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سركارخانم هيرو   ابراهيمي

ضايعه درگذشت دايي گرامي تان را به شما تسليت گفته و براي آن مرحوم، رحمت 
و غفران الهي و براي بازماندگان صبر مسئلت داريم.

همكاران شما در  روزنامه  قانون
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حدود 100 س��ال پيش مدیریت به این معنا بود که 
شما مدیر یک کاا هستيد. این چيزی بود که می دانستيد 
چطور باید آن را انج��ام دهيد. این مفهوم مدیریت تغيير 
کرد اما نه با از دس��ت دادن مفهوم تولي��دات یا خدمات 
بلكه با افزودن نياز به درک نهادی که شما را درون فضای 
اقتصادی مدیریت می کند؛ براي مثال شما خرده فروش، 
عمده فروش، توليد کننده یا کشاورز هستيد، این مفهوم 
بين دهه 1950 و 1990  به این شكل درآمد که مدیریت 
درواقع نقشی خاص در کسب و کار است؛ بنابر این براي 
مثال م��ا بازاریابی، ام��ور مالی یا اس��تراتژی را مدیریت 
می کنيم. اگر با این مفهوم کسب و کار آغاز کنيم، می بينيم 
که دني��ا در ده��ه 1980 و 1990 در زمينه تصميمات 
مدیریتی خيلی پيچيده تر شده بود و روش داشبوردی، 
دانش مدیریتی را دارای کد بندی هایی کرد. این دیدگاه 
نادرست نبود اما به مسير نادرس��تی رفت. چون چالش 
اصلی برای رهبران کسب وکار پویایی و تغيير بسيار باای 
آن است که در این دیدگاه توجهی به آن نشده بود. دنيای 
واقعی مدیریت شباهت های زیادی با نشستن در کابين 
خلبان هواپيما دارد. البته وقتی که متوجه می شوید که 
مسير واقعی دوبرابر آن چيزی است که در هنگام پرواز به 
شما گفته شده است. پس باید در همان آسمان برنامه ریزی 
خود را تغيير دهيدو این در حالی اس��ت که هواپيما پر از 
مسافر و سوخت شما در حال تمام شدن است.  این چالش 
مدیریت مدرن است.  یک جمله قدیمی و زیبا از پيتر دراکر 
که می گوید: کس��ب و کار تنها دو نقش دارد؛خاقيت و 
بازاریابی. نقش خاقيت در کسب و کار از طریق تجارب 
کسب و کاری است. امروزه با کارآفرینی از طریق خاقيت 
مداوم و تكامل مداوم سازمانی مواجه هستيم. سازمان ها 
هرگز کامل نيس��تند. در بهترین حالت سازمان ها برای 
امروز کامل هستند. گسست های مدل های کسب و کاری 
بيشتر شده  است و این ها همه عناصر تغييرات اساسی و 
مداوم در کسب وکار هستند؛ بنابراین به جای اینكه تصور 
کنيم کسب وکار مجموعه ای از ش��ماره هاست که باید 
درست در کنار هم قرار بگيریند، بهتر است تصور کنيم 
که درک نقش کسب و کار، موسس��ات و ... بيشتر شبيه 
داشتن تعدادی نقاشی است یا تعدادی طومار چينی و ما 
باید به طور مداوم بقيه این داستان و ابزارهای ازم را خلق 
کنيم.  وقتی پيتر دراکر درباره بازاریابی صحبت می کند، 
منظور از بازاریابی در وسيع ترین معنای ممكن آن است. 
در حقيقت امروز جهان تنها ماشين اجتماعی سازمان را 
که امكان بقای طوانی مدت آن را فراهم می کند، قانونی 
می داند و در روابط خارج سازمانی، درک آنچه ما می دانيم 
و آنچه انجام می دهيم، تغيير اساسی در مدیریت است.  
با این حال، س��وال مهمی که در مدیریت بسيار پرسيده 
می شود، این اس��ت که آیا می توان رهبری را درس داد، 
آموخت یا گسترش داد؟ البته پاس��خ آن مشروط بر این 

است که متمرکز بر کدام گروه باشيم. اگر به 10 یا 20 سال 
گذشته نگاهی بيندازیم، می بينيم که مفهوم رهبری اساسا 
دوایه داشت: آیا رهبر پایبند به اخاق است؟ و آیا رهبر 
مهارت های ارتباطی جذابی دارد تا بتواند افراد را مجاب 
کند به حرف او گوش دهند و از او پيروی کنند؟ توانایی ما 
در تدریس مهارت های ارتباطی، بس��يار خوب است. اما 
در زمينه آموزش اصول اخاقی ما توانایی خاصی نداریم. 
اصول اخاقی برای رسيدن به موفقيت سازمانی خيلی 
مهم است. نقل قول دوست داش��تنی از وارن بافت وجود 
دارد که درباره ویژگی هایی است که شرکت او، برکشایر 
هاثوی، به هنگام استخدام نيروهایش به دنبال آن هاست. 
آن ها به سه ویژگی توجه می کنند: امانت و درستی، هوش 
و انرژی و اگر شما فردی را استخدام کنيد که ویژگی اول 
را ندارد اما دارای دو ویژگی بعدی است احتماا سازمان 
خود را نابود می کنيد. یا همان طور که آقای بافت با ادبيات 
خودش بيان کرده اس��ت، اگر شما کس��ی را که پایبند 
به اخاق نيست، اس��تخدام کنيد، یعنی اینكه اميدوار 
هستيد که او تنبل و احمق باش��د. اخاقيات و ارزش ها 
یكسان نيستند. اخاقيات با پذیرش سرو کار دارد. یعنی 
قبول کنيم آنچه دیگران تصميم گرفته اند، درست است. 
ارزش ها یعنی درک اینكه اهداف و دیدگاه های بلند مدت 
افراد درباره نيازهای جهان چه هستند و اینكه این اهداف و 
دیدگاه ها چطور در سازمان ها پياده سازی شوند. ارزش ها 
همچنين به درکی عميق از روش یک سازمان در تحقيق 
نيازهای جامعه اشاره دارند و از رهبران به طور روز افزون 
در سازمان ها خواسته می شود  که ارزش های شخصی و 
مهم خود و نيازهای اساسی سازمان ها را بيان کنند و این 
چيزی است که س��ازمان ها می توانند به مدیران جوان 
خود بياموزند. با این حال اگر بخواهيم به طور مختصر به 
دوجنبه دیگر از رهبری اشاره کنيم؛اولين موضوع نياز روز 
افزون به توسعه رهبران است. نه الزاما آموزش رهبران،  بلكه 
ساختن رهبران. بخشی از نياز به وجود چنين رهبرانی به 
خاطر پویایی کس��ب و کار و رهبری است و بخشی از آن 
به خاطر نياز سازمان ها به وجود چنين رهبرهایی است. 
نكته آخر این اس��ت که رهبران آینده ه��ر قدر هم عالی 
باش��ند، نمی توانند تمام نيازمندی های یک سازمان را 
برطرف کنند؛بنا بر این برای غلبه بر این مش��كل باید در 
آینده مسئوليت های رهبری را در س��ازمان توزیع کرد. 
یكی از راه های��ی که می توان  خصوصي��ات رهبری را به 
وجود می آورد  و نتيجه آن را نيز در عمل دید، این است که 
دانشجویان و نيز استادان دانشگاه را به مناطقی با امكانات 
پایين و محروم ببریم . اینكه در یک اتاق بنشينيم و درباره 
ساختن ویژگی های رهبری بحث کنيم، کار راحتی است 
اما این امكان هم وجود داردکه افراد را به س��مت تجارت 
دارای چارچوب، ب��ا امكانات کم و اس��ترس باا ببریم تا 
توانایی های رهبری آن ها ساخته شود. باید بگویم که دنيا 
به آدم های باهوش تری نياز دارد نه آدم های کمتر،  دنيا نياز 
به مدیرانی دارد که جرات ایجاد تغيير را داشته باشند. دنيا 
به رهبرانی با اصول و نوآور نياز دارد تا سازمان ها نقش اصول 
برای رسيدن به موفقيت را بيشتر درک کنند. همچنين 
دنيا به سازمان هایی نياز دارد که خودشان نوآور تر باشند  

و بر اساس حقایق  و اطاعات تصميم بگيرند.

چالش های مديريتی مدرن
ديپلماسياقتصاديادداشت 

حقوق و قضا

بندر شهيد رجایی استان هرمزگان یكی از بزرگ ترین و اصلی ترین بندرهای وارداتی 
کشور محسوب می شود که در روزهای اخير اخبار زیادی پيرامون انبارشدن کااهای وارداتی 
از این بندر شنيده شده که در این راس��تا مهرداد جمال ارونقی ، معاون فنی و امور گمرکی 
گمرک ایران ، به همراه برخی از مدیران گمرک در سفر خود به استان هرمزگان به منظور حل 
مشكات مربوط به طوانی شدن روند ترخيص کاا از بندر شهيد رجایی این استان بازدید 
کردند.به گزارش ایسنا، ارونقی گفت: حدود 1۴0 هزار کانتينر کااهای وارداتی در این حوزه 
دپو شده که تا روز گذشته )15 دی( ۴۶ هزار کانتينر از آن در این بندر دپو شده است. همچنين 
یک کشتی بزرگ حامل کااهای اساسی در این بندر پهلو گرفته است.مساله اصلی که معاون 
فنی گمرک را به همراه یک تيم از مدیران ارشد و اجرایی گمرک به بندر شهيد رجایی آورده 
است، مشكات مربوط به ترخيص کااهای وارداتی اعم از ثبت سفارش شده یا ثبت سفارش 
شده غيرقانونی است.ارونقی که خود پيش از این مدیرکل گمرک بندر شهيد رجایی استان 
هرمزگان بوده است، 50 درصد از مشكات را ناشی از عملكرد گمرک و 50 درصد دیگر را هم 
مربوط به عملكرد دیگر سازمان ها در ترخيص کااهای انباشت شده اظهار می کند.او با بيان 
اینكه برخی از موارد و مشكات به گمرک ارتباطی ندارند، گفت که این مسائل را به قيد فوریت 
با دیگر دستگاه ها در ميان می گذارد تا برای آن تصميماتی گرفته شود. شاید بسياری از این 
مشكات چون به صورت ميدانی مورد بازدید مسئوان قرار نگرفته به وجود آمده باشد.تيم 
مدیران ارشد گمرک ایران در ابتدای ورود خود در نشست مشترکی با معاون فنی گمرک بر 
حل مشكات ارباب رجوع تاکيد کردند و نياز به دستورات اداری را مورد توجه خود قرار دادند. 
این مساله زمانی راهگشا شد که مهرداد جمال ارونقی از طرف ریيس کل گمرک اختيارات 
قانونی ازم را کسب کرده است.مش��اهدات ميدانی خبرنگار ایسنا از روند حل مشكات 
مربوط به انباشت کااها در بندر شهيد رجایی نشان می دهد که یكی از اصلی ترین مشكات  
وارد کنندگان مربوط به تعویض گروه های کاایی است. این مساله زمانی حایز اهميت است 
که بدانيم ليست کااهای مشمول دریافت ارز با قيمت رسمی در هر گروه کاایی متفاوت 
است.  بر اساس تقس��يم بندی اوليه صورت گرفته از کااهای وارداتی  چهار گروه کاایی 
تفكيک شده که گروه اول مربوط به کااهای اساسی، گروه دوم مربوط به کااهای واسطه ای، 
گروه سوم کااهای مصرفی و در نهایت گروه چهارم ، مربوط به کااهای لوکس و غيرضروری 
است که در ش��رایط کنونی تخصيص ارزی نس��بت به آن ها تعلق نمی گيرد.یكی از دیگر 
مشكات مربوط به مراجعان تعطيل بودن پاسخگویی کارشناسان در سيستم الكترونيكی 
گمرک در روزهای پنج شنبه است که به اعتقاد برخی از واردکنندگان باعث طوانی شدن 
فرآیندهای مربوط به ترخيص کاا می شود. همچنين مشكات مربوط به ثبت سفارش، 
دریافت کد رهگيری بانک ها و مساله تامين و تعهدات ارزی از دیگر مشكات مراجعان به 
گمرک بندر شهيد رجایی است.عاوه بر این ها معاون فنی گمرک در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایسنا درباره مشكات ایجاد شده در پاسخگویی الكترونيكی به نيازهای وارد کنندگان اظهار 
کرد: مسائل مربوط به )APL(  را به دقت بررسی خواهيم کرد و در همين راستا یک کارتاپل 
شخصی ایجاد کرده ام و قصد دارم تا از آن طریق به صورت تخصصی مشكات واردکنندگان 
را برطرف کنم.عاوه بر این ها بررس��ی های ميدانی خبرنگار اعزامی ایسنا به گمرک بندر 
ش��هيد رجایی حاکی از عدم رضایت برخی از واردکنندگان از طوانی شدن روند واردات 
کااهای اساسی و واسطه ای است؛ به طوری که یكی از واردکنندگان که برای واردات روغن 
خنک کننده کمپرسور اقدام کرده بود، اظهار می کرد که به دليل تاخير در واردات این کاای 
واسطه ای، کل خط توليد این کارگاه که کمپرسورهای مربوط به لوازم خانگی را توليد می کرد 
با اختال مواجه  شده است. علت اصلی را هم در مشكات مربوط به  تاخير در پاسخگویی 
در سامانه  ای پی ال اظهار می کرد.واردکننده دیگر با اعام نارضایتی از طوانی شدن روند 
ترخيص کاای وارداتی اش گفت که با ه��ر روزی که ترخيص کاایش از گمرک به تاخير 
می افتد، مجبور است بابت هزینه انبارداری و دموراژ  )هزینه های مربوط به اجاره کانتينر(   
مبالغ زیادی را متحمل شود.با همه این اوصاف آن چيزی که در حال حاضر در حال انجام است، 
برطرف شدن یا تعيين تكليف کااهای وصول شده توسط معاون فنی گمرک کشور است که 
مطابق مشاهدات ميدانی خبرنگار ایسنا تا این لحظه تنها حدود 10 نفر در صف ورود به دفتر 

