. بنابراين رويارويى با مشكل اولين قدم  تشديد آن ها نيز ش

مبارزه با آن است.

 سپس تدبير درباره چگونگى حل آن و از آن پس اقدام به عملى 

كردن راه حل انتخاب شده. بدين گونه او در كنار شما مى تواند 

ــه كند. براى  ــكالتش را تجرب ــود در برابر مش اولين مبارزه خ

ــى توانند فرصت  ــكالت كوچك م آموزش اين مهارت ها مش

مناسبى براى تمرين باشند.

 پس در اين مواقع براى حل مشكل او زود وارد عمل نشويد بلكه 

سعى كنيد به او آموزش بدهيد تا چگونه با آن كنار بيايد 

يا در حل آن تالش كند. يادمان باشد در صحنه زندگى 

و بروز مشكالت هرگز نبايد مايوس شد. اين عمل باعث 

مى شود كه او احساس كند هيچ ابزارى براى مقابله با 

مشكل ندارد و در آينده بى دفاع بماند.  

چگونه كودكان را با كتاب آآآآآآآآآآآآآآآآآشنا كنيم؟چچچچگگگگگگگووونننههه كككووودددكككاااننن ررا بباا كككتتااببب آآآآآششنناا كننييممممم؟؟؟؟؟؟

 اگر توان رويارويى با مشكالت را نداشته باشيم 

به هر حال روزى  شكست خواهيم خورد. مقابله با 

مشكالت، شجاعت و تدبير مى خواهد و اين هر 

دو  اكتسابى اند  و بهتر است از كودكى فرا گرفته 

شوند  

على روستايىيى

كودكان را آماده رويارويى با مشكالت كنيدكودكان را آماده رويارويى با مشكالت كنيد

من مبارزه مى كنم!من مبارزه مى كنم!
 ايستادن در مقابل مشكالت و انديشيدن 

براى مبارزه با آنان و در مواقع ناگزير، گردن 

نهادن و پذيرفتن بعضى از آن ها مى تواند 

موثرترين روش براى آموختن اين آموزه 

ها باشد. شما بايد زمانى كه كودك تان با 

مشكلى روبه روست  به او بگوييد كه ناديده 

گرفتن و دور شدن از مشكالت چيزى از 

فشار آن ها نمى كاهد بلكه ممكن است 

در دراز مدت باعث تشديد آن ها نيز شود. 

بنابراين رويارويى با مشكل اولين قدم 

مبارزه با آن است
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ارگ بمارگ بم
ــتى در جهان بود كه محل آن در نزديكى شهر بم در  ــتى در جهان بود كه محل آن در نزديكى شهر بم در ارگ بم بزرگ ترين سازه خش ارگ بم بزرگ ترين سازه خش
استان كرمان در جنوب شرقى ايران قرار دارد. در تاريخ 5 دى 1382، در اثر زلزله استان كرمان در جنوب شرقى ايران قرار دارد. در تاريخ 5 دى 1382، در اثر زلزله 
ــهر بم و حومه آن را تحت تاثير قرار داد، ارگ بم تقريبا به طور كامل  ــهر بم و حومه آن را تحت تاثير قرار داد، ارگ بم تقريبا به طور كامل شديدى كه ش شديدى كه ش
ــكو به ثبت  ــت ميراث جهانى يونس ــكو به ثبت از بين رفت. «بم و فضاى فرهنگى آن» در فهرس ــت ميراث جهانى يونس از بين رفت. «بم و فضاى فرهنگى آن» در فهرس
ــم قرار دارد سده 5 پيش از  ــت. اين ارگ عظيم كه در مسير جاده ابريش ــم قرار دارد سده 5 پيش از رسيده اس ــت. اين ارگ عظيم كه در مسير جاده ابريش رسيده اس
ميالد ساخته شده است و تا سال ميالد ساخته شده است و تا سال  1850 1850پس از ميالد نيز همچنان مورد استفاده بود. پس از ميالد نيز همچنان مورد استفاده بود. 
به طور قطع مشخص نيست چرا پس از آن ديگر مورد استفاده قرار نگرفت.كل بنا به طور قطع مشخص نيست چرا پس از آن ديگر مورد استفاده قرار نگرفت.كل بنا 
ــت كه در قلب آن، ارگ واقع شده، اما به دليل ظاهر پرابهت ارگ،  ــت كه در قلب آن، ارگ واقع شده، اما به دليل ظاهر پرابهت ارگ، يك دژ بزرگ اس يك دژ بزرگ اس
كه پر ارتفاع ترين قسمت مجموعه نيز به شمار مى آمد، كل بناى دژ به عنوان ارگ بم كه پر ارتفاع ترين قسمت مجموعه نيز به شمار مى آمد، كل بناى دژ به عنوان ارگ بم 

ناميده مى شود.ناميده مى شود.
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