معاون فنی گمرک کل کشور برای تعيين تكليف پرونده های شان هستند.

معاون سياسی وزیر امور خارجه کشورمان، در ادامه دیدار و گفت وگو با 
مقامات افغانستان با» عبدا... عبدا...« ریيس اجرایی حكومت وحدت ملی 
افغانستان در قصر »س��پيدار «دیدار و رایزنی کرد.به گزارش ایسنا ،در این 
نشست سيد عباس عراقچی، روابط ميان دو کشور را تاریخی و دوستانه خواند 
و از پيشرفت کار در باره نهایی شدن سند جامع همكاری های مشترک ميان 
دو کش��ور صحبت کرد. وی در این ارتباط افزود: سه کميته از کميته های 
مشترک کارهای خود را به پایان رسانده اند و کار دو کميته دیگر در حال نهایی 
شدن است.معاون ظریف ابراز اميدواری کرد که این سند هرچه زودتر نهایی 
شود و رهبران دو کشور آن را امضا کنند .در این نشست عراقچی از مذاکرات 
جمهوری اسامی ایران با هيات طالبان در تهران صحبت کرد وریيس اجرایی 
دولت افغانستان را در جریان این مذاکرات قرارداد. این دیپلمات ارشد ایرانی 
همچنان تاکيد کرد:این مذاکرات در هماهنگی با حكومت افغانستان صورت 
گرفته و جمهوری اس��امی ایران از حكومت افغانستان و مذاکرات صلح به 
رهبری و مالكيت افغان ها حمایت و پشتيبانی می کند.وی همچنان حمایت 
خود را از روند مردم سااری و برگزاری انتخابات در افغانستان ابراز داشت و با 

مهم خواندن ميزان مبادات تجارتی ميان دو کشور، خواهان افزایش روابط و 
داد و ستد اقتصادی ميان ایران و افغانستان شد . در جریان این رایزنی،ریيس 
اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان با قدردانی از سفر عراقچی به افغانستان از 
وی خواست تا مراتب احترامات وی را به مقامات جمهوری اسامی ایران اعام 
کند .عبدا... عبدا... ، روابط ميان دو کشور را تاریخی و استوار بربنيادهای محكم 
دوس��تی و همكاری خواند.به گزارش خبرگزاری صدای افغانستان ،ریيس 
اجرایی دولت افغانستان ،حمایت این کشور را از نهایی شدن سند جامع ابراز  
و تاکيد کرد که کارهای باقيمانده دو کميته باید به زودی نهایی شود.وی از 
اینكه جمهوری اسامی ایران طرف افغانستان را در جریان مذاکرات با گروه 
طالبان قرارداده است، قدردانی کرد.ریيس اجرایی دولت افغانستان همچنان 
تاکيد کردکه حكومت از صلح حمایت می کند، اما صلح نمی تواند به قيمت 
دستاوردهای ساليان اخير تحقق یابد.این مقام مسئول در دولت افغانستان با 
تشكر از حمایت جمهوری اسامی ایران ، نقش تهران را در ميزبانی از مهاجران 

افغانستان ستود و خواهان افزایش همكاری ها ميان دو کشور شد .

ریيس س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور گفت: قانون پيش فروش 
س��اختمان باید با دقت اجرا ش��ود و همه بخش ها و ادارات ثبت اسناد و دفاتر 
اسناد رس��می مكلف به اجرای این قانون هستند و باید س��ند این معامات 
در دفاتر اسناد رسمی صادر شود.احمد تویس��رکانی روز شنبه در گفت و گو 
با ایرنا افزود: بر اساس قانون پيش فروش س��اختمان، دستگاه های مختلف 
در این زمينه تكاليفی دارند و هر دس��تگاهی مطابق قوانين و مقررات مكلف 
به اجرای بخش��ی از ای��ن قانون اس��ت. براي مث��ال بخش��ی از آن مربوط به 
 س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک اس��ت که پيگيری های آن را انجام می دهيم.

وی افزود: بخش��ی از این قانون به عهده شهرداری هاس��ت که شهرداری ها با 
نظارت وزارت کش��ور وظایف خود را انجام می دهند. وزارت راه و شهرسازی 
نيز وظایفی در زمينه نظارت دارد. نكته مهم این است که مجموعه دستگاه ها 
 همت کنن��د تا قانون پيش فروش س��اختمان به ش��كل کامل انجام ش��ود. 
معاون ریيس قوه قضایيه اضافه کرد: قانون پيش فروش ساختمان یک قانون 
ازم ااجراست و قراردادهای مربوط به پيش فروش ساختمان ها باید به شكل 
رسمی انجام شوند. البته بعضی از تكاليفی که قانون گذار برای اجرای این قانون 
به شهرداری ها محول کرده، در بعضی از استان ها و شهرها قابل اجرا نيست و 
شهرداری ها توانایی های فنی ازم را در این زمينه ندارند.وی افزود: این قانون 
ایرادهایی هم دارد و مجلس شورای اسامی در حال بررسی و اصاح آن است 
و این ایرادها طی جلساتی با حضور برخی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار 
گرفته است.به گزارش ایرنا، یكی از مقدمات اجرای قانون پيش فروش ساختمان 

آماده کردن سخت افزارهای مطرح شده در این قانون است که این موضوع از 
سوی سازمان ثبت اسناد و اماک کشور ارائه شده و با همكاری کانون سردفتران 
و دفتریاران به دفاتر اسناد رسمی اباغ ش��ده است.طبق قانون پيش فروش 
ساختمان، مالكان زمين و سرمایه گذاران موظفند برای پيش فروش و واگذاری 
حقوق و تعهدات خود از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظيم سند رسمی 
اقدام کنند و مدارکی همچون سند رسمی مالكيت یا سند رسمی اجاره با حق 
احداث بنا، پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد 
و پاسخ استعام از اداره ثبت اسناد و اماک محل وقوع ملک را ارائه دهند.در ماده 
 2٣ این قانون آمده است: اشخاصی که بدون تنظيم سند رسمی به پيش فروش 
ساختمان اقدام کنند یا بدون اخذ مجوز به درج یا انتشار آگهی بپردازند، به حبس 
از  91 روز تا یک سال یا جزای نقدی به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی 
محكوم می شوند.ماده  2۴ قانون پيش فروش ساختمان نيز مشاوران اماک را 
مكلف کرده تا پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفين یعنی پيش فروشنده و 
پيش خریدار را برای تنظيم سند رسمی قرارداد پيش  فروش، به یكی از دفاتر 
اسناد رسمی راهنمایی کنند و نمی توانند به تنظيم قرارداد پيش فروش اقدام 
کنند و در غير این  صورت برای بار اول تا یک  س��ال و برای بار دوم تا دو س��ال، 
 پروانه کسب آنان تعليق و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محكوم می شوند.

طبق آیين نامه اجرایی این قانون که در خرداد س��ال 9٣ به تصویب رس��يد، 
سردفتران موظفند خاصه معامله را در سامانه الكترونيكی سازمان ثبت اسناد و 

اماک کشور به ثبت برسانند.

طی بازديد مسئوان گمركی صورت گرفت
بررسی علت طوانی شدن روند ترخیص کاا

 از بندر شهید رجايی

 در ديدار عباس عراقچی  باعبدا... عبدا... مطرح شد
امیدواری ايران و افغانستان برای نهايی شدن سندجامع همکاری های مشترک

رييس سازمان ثبت اسناد:
پیش فروش ساختمان بدون سند رسمی، قانونی نیست

 حامد هدائی
 روانکاو فروش ایران 
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هزینه هاي اصاحات حقيقي در کش��ور به حدي بااست 
که کمتر کس��ي جرات مي کند این رویه را در دستور کار خود 
قرار دهد. در همين راستا ش��اهد آن هستيم که هر ساله زمان 
ارائه بودجه که مي ش��ود برخي براي سلحش��ور نش��ان دادن 
خود اظهاراتي را درباره بودجه هاي پنهان و مسائل حاشيه اي 
ایحه دخل و خرج کشور بيان مي کنند که با تصویب بودجه به 
فراموشي سپرده مي شود. نكته تامل برانگيز این نوع اقدامات در 
آنجاست که این نوع افشاگري محافظه کارانه خروجي مناسبي 

نيز ندارد و حتي فرد افشاگر مسائل را به صورت عمقي به زبان 
نمي آورد وتنها به بيان کليات و بازخواني اجمالي بسنده مي کند. 
در همين راستا شاهد آن بودیم که در هفته گذشته حسام الدین 
آش��نا، مش��اور ریيس جمه��ور و ریيس مرکز بررس��ی های 
استراتژیک ریاست جمهوری در مراسمی درباره شفافيت بودجه 
صحبت هایی کرده که در شبكه های اجتماعی بازتاب گسترده 
ای به دنبال داشت. حسام الدین آشنا در بخشی از این اظهارات 

گفته است : من اگر به جای دانشجویان امروز بودم...

سرزمين 6 ورزش 8

اقتصاد 5

پاسكاري روشنگري ها درباره بودجه، مسئوان را به جان يكديگر انداخته است

جنگ شفافيت
          زمزمه هايي مبني بر حذف چهار صفر از پول ملي به گوش مي رسد  

صفرهاي  رنگ  پريده
سازه هاي آبي چند هزارساله به  دليل ساخت و ساز 

غيرمجاز وعدم اختصاص حقابه درحال تخريب هستند

ميراث عليه 
ميراث جهاني شوشتر 

آخرين اظهارنظر کارلوس کی روش 
و خيانت او به حرف های خودش نقد و بررسي شد

پرچم صلحي
 بدون پارچه سفيد

پارلمان 3

    جلسه معارفه آملي اريجاني با تصويب ايحه مهم
     اصاح قانون مبارزه با پولشويی همزمان  شد      

تکیه بر صندلي داغ

     دومين جايزه ادبی احمد محمود به برگزيدگان آن اهدا شد  

جای خالی و ياد ماندگار
فرهنگ و هنر 7

صفحه2

پارلمان 3

بين الملل 4

  سياست هاي جدايي طلبانه برخي مسئوان از مردم، بار منفي بر اذهان عمومي دارد               

خط  ويژه  منفور!
جليقه زردها،  کشور   را    به سمت تغيير نظام سياسی پيش می برند

فر انسه  در آستانه جمهوری ششم  
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ــعارهاي متفاوتي را از ساير دولت ها  ــن روحاني ش دولت حس
ارائه داد ولي در عمل به گونه اي ديگر پيش رفت. يكي از اقداماتي 
ــان  ــت، اين بود كه به گونه اي نش ــتور كار داش كه دولت در دس
ــه خوبي با دولت  ــت از نهادهايي كه رابط دهد كه گويي قرار اس
احمدي نژاد داشتند، دوري كند. اقدامي كه بيشتر وجه انتخاباتي 
ــاهده مي كنيم. ولي به  ــت و اين روزها نيز عواقب آن را مش داش
ــت هاي دولت عوض شده است  ــد مدتي است سياس نظر مي رس
ــتور كار قرار داده است. در  ــيج را در دس ــپاه و بس و همكاري با س
ــتا چندي پيش و بعد از آنكه محمداسالمي به عنوان  همين راس
ــاهد واگذاري هاي بخشي  ــازي انتخاب شد، ش وزير راه و شهرس
ــكن مهر به قرارگاه خاتم االنبيا بوديم و امروز  از فعاليت هاي مس
نيز رييس سازمان بسيج مستضعفان از آغازهمكاري ها با دولت 

ــين غيب پرور، رييس سازمان  ــخن مي گويد. سردار غالمحس س
ــتضعفان بارها اعالم كرده بود كه آماده همكاريي با  ــيج مس بس
دولت و كمك به قوه مجريه است و به تازگي در گزارشي بيان كرده 
است كه 40 سالگى انقالب، تعقلى براى عبور از بحران اقتصادى 
است. وي ادامه داد كه بسيج بار ها براى كمك به دولت طرح ارائه 
ــرده و طرح هاى عملياتى دارد. اين  داده و آمادگى خود را اعالم ك
سردار سپاه افزود: در بخش هايى از دولت همكارى با بسيج شروع 

ــفانه تا حد مطلوب تعامل و همكارى فاصله  شده است، اما متاس
ــتضعفان با اشاره به شكل گيرى  داريم. رييس سازمان بسيج مس
ــيج مردمى  ــرمايه هاى اجتماعى و بس انقالب با بهره گيرى از س
ــرمايه انقالب هستند. از آيت ا... نورى  گفت: مردم بزرگ ترين س
همدانى شنيدم كه به خطبه 55 نهج البالغه استناد داشت كه امير 
مومنان (ع) به مالك اشتر فرمود: مردم عمود دين هستند. رييس 
ــتضعفان تصريح كرد: لنگرگاه دين خدا مردم  سازمان بسيج مس

ــتند و بدون مردم انقالب مفهومى ندارد و بقاي انقالب بدون  هس
ــت. غيب پرور در رابطه با محورى بودن  حضور مردم ممكن نيس
نقش مردم در انقالب اسالمى خاطر نشان كرد: يك رفتار صادقانه 
ــئوالن كه خود من هم جزو آن ها هستم با مردم  از طرف همه مس
ضرورى است و صداقت با مردم بايد به گونه اى باشد كه باور كنند 
ما خادم آن ها هستيم. رييس سازمان بسيج مستضعفان گفت: با 
خدمت و صداقت مى توان سرمايه مردمى را حفظ كرد. وى با تاكيد 
بر اينكه بايد از شعاردادن پرهيز كرد، گفت: بايد مردم، مسئوالن را 
در كنار خود ببينند؛ يكى از داليل موفقيت ما در هشت سال دفاع 
ــئوالن را از خودشان و در كنار خود  مقدس اين بود كه مردم مس
مى ديدند. غيب پرور تصريح كرد: بايد تجربه همراهى با مردم را در 

دوران دفاع مقدس حفظ كنيم و ادامه دهيم.

سياست نامه

رييس سازمان بسيج مستضعفان از همكاري با دولت سخن گفت

دست روحاني در دست بسيجيان

مراسـم بيسـت و چهارمين سـالگرد شـهادت امير 
سرلشكر منصور سـتارى، فرمانده اسـبق نيروى هوايى 
ارتش صبح شنبه در ستاد نهاجا برگزار شد. امير دريادار 
حبيب ا... سـيارى، معاون هماهنگ كننـده ارتش، امير 
سـرتيپ عزيز نصيرزاده فرمانده نيـروى هوايى ارتش، 
امير سرتيپ عليرضا صباحى فرد فرمانده قرارگاه پدافند 
هوايى خاتم االنبيا (ص)، سـورنا سـتارى فرزند شـهيد 
سـتارى و معاون علمى و فناورى رييس جمهور و جمعى 
از خانواده هـاى شـهدا در اين مراسـم حضور داشـتند. 
معـاون هماهنگ كننده ارتش در مراسـم گراميداشـت 
بيست و چهارمين سـالگرد عروج شهيد منصور ستارى، 
فرمانده فقيد نيروى هوايى ارتش كه صبح شنبه در ستاد 
نهاجا برگزار شد، با اشـاره به اينكه همه انسان ها بايد به 
كشورشان افتخار كنند، اظهار داشت: انسان موفق كسى 
است كه كشـورش به وجودش افتخار كند و همه شهداى 
نيروى هوايى از جمله اين افراد هستند كه افتخار كشور 

بودنـد و در تاريخ ماندگار شـدند. وى با بيـان اينكه بايد 
بدانيم كه چگونه اين افراد سـربلند و باعث افتخار كشور 
شـدند، گفت: «مديريت جهادى» باعث شد كه اين افراد 
تاريخ سـاز شـوند، در تاريخ بمانند و مردم به وجودشان 
افتخـار كننـد. معـاون هماهنگ كننـده ارتـش افزود: 
بايد ببينيم كـه مديريت جهـادى و مديريت معمولى چه 
تفاوتى دارد؛ ايثارگرى، از خودگذشتگى، واليت مدارى، 
شـهادت طلبى و دلسـوزى اگر همراه با مديريت باشـد، 
مديريت جهادى ايجاد مى شـود.امير سـيارى ادامه داد: 
شهيدان بابايى، دوران، ستارى و اردسـتانى بين وظيفه 
و تكليف، تفاوت قائل بودنـد؛ آن ها تكليفى عمل كردند؛ 
چرا كه احسـاس كردند بايد كارى كنند كه كشورشان به 

آن ها افتخـار كند.وى با بيان اينكه بـراى ايجاد مديريت 
جهادى در جامعـه امروز بايـد زندگى و نحـوه مديريت 
شهداى نيروى هوايى مورد بررسى قرار گيرد، گفت: پس 
از پيروزى انقالب اسالمى، خيلى ها از نيروى هوايى رفتند 
و همه به اين فكر بودند كه نيـروى هوايى ديكر نمى تواند 
كارى كند؛ اما همين شـهيدان با مديريـت جهادى وارد 
عمل شـدند.معاون هماهنگ كننده ارتـش اضافه كرد: 
حمله بـا 140 فروند هواپيمـا به اقصى نقاط كشـور عراق 
در روز دوم جنـگ نشـان از مديريت مطلـوب آن ها بود 
و كسـى باور نمى كرد چنيـن اتفاقى در اوايـل جنگ رخ 
دهد؛ بنابراين بايد نقش نيروى هوايى در جنگ بررسـى 
شـود. عزيز نصيرزاده، فرمانده نيروى هوايى ارتش نيز با 

بيـان اينكه رزمنـدگان حماسـه هاى زيـادى آفريدند، 
اظهار داشـت: رزمندگان هدف خـود را انتخاب كردند و 
آن ها به دنبال مرگ در بسـتر نبودند. وى در ادامه گفت: 
شهيد ستارى پدافند نيروى هوايى را در زمان جنگ ارتقا 
بخشيد و تاكتيك هاى جديدى را در نيروى هوايى به كار 
گرفت.فرمانـده نيروى هوايـى ارتش با اشـاره به بيانات 
مقام معظم رهبرى در خصوص اين شهيد واالمقام عنوان 
كرد: شهيد ستارى شـخصى نبود كه پشت ميز بنشينند 
و تلفن به دست داشته باشند.امير نصيرزاده در خصوص 
شـهيد اردسـتانى نيز گفت: به دليل ضرورت پروازى كه 
در دوران دفاع مقدس وجود داشـت، شـهيد اردستانى 
استاندارد هاى پرواز را بر هم زد و 400 سورتى پرواز داشت.
فرمانده نهاجا ادامه داد: مقـام معظم رهبرى در خصوص 
شهيد اردسـتانى فرمودند كه اين شـهيد از پاك ترين و 
مؤمن ترين انسان ها بود و شـهادت اردستانى، شجاعى و 

ديگران، براى من و ملت يك داغ بزرگ بود.

بزرگداشت آن مرد آسماني

عكس نوشت

ــته با  ــخيص مصلحت نظام روز گذش مجمع تش
ــت جديد آيت ا... آملي الريجاني برگزار شد. در  رياس
اين نشست همه اعضا غير از روحاني و احمدي نژاد 
حضور داشتند. به گزارش رسانه ها  در ابتداى جلسه، 
ــوى مقام معظم  ــت مجمع از س حكم انتصاب رياس
رهبرى توسط حجت االسالم و المسلمين محمدى 
گلپايگانى، رييس دفتر آيت ا... خامنه اي، قرائت و به 

آيت ا... آملى الريجانى تقديم شد.
تقدير از اعتماد

ــى الريجانى از  ــه آيت ا...  آمل در ادامه اين جلس
اعتماد مقام معظم رهبرى و حكم انتصاب شان براى 
ــوراى نگهبان  ــت مجمع و عضويت فقهاى ش رياس
ــم همه وظايف  ــكر كرد و گفت: اميدوارم بتواني تش
ــئوليت هايى كه در قانون اساسى براى مجمع  و مس
ــت، به نحو احسن انجام  و شوراى نگهبان مصرح اس
ــاى  ــت ياد روس ــم. وي همچنين با گراميداش دهي
پيشين مجمع از شخصيت آيات هاشمى شاهرودى 
و هاشمى رفسنجانى و خدماتشان در دوران رياست 
اين نهاد مهم تجليل كرد و افزود: بايد از رئيسان فقيد 
مجمع، به ويژه مرحوم هاشمى شاهرودى ياد كنيم. 
ايشان از اركان بسيار موثر حوزه هاى علميه و عالمى 
برجسته و متفكرى صاحب نظر در حوزه هاى علميه 
ــام معظم رهبرى  ــص نظام و مق و يار وفادار و مخل
بودند. اميدواريم خداوند، روح ايشان را با ارواح طيبه 
شهدا و اوليا در محضر پيامبر اكرم (ص) و اهل بيت 

(ع) محشور گرداند.
ــتمر در  ــارز آن بزرگوار تالش مس  از خصايص ب
حوزه هاى علميه و مجاهدت علمى بود، به طورى كه 
آثار گرانبهايى در حوزه هاى علميه به جاى گذاشته 
ــوان جوانى، تقريرات  اند؛  به ويژه كه در دوران عنف
ــد كه اين  ــته تحرير در آوردن ــهيد صدر را به رش ش
تقريرات همان زمان از آثار برجسته حوزه هاى علميه 
محسوب مى شد و بعد هم آثارى كه از خود ايشان به 
جاى مانده، سال هاى سال مورد بهره بردارى طالب 
ــرار خواهد گرفت. در  و فضالى حوزه هاى علميه ق
ــيار زيادى داشتند، از  همراهى با انقالب تالش بس
جمله 10 سال در قوه قضاييه خدمت شايانى كردند 

و منشأ تحوالت زيادى در قوه قضاييه بودند.
 وى افزود: فرض است بر ما كه از مرحوم هاشمى 
ــاى متعددى  ــنجانى هم ياد كنيم كه دوره ه رفس
ــخيص خدمت كردند و در  ــت مجمع تش در رياس
ــائل مختلفى در مجمع حل شد، اگر  آن دوران مس
ــور  تصميمات مجمع در آن دوره ها نبود، براى كش
ــد كه اين مشكالت رفع  و مردم مشكل ايجاد مى ش
ــهدا و  ــد. خداوند روح اين بزرگواران را با ارواح ش ش
علما و خلصا محشور گرداند. رييس مجمع تشخيص 
ــه مقام معظم  ــت:  همان گونه ك مصلحت نظام  گف
ــيار  ــان فرمودند مجمع نهاد بس رهبرى در حكم ش
ــت، گرچه هر نهادى در جمهورى  مهم و موثرى اس
ــالمى، وظايفى خاص دارد و در چارچوب قانون  اس
ــئوليت هايى كه تقنين  ــاس مس ــى و بر اس اساس
مى شود، عمل مى كند، ولى در همان حيطه، مجمع 
ــب اصل 112 قانون اساسى و همين  تشخيص حس
ــع تكليف  ــو واليى، به مجم ــه به نح طور امورى ك

ــود  مى تواند منشأ حل بسيارى از  شد، بايد عمل ش
مشكالت قرار بگيرد.

تبيين وظايف
ــر در جامعه  ــح كردند: اگ آملي الريجاني تصري
ــد از ارجاع  ــويم، بع ــى مواجه ش ــالمى با معضل اس
ــخيص در پى حل  ــم رهبرى، مجمع تش مقام معظ
ــه  نحو  ــت هايى كه ب ــود و سياس ــل خواهد ب معض
ــرى تقديم  ــام معظم رهب ــنهادى خدمت مق پيش
ــى آرا بين مجلس  ــود  و همچنين تنافى برخ مى ش
ــوراى محترم نگهبان پديد  ــالمى و ش ــوراى اس ش
ــخيص و تصويب مى كند.  آيد، مصالح جامعه را تش
ــت،   ــه در حقيقت تنافى و تعارضى در بين نيس البت
ــب وظيفه قانونى،  ــوراى نگهبان برحس چرا كه ش
ــى را  در مصوبات  ــرع و خالف قانون اساس خالف ش
مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصلحت 
را تشخيص مى دهند، بنابراين وقتى برخى فقهاى 
ــوراى نگهبان در مجمع حضور پيدا مى كنند، در  ش
مقام تشخيص مصلحت، راى و نظرى غير از آنچه در 
شوراى نگهبان مطرح كرده اند، ارائه مى دهند؛ پس 
تعبير تعارض كه در متن آيين نامه مجمع تشخيص 

ــت و در واقع مجمع  مصلحت نظام آمده، دقيق نيس
ــن هيچ تنافى  ــر مى دهد و اي از حيث مصلحت نظ
ــه لحاظ نتيجه ،  ــوراى نگهبان ندارد و ب با وظيفه ش
ــت. وى افزود: در حال حاضر  نظر مجمع  حاكم اس
ــتيم كه در متن جامعه و براى  با مسائلى مواجه هس
ــه مصلحت بايد  ــى آيد كه از جهاتى ب مردم پيش م
ــردم و در خدمت مصالح  رجوع كرد. اين كار براى م
ــى از اين مصالح را مجلس  عمومى ملت است، بخش
ــالمى مالحظه مى كند و بر حسب آن  ــوراى اس ش
ــورت انطباق با  ــد و بخش ديگر به ص تقنين مى كن
سياست هاى كلى نظام، در مجمع به لحاظ نظارتى 
كه از سوى رهبرى به مجمع تشخيص نظام واگذار 
كرده اند، بايد مورد بحث و بررسى قرار گيرد و نتيجه 
ــود كه آن هم مسير  ــان تقديم ش آن به محضر ايش
مهم و خاصى دارد كه بايد بر حسب نظر مقام معظم 

رهبرى به صورت عالمانه و مجدانه پيگيرى شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت افزود: ما امروز 
ــائل مهمى مواجه هستيم، مسائلى  در كشور با مس
ــده و گاهي هم از ناحيه نحوه  كه از بيرون تحميل ش
مديريت ما در داخل كشور به وجود آمده ، در چنين 

ــت اندازى به سرمايه هاى  فضايى كه دشمن به دس
ــرمايه هاى  ــه ويژه س ــالمى ب واقعى جمهورى اس
ــتگاه ها و نهادهاى  اجتماعى  طمع كرده، همه دس
حقيقى نظام جمهورى اسالمى بايد براى برون رفت 
ــت هم با همه توان  ــكالت، دست در دس از اين مش

تالش كنند .
پيام وحدت

ــام تاكيد  ــخيص مصلحت نظ رييس مجمع تش
ــد كه همه  ــاس را بكن ــمن بايد اين احس كرد:  دش
ــير خدمت به  ــتند و در مس ــوا متحد هس اركان و ق
ــت هاى مقام  ــور با هداي مردم و رفع معضالت كش
معظم رهبرى عمل مى كنند، البته اختالف سليقه 
ــت اما آنجايى كه مى خواهند تصميمى  طبيعى اس
ــود، بايد همه قوا و  ــود و راهكارى ارائه ش گرفته ش
ــيمى از ناحيه مقام معظم  نهادها در چارچوب ترس
ــت يكديگر بدهند و دشمن  ــت در دس رهبرى، دس
نبايد احساس كند كه در جايى رخنه اى وجود دارد 
ــكل ايجاد  ــردم مى تواند مش و از طريق آن براى م
ــاس كنند  ــردم عزيز ما بايد احس كند. وى گفت: م
كه مسئوالن به فكر آن ها و در حال خدمت به آن ها 

ــان، توصيه هاى شان، نگرش ها و  هستند، تقنين ش
ــير خدمت به مردم و در  ــان، در مس فعاليت هاى ش
ــت. نزاع ها نبايد به  ــكالت مردم اس مسير رفع مش
ساحت كوچه و خيابان كشيده شود. نزاع هاى بين 
قوا و نهادها بايد به نحوى عالمانه و فنى و حقوقى حل 
شود.  ما اميدواريم خداوند تبارك و تعالى به همه ما 
براى خدمت خالصانه به مردم كه در واقع طريق قرب 
به حق و  يكى از بهترين راه ها براى اقتراب به ساحت 
ــت، توفيق عنايت فرمايد  تا بتوانيم  خداى تعالى اس

به وظايف مان درست و تام عمل كنيم.
مهر تاييد بر اصالحيه پولشويي

ــه ادامه بررسى اليحه  گفتني است در اين جلس
ــويى اختالفى بين  ــا پولش ــارزه ب اصالح قانون مب
مجلس شوراى اسالمى و شوراى نگهبان در دستور 
ــخيص مصلحت  كار قرار گرفت و اعضاى مجمع تش
نظام پس از بحث و بررسى و استماع نظر نمايندگان 
ــوراى اسالمى  ــوراى نگهبان،  دولت، مجلس ش ش
ــوص بند «پ»  ــيون هاى مربوطه ؛ در خص و كمس
ــد كردند.در  ــوراى نگهبان را تايي ماده «2» نظر ش
ــوراى اسالمى مورد  مورد ماده 5 ، مصوبه مجلس ش
ــه مجلس از  ــاده 7 مكرر مصوب تاييد قرار گرفت. م
ــالح بند ب و بند د  ديگر مواد اختالفى بود كه با اص
ــره به بند ب ماده  و تبصره 4 بند ذ و الحاق يك تبص
ــيد.با  7 مكرر، اصالحات مد نظر مجمع به پايان رس
ــويى در مجمع تشخيص  اتمام بررسى اليحه پولش
ــيون  ــام، اليحه الحاق ايران به كنوانس مصلحت نظ
ــازمان  ــازمان ملل متحد براى مبارزه با جرايم س س
ــتور كار  ــيون پالرمو) در دس يافته فرا ملى ( كنوانس
ــد از آن يكي از  ــد گرفت. بع ــع قرار خواه آتى مجم
اعضاي مجمع خبر را به گونه اي انتشار داد كه گويي 
ــت. در  ــده اس اليحه مربوط به FATF تصويب ش
ــخيص  همين حال مجيد انصاري، عضو مجمع تش
ــنبه  ــه ش ــاره به مصوبه جلس ــت نظام با اش مصلح
مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آملى 
ــرد:  اليحه اصالح  ــد، اظهار ك ــى برگزار ش الريجان
ــخيص  ــويى در مجمع تش ــا پولش ــون مبارزه ب قان
ــيد. وى ادامه داد: اين  مصلحت نظام به تصويب رس
اليحه با اصالحات جزيى در دوسه مورد به تصويب 
ــيد. در ادامه  ــخيص مصلحت نظام رس مجمع تش
حجت االسالم غالمرضا مصباحى مقدم، عضو ديگر 
ــام از تصويب اليحه  ــخيص مصلحت نظ مجمع تش
ــه مجمع  ــويى در جلس اصالح قانون مبارزه با پولش
تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: پيش از اين 
ماده يك اين قانون اصالح شده بود و امروز ماده 5 و 
8 مورد بررسى  قرار گرفت. ماده 8 اصالحيه داشت 
ــيد. وى  ــد و به تصويب رس كه اين كار هم انجام ش
ــه امروز موافقين و مخالفين نظرات  افزود: در جلس
ــه مطرح كردند كه مديريت  خود را درباره اين اليح
ــى قابل توجه بود. عضو مجمع  آيت ا... آملى الريجان
ــخ به اين پرسش  ــخيص مصلحت نظام  در پاس تش
ــويى چرا به  ــالح قانون مبارزه با پولش كه اليحه اص
ــيد، اظهار  ــه تصويب رس ــرعت در مجمع ب اين س
ــى را پيرامون  ــيون اقتصادى بحث هاي كرد: كميس
آن انجام داده و كار پخته شده بود و سپس با حضور 
على الريجانى، رييس مجلس، وزير اقتصاد و معاون 
حقوقى رييس جمهور بحث و بررسى شد و سرانجام 

به تصويب مجمع رسيد.

گروه سياسى

محمد جاللى

         جلسه معارفه آملي الريجاني با تصويب اليحه مهم اصالح قانون مبارزه با پولشويى همزمان  شد 

تكيه بر صندلي داغ

ــر آثار  ــازمان نش مريم مجتهدزاده، رييس س
ــاع مقدس  ــان در دف ــاركت زن و ارزش هاى مش
ــهدا،  ــن همايش «خواهران ش از برگزارى دومي
ــورا» در تاريخ 20 دى  سال جارى  پيام آوران عاش
به مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت زينب 
ــان فرهيخته  ــهدا، زن (س) با حضور خواهران ش
ــورى و لشكرى خبر داد  و ايثارگر، مسئوالن كش
ــاعت 9 در حسينيه  و اظهار كرد: اين همايش س
ــيج خيابان  ــيج واقع در بزرگ راه بس شهداى بس
ــهيد رحيمى برگزار خواهد شد. مجتهدزاده با  ش
ــهدا از حضرت  ــاره به الگوپذيرى خواهران ش اش
ــهدا  ــان كرد: خواهران ش ــب (س) خاطرنش زين
ــعى مى كنند كه جاى  همواره با تالش مضاعف س
خالى برادران خود را با فعاليت هاى شان پر كنند و 
همين باعث شده است كه گفتمان ايثار در جامعه 
ــاره به اينكه خانواده هاى  ــكل بگيرد. وى با اش ش
ــهدا صندوق ذخيره فرهنگى انقالب اسالمى  ش
ــمنان ما  ــن مقطع كه دش ــتند، گفت: در اي هس
ستيزه گرانه و بى رحمانه به جامعه زنان مى تازند و 
تهاجم فرهنگى را ايجاد كرده اند، خواهران شهدا 
ــى به ويژگى هاى واالى شخصيتى حضرت  با تأس
ــاى ايثار،  ــدگان مولفه ه ــب (س) رواج دهن زين
ــتند.  ــهادت و روحيه مجاهدت به جامعه هس ش
ــر آثار و ارزش هاى مشاركت  ــازمان نش رييس س
ــت:  ــدس در پايان اظهار داش ــاع مق زنان در دف
ــنگرى از  ــى، دشمن شناسى و روش زمان شناس
ــت كه  جمله ويژگى هايى حضرت زينب (س) اس
ــينى و پايايى عاشورا شده  باعث مانايى ايثار حس
است؛ از اين روز خواهران شهدا نيز به اين واسطه 
مى توانند همچون حضرت زينب (س) در جامعه 

حضور داشته باشند.

ــتر از متن در كشور غلبه  اين روزها حواشي بيش
يافته است و برخي به جاي رسيدگي به مسائل اصلي 
حاشيه هايي را ايجاد مي كنند كه ذهن مردم را درگير 
خود مي كند. اين روزها بحث فيلترينگ اينستاگرام 
ــور به اندازه آزادى  ــت و بي شك سانس داغ شده اس
ــال گذشته در  ــت. مساله اى كه س بى ضابطه بد اس
چنين روزهايى در مورد اَپ ديگرى به نام «تلگرام» 
داغ بود و در نهايت نيز به دستور قوه قضاييه تلگرام 
فيلتر شد ولي نتيجه اي كه دنبال مي شد، به دست 
نيامد و پس از آن دو راه براى كسانى كه از پيام رسان 

استفاده مى كردند، باقى ماند كه قابل تامل بود.
استفاده از اَپ هاى وطنى

ــم راه خود را در   اَپ هايى كه قبل از فيلترينگ كم ك
ــخت افزارى و  ميان مردم باز مى كردند اما هم از نظر س
ــتند.  ــزارى توان رويارويى با «تلگرام» را نداش هم نرم اف
ــه با فيلترينگ و  پيش بينى فيلتر كنندگان اين بود ك
ــانه اى به تدريج پيام رسان هاى  تبليغات گسترده رس
داخلى رونق بگيرند اما بعد از يك سال مرتضى رحيمى 
ــان هاى داخلى مى گويد: «داغ  يكى از مديران پيام رس
ــازى تلگرام به نفع  شدن بحث فيلترينگ و مسدودس
پيام رسان هاى ايرانى نبود. مساله پيام رسان هاى بومى 
در كشور ما، به شدت بُعد سياسى و اجتماعى پيدا كرده و 
سوء استفاده هاى رسانه اى زيادى از اين قضيه شده است».

رو آوردن به بحث عبور  از فيلترشكن ها
ــاط دنيا  ــا در اقصى نق ــگار تمام اَپ ه ــس از آن ان  پ
فيلترشكن هاى شان را به سوى ايران روانه كردند كه يكى 
از آن ها خود تلگرام بود. كار با فيلترشكن ها سخت نبوده و 
نيست و با چند كليك كاربران به دنيايى بدتر از قبل و بدون 

هيچ محدوديتى دست مى يابند. 
حاال همان گونه كه در باال به آن اشاره كرديم، پس از 
ــتاگرام» مطرح است  يك سال بحث فيلترينگ «اينس
ــا در جهانى كه  ــرام جواب نداد. آي فيلترى كه روى تلگ
خود را دهكده مى نامد مى شود حصار كشيد؟ آيا حصار 
فيزيكى ترامپ براى مكزيك جواب مى دهد كه حصار 
ــد؟ آيا به قول رييس جمهور  فضاى مجازى كارساز باش
مى شود براى تمام دنيا ديوار كشيد؟ اميدواريم به جاى 
ــت كردن دغدغه اى جديد براى مردم اولويت ها را  درس
كمى بازنگرى مى كرديم. هنوز اقتصاد پر از التهاب است 
ــادى مردم همين است كه عكسى را به  و تفريحات و ش

اشتراك بگذارند و كمى از فضاى غمبار بيرون دور شوند.
اين رويه انتقاداتي نيز در پي داشته است و در برخي 
محافل بيان شده است كه اين اقدامات نتيجه مناسبي 
ندارد و حتي گروه هاي مذهبي نيز به اين موضوع انتقاد 
دارند. در همين راستا چندي پيش حجت االسالم زائرى 
گفته بود كه با فيلتر تلگرام فقط آزردگى كاربران و... حاصل 
شد. باعث شديد بچه هاى مردم فيلترشكن نصب كنند و 
به صفحه هاى نامناسب دست يابند! شايد بتوان  نتيجه اين 
مطلب را با گفته على ربيعى، وزير سابق تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى پايان داد كه معتقد است كه در دوران  تحريم بايد 
در كنار  مردم بود تا زندگى بر آن ها آسان تر شود. اين قدر 
ــتكارى نكنيم و بگذاريم در روزهاي   زندگى مردم را دس

سخت در كنار نظام بمانند و آن ها را دلخور نكنيم.

راه روشن

نقد سياست

دومين بزرگداشت 
پيام آوران عاشورا

حمايت از نظام
 از فيلترينگ مهم تر است
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هزينه هاي اصالحات حقيقي در كشور به حدي 
ــي جرات مي كند اين رويه را  باالست كه كمتر كس
در دستور كار خود قرار دهد. در همين راستا شاهد 
آن هستيم كه هر ساله زمان ارائه بودجه كه مي شود 
ــان دادن خود اظهاراتي  ــور نش برخي براي سلحش
ــيه اي  ــائل حاش ــاره بودجه هاي پنهان و مس را درب
ــد كه با  ــان مي كنن ــور بي ــه دخل و خرج كش اليح
ــپرده مي شود. نكته  تصويب بودجه به فراموشي س
ــت كه اين  تامل برانگيز اين نوع اقدامات در آنجاس
ــاگري محافظه كارانه خروجي مناسبي نيز  نوع افش
ندارد و حتي فرد افشاگر مسائل را به صورت عمقي 
ــات و بازخواني  ــي آورد وتنها به بيان كلي به زبان نم
ــنده مي كند. در همين راستا شاهد آن  اجمالي بس
بوديم كه در هفته گذشته حسام الدين آشنا، مشاور 
رييس جمهور و رييس مركز بررسى هاى استراتژيك 
ــفافيت  ــمى درباره ش ــت جمهورى در مراس رياس
ــبكه هاى  ــرده كه در ش ــى ك ــه صحبت هاي بودج
ــت.  ــترده اى به دنبال داش ــى بازتاب گس اجتماع
ــى از اين اظهارات گفته  حسام الدين آشنا در بخش
ــجويان امروز بودم به  ــت : من اگر به جاى دانش اس
ــف بودجه خوانى و  دنبال برگزارى دوره هاى مختل
كسب اطالعات بيشتر درباره بودجه مى رفتم. امروز 
ــم يك نهاد به نام جامعه المصطفى  دانشجويان اس
ــاير نهادها را نمى شناسند. پشت  را مى دانند، اما س
ــدر و مادر قرار  ــك قبيله و يك پ هر رديف بودجه ي
ــما فقط جامعه المصطفى را  دارد. وى ادامه داد:ش
ــيد، هزار نهاد ديگر وجود دارند كه اصال  مى شناس
ــى خواهيم  ــنيده ايد. وقتى م ــان را هم نش اسم ش
بودجه شان را قطع كنيم، كل بودجه كشور را گروگان 

مى گيرند، تا تكليف آن يك رديف مشخص شود.
آغاز حمالت

ــنا حمالت فراواني به وي  بعد از اين اظهارات آش
ــا، احمداميرآبادى  ــد. در يكي از اولين واكنش ه ش
ــه  ــردم قم و عضو هيات رييس ــى، نماينده م فراهان
ــبت به اظهارات حسام الدين  مجلس در توييتى نس
آشنا، رييس مركز بررسى هاى استراتژيك رياست 
ــت كه جناب  ــان داد و نوش جمهورى، واكنش نش
آشنا كه طرفدار شفافيت بودجه هستند، بفرمايند 
ــد و چگونه خرج كرده اند  چه مقدار بودجه گرفته ان
ــما در دنيا چند نفر را با زبان فارسى آشنا  و دولت ش
ــت؛ ولى خوبه بدانيد جامعه المصطفى كه  كرده اس
ــود  ــر از آن چيزى كه تصويب مى ش ــه كمت هميش

تخصيص مى دهيد، 300 هزار نفر را با زبان فارسى 
ــت. بهروز نعمتى ، سخنگوى هيات  ــنا كرده اس آش
رييسه مجلس شوراى اسالمى نيز در توييتر خود به 
ــنا درباره شفافيت بودجه  اظهارات حسام الدين آش
ــت كه آقاى آشنا مدت ها  ــان داد و نوش واكنش نش
است سعى دارد در مقام تئوريسين با انداختن تو در 
زمين ديگران ناكارآمدى خود و دوستانش را بر دوش 
ديگران بيندازد. اين بار در بودجه 98 كه تدوينى از 
ــنايى تحليل كرده است. طرف دولت بوده را با ناآش

ــت ، ريل  ــين؛ مجلس تدوينگر نيس آقاى تئوريس
گذار است.هرجا اشتباه رفتى بايد به ريل برگردى. 
ــاران و  ــردون، نماينده مردم گچس غالمرضا تاجگ
باشت در مجلس شوراى اسالمى و رييس كميسيون 
ــالمى نيز كه از  ــوراى اس برنامه و بودجه مجلس ش
گفتار آشنا بسيار عصباني شده بود در صفحه مجازى 
خود درباره اظهارات او درباره شفافيت بودجه نوشت 
كه گويا هر رييس جمهورى بايد يك مشائى داشته 
ــاور محترم رييس جمهور بعد از 6 سال از  باشد. مش
ــا دادن آدرس غلط به جامعه  دوره رييس جمهور ب
فرار به جلو مى كند.بودجه را دولت مى دهد. 6  سال 
ــه مجلس داد. هر آنچه  هم آقاى روحانى بودجه را ب
ــه انجام مى دهد. مثل  كه بخواهد مى تواند در اليح
ــت نداشت، كم كرد و هر جا  امسال كه هر جا را دوس
ــت، باال برد.افزايش هاى مجلس هم  را دوست داش
مشخص  است. افزايش حقوق بازنشستگان، كسرى 
ــاداش برزمين  ــا، عمرانى مناطق محروم، پ بيمه ه
مانده فرهنگيان و كارمندان، افزايش مستمرى افراد 
تحت پوشش بهزيستى و كميته امدادو از اين قبيل 
ــنا اين مردم درد زيادى  موضوعات.جناب آقاى آش
ــا اينكه اگر  ــان نمك دروغين نريز ي دارند به دردش
جنايتى شده دولت فعلى را هم در اين جنايت شريك 
بدانيد. البته كه اگر مجلس ببيند جايى بى انصافى 
شده باشد اصالح مى كند، چه در عرصه اقتصادى و 
چه فرهنگى و چه در دفاع؛ خدا همه را به راه راست 

هدايت كند.
بحران اليه هاي پنهان يك بودجه

ــور وجود  ــد با وضعيتي كه در كش به نظر مي رس
ــنا  ــه واكنش هايي كه اظهارات آش دارد و با توجه ب
ــت، پنهانكاري هاي فراواني در  نشان داده شده اس
ــتا چندي پيش  ــود دارد. در همين راس بودجه وج
ــي  ــادي در اظهارات ــن آب ــرزاده ايم غالمعلي جعف
ــاره به الزامات  ــاره كرد و با اش ــائل اش به برخي مس
ــبت  ــال 98 در بخش منابع گفت: بايد نس بوجه س
ــاى گمركى و  ــاماندهى و بازنگرى معافيت ه به س
مالياتى و درج مبالغ واقعى آن در بودجه سال آينده 
اقدام شود، در حال حاضر معادل 70 درصد بودجه 

ــود. عضو  ــت مالياتى داده مى ش ــور معافي كل كش
كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه 
ــازمان امور مالياتى  ــال 98 بايد س داد: در بودجه س
ــود.  ــراى كامل طرح جامع مالياتى ش مكلف به اج
ــوى 50 درصد فرار  ــرح حداقل جل با اجراى اين ط
ــود، همچنين انتظار مى رود  مالياتى گرفته مى ش
ضمانت اجرايى در خصوص دستگاه هايى كه از ارائه 
ــازمان مالياتى خوددارى  بانك هاى اطالعاتى به س
ــود.  ــاى قانونى پيش بينى ش مى كنند، برخورده
ــوراى اسالمى  ــت در مجلس ش نماينده مردم رش
ــتفاده از دارايى هاى دولت به عنوان  تاكيد كرد: اس
پشتوانه صكوك اسالمى، رعايت سقف پيش بينى 
ــعه براى انتشار  ــم توس ــده در قانون برنامه شش ش
ــالمى، حذف آن بخش از رديف هاى  اوراق مالى اس
درآمدى كه طى پنج سال اخير عملكردى نداشته و 
همچنين پيش بينى منابع به ميزان عملكرد واقعى 
آن در بودجه سال 98 ديده شود. وى اظهارداشت: 
ــاى اختصاصى و  ــش درآمده ــى كاه ــش بين پي
ــتگاه هاى اجرايى و  منظور كردن آن در بودجه دس
ــارات تام به منظور تعيين  پيش بينى هياتى با اختي
ــتگاه هاى اجرايى از جمله الزامات  اموال مازاد دس

بودجه در سال 98 در بخش منابع است.
پنهانكاري هاي دوست نداشتني

ــاي نظارتي موازي،  ــود نهاده نبود نظارت، وج
درگير بودن اليه هاي قدرت در مسائل مالي و ... همه 
ــور و هزينه ها  ــت كه درآمدهاي كش سبب شده اس
ــد و در هر بازه زماني با  آن گونه كه بايد روشن نباش
ــويم و برخي فرياد  مشكالت اين چنيني روبه رو ش
ــردهند و عده اي نيز با پتك بر سر آن ها بكوبند تا  س
ــد. البته بازي با  ديگر صداي اعتراضي به گوش نرس
ــبي ندارد  افكار نيز ديگر در اين بازه خروجي مناس
ــراي مردم نمايان  و چهره بدون روتوش دولتي ها ب
ــت و اگر اين اظهارات را آشنا در زماني قبل  شده اس
ــايد بيشتر مورد  از انتخابات 96 به زبان مي آورد، ش
قبول واقع مي شد ولي امروزه با توجه به اقداماتي كه 
ــته و رويه اي كه پي گرفته  دولت در دستور كار داش
ــي را به همراه  بودند، چندان حمايت بدنه اجتماع
ــت و برخي نمايندگان نيز كه چندان  نخواهد داش
ــتفاده  ــي ندارند، از فرصت اس ــات توجه به اصالح
ــركوب مي كنند.همه از  ــه او را س ــن گون كرده و اي
روشنگري استقبال مي كنند ولي رطب خورده هايي 
ــفافيت ناله مي كنند، نمي توانند  كه امروز از نبود ش
ــود در هزينه كردهايي كه  ــد زيرا خ منع رطب كنن
ــته و تا درباره آن ها  دارند، تاريكي هاي فراواني داش
ــه دل مردم  ــنگري نكنند، اين نوع اظهارات ب روش

نمي نشيند.
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تذكر كتبى

موضوع جدايي مردم از مسئوالن مربوط به 
اين روزها نيست؛ از دوران رژيم پهلوي انتقادهاي  
زيادي به گسل ميان خدمتگزاران و ولي نعمتان بوده 
است ولي امروزه به لطف گسترش فضاي مجازي، 
اين شكاف بيش از گذشته به چشم مي خورد. در 
همين راستا شاهد آن هستيم كه برخي مسئوالن 
در اقداماتي نمايشي سعي مي كنند با برداشتن 
ميله هايي ميان مردم و مسئوالن در نمازجمعه 
اين گونه نشان دهند كه فاصله مذكور در حال 
كم  شدن است. اين در حالي است كه اقدامات 
اين چنيني تاثير خاصي بر روند كاهش فاصله ميان 
مردم و مسئوالن ندارد زيرا عده  كمي با اين اقدامات 
تماس مستقيم دارند و همچنين در بخش هاي ديگر 
شاهد اقداماتي هستند كه چندان با اين تصميمات 

تبليغاتي همخواني ندارد. 
براي مثال زماني كه هر يك از ما بارها در 
ايستگاه هاي اتوبوس مدت ها منتظر آمدن وسيله اي 
براي تردد هستيم و در اين وضعيت مشاهده 
مي كنيم كه خودروهايي با چراغ هاي گردان از مقابل 
ما عبور مي كنند و برخي افراد با ظاهرهاي آراسته و 
به اصطالح اتو كشيده در وسايلي نشسته اند و از خط 
ويژه عبور مي كنند. اين موضوع،يكي  از بارزترين 
خطوط انفصال مردم و مسئوالن است كه هر ساعت 

قشر عظيمي آن را مشاهده مي كنند. 
نامه مساله دار

حال مدتي بود كه انتقادات فراواني به تردد 
نماينده ها از خط ويژه مطرح بود تا اينكه در تاريخ 
16 آذر امسال عضو شوراى مركزى فراكسيون 
نمايندگان واليى از نامه محرمانه معاونت اجرايى 
مجلس به نمايندگان براي صدور مجوز تردد در 
خطوط ويژه در سطح شهر تهران خبر داد. احمد 
عليرضا بيگى در اين باره گفت كه چندي پيش 
نامه محرمانه از جانب معاونت اجرايى مجلس 
روى ميز نمايندگان گذاشته شد و در آن نامه اعالم 
شد امكان بهره مندى نمايندگان از مجوز تردد در 
خطوط ويژه در سطح شهر تهران فراهم شده است 
بنابراين فرمى را تكميل كنيد تا مجوزات الزم براى 
شخص نمايندگان صادر شود. نماينده مردم تبريز 
در مجلس شوراى اسالمى با انتقاد از اين مجوز 
گفت: اصول متعدد قانون اساسى از جمله اصل سوم 
بند ششم و اصل سوم بند نهم بر هرگونه استبداد 
و خودكامگى و رفع تبعيضات ناروا تاكيد دارد. 

وى تاكيد كرد: همچنين بر اساس اصل 19 قانون 
اساسى مردم ايران از هر قوم و قبيله اى كه باشند 
از حقوق مساوى برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، 
موجب امتياز آن ها نخواهد بود. همچنين طبق 
اصل 20 قانون اساسى همه افراد ملت اعم از زن و مرد 
به صورت يكسان در حمايت قانون قرار دارند. عضو 
شوراى مركزى فراكسيون نمايندگان واليى ادامه 
داد: فلسفه ايجاد خطوط ويژه براى وسايل نقليه 
عمومى جهت افزايش سرعت و سهولت حركت 
اين وسايل در راستاى تشويق مردم به استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومى است. وى تاكيد كرد: 
عبور از خطوط عبور ويژه، يعنى عبور از حقوق 
مردم. اين استثنا فقط براى عبور خودروهاى امداد 
و نجات وجود دارد كه داراى دستورالعمل خاص 
هستند و فقط خودروهاى پليس، آتش نشانى، 
آمبوالنس هايى كه داراى مصدوم باشند، مى توانند 
از اين خطوط عبور كنند. اين خودروها در مواقعى 
كه ماموريت امداد و نجات ندارند، نمى توانند از 
خطوط ويژه عبور و مرور كنند. عليرضابيگى گفت: 
شخصيت هايى كه بر اساس مصوبات شوراى امنيت 
كشور داراى اسكورت و حفاظت هستند، به بهانه 
حفاظت و سرعت از خطوط ويژه استفاده كرده و 
چراغ راهنمايى براى عبور اين شخصيت ها قرمز يا 
سبز مى شود. وى اظهار داشت: خاطراتى از عبور و 
مرور رهبر انقالب وجود دارد كه نه تنها ايشان سبز 
كردن چراغ را به بهانه عبورشان منع كردند بلكه 
وقتى متوجه شدند چراغ به مدت طوالنى براى 
عبور ايشان سبز نگه داشته شده و مردم در جهت 
ديگر عبور معطل شده اند، دستور تنبيه فرد مسئول 
را دادند. وى ادامه داد: اينكه بسيارى از مشكالت 
مردم حل نمى شود يا دير حل مى شود به دليل اين 
است كه مسئوالن متوجه اين مشكالت نيستند؛ 
اگر قرار باشد مسئوالن از تحمل ترافيك و تبعات 
مادى و روانى آن معاف شوند، متوجه مشكالت 

مردم نمى شوند.
تصميمي برخالف منافع  ملي

در همين راستا عبدالرضا هاشم زايى، نماينده 
اصالح طلب مجلس نيز درباره پيشنهاد سازمان 
ادارى مجلس براي ارائه تسهيالت عبور و مرور 
به نمايندگان براى رفت و آمد از خط ويژه، در 
گفت وگويي اشاره كرده بود كه بنده با اين گونه 
پيشنهادات و طرح ها مخالف هستم. من مخالف 
اين هستم كه نماينده يا هركس ديگرى از خط ويژه 

عبور كند چراكه به نفع حكومت و مردم نيست. وى 
تاكيد كرد: زمانى كه كمونيست ها در مسكو قدرت 
داشتند و روسيه را اداره مى كردند، در خيابان ها 
خطى را براى عبور و مرور مقامات اختصاص داده 
بودند كه پس از آنكه كمونيست در روسيه فروپاشيد 
اين خط كشى ها هم برچيده شد. اين عضو كميسيون 
شوراها عنوان كرد: به نظر من نماينده ها و مسئوالن 
بايد در ترافيك بمانند تا با مشكالت مردم آشنا 
باشند. به اعتقاد من بهتر است كه نمايندگان به 
جاى عبور از خط ويژه نيم ساعت زودتر از مبدا راه 
بيفتند، در اين صورت دير هم نخواهند رسيد. خود 
من تاكنون يك دقيقه هم دير نرسيده ام. اين نماينده 
مردم تهران خاطرنشان كرد: شنيده بودم كه در 
گذشته كارت هايى را براى عبور تعداد معدودى از 
نمايندگان در نظر گرفته بودند كه بتوانند از الين 
تسهيالت استفاده كنند اما براى همه نمايندگان 
نبوده است.  به اعتقاد من حتى ماشين هايى هم كه 
با اسكورت جابه جا مى شوند، بايد همراه با مابقى 
مردم در ترافيك بمانند، مگر اينكه مالحظات 
امنيتى وجود داشته باشد. هاشم زايى اظهار داشت: 
همان گونه كه بنده زمانى كه نماينده نبودم از اين 
نوع رفتارها بيزار بودم، مردم هم از اين نوع حركات و 
تصميمات متنفر خواهند شد. به قول معروف هرچه 

براى خود نمى پسندى براى ديگران هم مپسند.
جدايي ممنوع

ينده مردم  ه نشين، نما محمد محمودى شا
شهريار، قدس و مالرد در تشريح اين نامه و انتقادات 
به نماينده ها گفت كه هيچ گاه نمايندگان مجلس 
به دنبال اين نبوده اند كه با اتومبيل شخصى خود 
از مسير ويژه عبور كنند بلكه بيشتر به دنبال اين 
بوده اند كه در سفر هيات هاى خارجى پروتكل ها 
رعايت شود. محمد محمودى شاه نشين، در خصوص 
مباحثى كه پيرامون تردد ويژه نمايندگان مجلس 
مطرح مى شود، اظهار داشت: بايد بين انواع برنامه 
و اقدامات نمايندگان تفكيك قائل شويم، برخى از 
رفتارهاى نمايندگى شخصى بوده و برخى ديگر 
نيز مربوط به ماموريت هاى كارى و خارجى است. 
نماينده مردم شهريار، قدس و مالرد در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه هنگامى كه مهمانان 
خارجى مجلس به ايران سفر مى كنند، بهتر است 
كه برخى اتومبيل ها در اختيار گروهى از نمايندگان 
قرارگيرد تا امور مربوط به پروتكل ها رعايت شود، 
بيان كرد: معتقدم نبايد اين اتومبيل ها نيز به صورت 

گروهى در اختيار نمايندگان قرار گيرد زيرا به طور 
كلى نبايد نمايندگان جداى از مردم باشند. وى با 
بيان اينكه رفت و آمدهاى عادى نمايندگان از منزل 
به مجلس و برعكس كه با اتومبيل هاى شخصى 
آن ها انجام مى شود بايد از مسير عادى انجام شود، 
افزود: ضرورتى ندارد كه نمايندگان براى تردد با 
اتومبيل شخصى از خطوط ويژه استفاده كنند. 
محمودى شاه نشين با بيان اينكه نمايندگان نيز 
مانند مردم هستند و اگر ديرتر از خواب بيدار شوند 
بايد ديرتر به محل كار خود برسند و اين شرايط 
طبيعى است، ادامه داد: هيچ گاه نمايندگان مجلس 
به دنبال اين نبوده اند كه با اتومبيل شخصى خود 
از مسير ويژه عبور كنند بلكه بيشتر به دنبال اين 
بوده اند كه در سفر هيات هاى خارجى پروتكل ها 
رعايت شود. عضو كميسيون امورداخلى و شوراهاى 
مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه مجلس بايد 
اتومبيل هاى «ون» مناسبى داشته باشد تا در شرايط 
ويژه اى كه مهمانان خارجى به ايران سفر مى كنند 
بتوانند در زمان هاى تعيين شده به برنامه ها برسند، 
گفت: متاسفانه در كشور شرايط به گونه اى ايجاد 
مى شود كه مسائل را سياه و سفيد يا «صفر و 

يكى» جلوه مى دهند. وى افزود: براى خودروي 
شخصى نمايندگان نه نياز هست و نه ضرورت دارد 
كه كارت تردد ويژه صادر شود ولى براى ترددهاى 
گروهى نمايندگان، ماموريت هاى خاص و همراهى 
مهمانان خارجى بايد شرايط ويژه اى فراهم شود. 
محمودى شاه نشين با بيان اينكه منزل من در مرز 
شهريار و كرج است و از اتوبان تهران - كرج تردد 
مى كنم، اظهار داشت: هر روز ساعت 5:30 دقيقه 
صبح از منزل حركت مى كنم زيرا ترافيك در آن 
زمان قابل تحمل تر است؛ اگر در اين شرايط تردد 
كنم، بيشتر به فكر حل مشكل ترافيك منطقه 
محل سكونت خود خواهم بود. عضو فراكسيون 
مستقلين واليى مجلس شوراى اسالمى با بيان 
اينكه سال هاست كه در اين ساعت از صبح منزل 
خويش را ترك مى كنم، بيان كرد: پيش از نماينده 
شدن و در دوران نمايندگى همواره صبح ها پيش 
از افزايش ترافيك از منزل خارج مى شدم و بعد از 
دوران نمايندگى نيز بايد صبح ها زودتر از منزل 
خارج شوم تا گرفتار ترافيك نشوم. نماينده شهريار، 
قدس و مالرد در مجلس شوراى اسالمى گفت: اگر 
قرار باشد مسير رفت و آمد نمايندگان از مردم جدا 

باشد، وكالى ملت نمى توانند به خوبى مشكالت را 
لمس كنند، نمايندگان بايد در كنار مردم باشند.

طرح تخريب جايگاه نمايندگان به صورت 
پراكنده از سوي برخي جريانات آغاز شده است و 
نمايندگان نبايد اجازه دهند كه با  اين اقدامات و 
جاه طلبي ها بيش از پيش جايگاه مجلس شوراي 
اسالمي زير سوال برود تا برخي از جريانات از اين 
فرصت استفاده كرده و به منافع خود برسند. البته 
اين خواسته مربوط به آن دسته از نمايندگاني است 
كه خود را وكالي مردم مي دانند و براي رسيدن به 
منافع وارد مجلس نشده اند. از طرفي نيز بايد براي 
عده اي كه خود را از مردم جدا دانسته و اقداماتي 
انجام مي دهند كه سبب وهن نظام اسالمي مي شوند 
فقط تاسف خورد زيرا افرادي كه منفعت طلبي را 
سرلوحه كار خود قرار مي دهند در هر جايگاهي كه 
باشد، همين مسير را ادامه مي دهند و در جامعه ما 
راهكاري براي مقابله با اين  قشر وجود ندارد و تنها 
بايد منتظر گذر زمان بود تا آن ها را با خود ببرد زيرا 
آن ها در مسائل مختلف به دنبال اين خطوط ويژه 
هستند و شايد حضورشان در مجلس نيز با همين 

رويكرد بوده است.

  سياست هاي جدايي طلبانه برخي مسئوالن از مردم، بار منفي بر اذهان عمومي دارد  

خط ويژه منفور!

پاسكاري روشنگري ها درباره بودجه، مسئوالن را به جان يكديگر انداخته است

جنگ شفافيت
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سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان 
گفت: اظهارات عجوالنه و نادرسـت وزير 
خارجه انگليس عليه ايـران گوياى عدم 
اشراف كافى وى بوده و به نوعى مداخله در 
امور داخلى يك كشور مستقل است. بهرام 
قاسمى نسبت به اظهارات مداخله جويانه 

و ناپسـند وزير امـور خارجـه انگليس و 
بيان ادعاها و به كارگيـرى واژگان نابجا و 
غلط درباره ايران ابراز تاسف كرد و گفت: 
متاسفانه وزير خارجه انگليس طى روزهاى 
اخير در چند نوبت در خصوص موضوعى كه 
اصوال ارتباطى به كشور متبوع وى ندارد، 

اظهاراتى عجوالنه و نادرست مطرح كرده 
است كه گوياى عدم اشراف كافى ايشان 
به موضوع بوده و به نوعى مداخله در امور 
داخلى يك كشور مستقل است.سخنگوى 
وزارت امـور خارجه ادامـه داد: وزير امور 
خارجه انگليس به كارنامه دولت متبوعش 

در خاورميانه در دهه ها و سال هاى اخير نگاه  
كرده و  بررسى كند كه سياست ها و حمايت 
هاى دولت انگليس از گروه هاى تروريستى 
و كشـورهاى متجاوز  چه فجايع انسانى و 
بحران هايى را بـراى ملت هاى خاورميانه 
رقم زده است. وى خاطرنشان كرد: نگاهى 

به وضعيت اسـفبار مردم يمن، سـوريه، 
فلسطين و ... اعم از ويرانى هاى گسترده، 
بيمـارى، آوارگى و بـى خانمانـى، فقر و 
گرسنگى و فاجعه اى كه به خصوص امروز 
در يمن توسط كشورهاى متجاوز، به وجود 
آمده است نقش دولت متبوع آقاى هانت 

و اقدامات كشورهايى كه دريافت كننده 
ميلياردهـا دالر تسـليحات از انگليس 
هستند و از همين تسليحات براى دميدن 
در آتش جنگ و نفرت و ويرانى در منطقه 
ما استفاده مى كنند، وضعيتى شرم آور و 

ننگين به وجود آورده است.

اظهارات وزیر خارجه انگلیس، دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل است

ــان را از  ــه تجمع هاى خودش جليقه زردها ك
ــاز كردند،  ــه آغ ــم نوامبر 2018 در فرانس هفده
همچنان براى هشتمين هفته پياپى به خيابان ها 

آمدند.
گرچه دولت امانوئل مكرون، رييس جمهور  فرانسه 
از طرح افزايش ماليات سوخت عقب نشينى كرده است 
اما معترضان به صورت گسترده تر به سياست هاى 
ــى اعتراض دارند.     دولت و افزايش هزينه هاى زندگ
ــرى تدابير براى حل و  مكرون ماه دسامبر يك س
فصل اين بحران اقتصادى و اجتماعى اعالم كرد و 
وضعيت اقتصادى و اجتماعى اضطرارى اعالم كرد. 
تدابير پيشنهادى شامل هديه ساالنه به كاركنان 
ــت اجتماعى  ــش ماليات امني و معافيت از افزاي
بازنشستگانى كه ماهانه دريافتى كمتر از 2000 

يورو دارند، بود.
55 درصد مردم موافق ادامه اعتراض ها

عقب نشينى و وعده هاى مكرون تا حدودى از 
ــته اما قادر به خاتمه دادن  شدت اعتراض ها كاس
ــت. در پايان ماه نوامبر حدود 66  ــده اس به آن نش
ــه با ادامه حركت هاى  ــهروندان فرانس درصد ش
ــداد در تازه ترين  اعتراضى موافق بوده اند؛ اين تع
ــنجى ها به حدود 55 درصد كاهش يافته  نظرس

است.
نظر سنجى اخير همچنان حاكى از آن است كه 
بيش از  نيمى از شهروندان فرانسه اتخاذ تدابيرى براى 
مقابله با كاهش قدرت خريد مردم را مهم ترين اولويت 
سياست هاى اقتصادى در اين كشور مى دانند. مقابله 
با  بيكارى كه  در  نظرسنجى هاى قبلى هميشه  اولويت 

نخست بود، اكنون در جايگاه چهارم قرار گرفته است.
در سازماندهى حركت هاى اعتراضى جليقه زردها 
هيچ حزب سياسى و تشكل صنفى نقش اصلى را بر 
عهده نداشت و  اين كار از طريق شبكه هاى اجتماعى 
ــاى اوج اعتراض ها پليس  ــد. در روزه انجام مى ش
فرانسه بيش از 30 هزار  مامور خود را در پاريس به حال 
آماده باش درآورده بود.مطابق گزارش ها در جريان 
ــه و معترضان در دو ماه  درگيرى هاى پليس فرانس
گذشته، دست كم 10 نفر كشته و بيش از 43 هزار نفر، 

از جمله بيش از 220 مامور انتظامى مجروح شده اند.
فرانسه خشمگين

شاخه اى از جنبش جليقه زردها به نام «فرانسه 
خشمگين»  نيز در نامه سرگشاده اى خطاب به رييس 
جمهورى فرانسه كه در شبكه اجتماعى فيسبوك 
ــبت  ــر كرد، به نطق امانوئل مكرون به مناس منتش
ــخ داد و سخنان  فرارسيدن سال نوي  ميالدى پاس
ــان بى اعتنايى وى به خواسته هاى اعضاى  او را نش
اين جنبش و عزم و اصرارش بر اجراى برنامه هايش 
خواند. امضاكنندگان اين نامه نوشته اند كه پيشنهاد 
ــى  مكرون براى برقرارى مباحثه ملى، دامى سياس
براى به فراموشى سپردن و لوث كردن خواسته هاى 
ــت. در ادامه نامه سرگشاده شاخه  جليقه زردهاس
فرانسه خشمگين جنبش جليقه زردها كه شخص 
رييس جمهورى فرانسه را مورد خطاب قرار داده، آمده 
است: حاكميت و اقتدار را به دست مردم بازگردانيد. 
اگر شما و همقطاران تان همچنان از مسند قدرت با 
ديده تحقير به تهيدستان بنگريد، خشم ما به نفرت 
ــما با اعمال و صحبت هاى تان  مبدل خواهد شد. ش

كه تا اندازه بسيارى ناقض حقوق بشر است، خود را 
به وضوح بى اعتبار كرديد. ما خواهان اجراى عدالت 
براى قربانيان، زخمى ها و كشته شدگان مان هستيم. 
ما خواهان تامين مطالبات خود و تشكيل رسانه هاى 

ارتباط جمعى مستقل  هستيم.
خيابان جمهورى!

ــه مثابه  ــى، خيابان ب ــاظ جامعه شناس از لح

ــوالت اجتماعى و  ــى در عرصه تح ــه پايان مرحل
سياسى است و غالبا به عنوان عرصه نزاع شناخته 
مى شود. در اين بين عامل عمده اى كه خيابان را 
بدل به اقليم سياست مى كند، متاثر از انديشه ورِز 
فرانسوى ميشل فوكو است كه به مناسبات ميان 
فضا و قدرت مى پردازد؛ به نحوى كه فضا ميدانى 
مى شود كه در آن دولت و حاكميت با مردم و شايد 

هم مردم با مردم ستيزه مى كنند.خيابان، عرصه 
اى است كه مردم را در اعتراض به بحران مشروعيت، 
ــت در كنترل  انشقاق ميان نخبگان حاكم، گسس
اجتماعى، دسترسى به منابع و تمايز  و فاصله گذارى 

ميان مردم و حاكميت به صحنه مى كشاند.
درباره جمهورى پنجم فرانسه

ــه، نام  حكومت كنونى  جمهورى پنجم فرانس

ــت كه از پنجم اكتبر 1958 به وجودآمد. اين  اس
ــر ويرانه هاى  ــارل دوگل ب ــط ش جمهورى توس
ــد. با كنار گذاشتن  ــاخته ش جمهورى چهارم س
ــورى چهارم نوعى  نظام پارلمانى ناكارآمد جمه
ــد كه در آن رييس كشور  ــتى زاده ش نظام رياس
ــريفاتى نيست و رييس جمهور و  ديگر مقامى تش
نخست وزير هر دو در اداره عملى كشور نقش دارند. 
ــى جديد  ــس دوورژه، آن را يك نظام سياس موري
ناميد و اصطالح نظام نيمه رياستى را براى توصيف 
ــتر كشورهاى  آن ابداع كرد و در دهه 1990 بيش
ــين با الهام از جمهورى پنجم،  كمونيستى پيش
اين الگوى حكومتى را براى كشور خود برگزيدند.

جانشينان دوگل به ترتيب عبارتند از:
ــا 1974 اتحاد براى  ــدو: از 1969 ت ژرژ پمپي
ــا براى  ــاد دموكرات ه ــد و اتح ــورى جدي جمه

جمهورى (دوره نيمه تمام)
والرى ژيسكار دستن: از 1974 تا 1981 اتحاد 

براى دموكراسى فرانسه
ــا 1995(حزب  ــران: 1981 ت ــوا ميت فرانس

سوسياليست (فرانسه))
ــاد براى  ــا 2007 اتح ــيراك: 1995 ت ژاك ش

جنبش مردمى
ــالدى تا 2012  ــاركوزى از 2007مي نيكال س

ميالدى اتحاد براى جنبش مردمى
ــوا اوالند از 2012 ميالدى تا انتخابات  فرانس
ــت جمهورى)  ــالدى (دوره اول رياس 2017 مي

(حزب سوسياليست (فرانسه))
امانوئل مكرون از 2017 تا كنون

فر انسه  در آستانه جمهورى ششم
جلیقه زردها،  کشور   را    به سمت تغییر نظام سیاسی پیش می برند

در فرانسه 2019 درست مثل سال گذشته 
ميالدى، اين اسب سركش و عصبانى جنبش 
جليقه زردهاست كه همچنان مى تازد و اطراف 

اليزه را پر گرد و خاك كرده است!اوضاع براى 
امانوئل مكرون اصال خوب نيست و پاريس به 
شهر«شنبه هاى آشوب» تبديل شده است. 
حتى لو رفتن عاشـقانه هاى فرانسوا اوالند و 
داسـتان خيانتش به والرى تريروايلر اينقدر 
سـرزمين خروس ها را شلوغ نكرده بود.حاال 
خانم معلم «بريژيت مارى-كلود» هم چيزى 

در دسـت ندارد كه براى دانش آموز قديمى و  
رييس جمهور فعلى رو تخته سياه بنويسد.

در ايـن هفته هـا هربـار كه عصـر جمعه 
مى شود، مكرون مثل بسيارى از ايرانى ها كه 
از آمدن  شنبه كارى، دل خوشى ندارند، او نيز 
دلش مى گيرد و تاب و توان ديدن يك شـنبه 

زرد ديگر را ندارد!

ديروز شنبه، هشتمين هفته متوالى بود كه 
اردوكشـى خيابانى جليقه زردها در سراسر 
فرانسه برگزار شـد  ؛ به نظر مى رسد كه حتى 
تعطيالت سـال نـوي ميالدى نيز نتوانسـته 
اندكـي از  انگيزه رهبـران ، اعضـاى ميانى و 
پياده نظام خودجوش جليقه زردها را كم كند.
آن ها احتمـال دارد  به دنبـال   يك جمهورى 

ديگر هستند و تا تحقق اين موضوع، دست از 
اعتراض نخواهند كشيد.

روزنامه هـاى فرانسـوى مـى گوينـد كه  
جليقه زردهـا، حكومـت را در مقابـل نوعى 
از بحران قرار داده اند كه در فرانسـه سـابقه 
تاريخى نـدارد. ايـن جنبـش اعتراضى كه 
نه رهبـرى مشـخص  دارد و نه سـازماندهى 

اصولي كه بتوان معرفى كرد و با آن به مذاكره 
پرداخت. جليقه زردها به صورت خودجوش، 
توان سـازمان دهـى تظاهرات  نيـم ميليون 
نفرى را دارند. نشـانه هاى زيادى وجود دارد 
كه جمهورى ششـم  فرانسـه در راه اسـت و  
احتماال در هفته هاى ديگر، مكرون از قدرت 

كنار مى رود.

ممهدى دل روشن 

رشيده طليب، نماينده 42 ساله فلسطينى تبار 
ــم تحليف خود  حزب دموكرات آمريكا  در مراس
در كنگره، دونالد ترامپ ، رييس جمهور آمريكا را 
مورد حمالت لفظى قرار داد و خواستار استيضاح 

و  بركنارى او شد.
ــه، او ترامپ را  ــزارى فرانس به گزارش خبرگ
حرامزاده ناميد و گفت: در دوران نمايندگى تالش 
خواهد كرد كه رييس جمهور آمريكا، كاخ سفيد را 

پيش از موعد ترك كند.
رشيده طليب كه دختر يك فلسطينى مهاجر 
است در ميان تشويق هواداران خود شرح داد كه 
ــرش  بعد از انتخاب به عنوان نماينده كنگره، پس
ــتبدها  به او گفت: مامان، مى بينى، تو بردى و مس
ــا نمى برند،  ــواب گفت: آن ه ــد و او در ج نمى  برن
چون ما وارد مى شويم و حرامزاده را از كار بر كنار 

مى كنيم.
واكنش ترامپ

ــتايش  ــخنان در توييتر با س ترامپ به اين س
ــت جمهورى  ــود و خدماتش در دوران رياس از خ

واكنش نشان داد.
دونالد ترامپ در صفحه شخصى خود  در توييتر 
نوشت: شما چطور رييس جمهورى را مورد سوال 
قرار مى دهيد كه شايد بزرگ ترين انتخابات همه 
زمان ها را پيروز شده، هرگز اشتباهى انجام نداده و 
در دو سال اول دوره رياست جمهورى موفق ترين 

بوده است.
او همچنين در توييتى ديگر نوشت:دموكرات ها 

ــرار دهند، چرا كه  ــوال ق مى خواهند او را مورد س
ــات 2020 برنده  ــد نمى توانند در انتخاب مى دانن
ــخنان رشيده طليب را  شوند.ترامپ كمى بعد س
ــخنان بى احترامى  ــد و گفت: اين س مخرب نامي
بزرگى به اياالت متحده آمريكا بود و او با اين الفاط 

به خود و خانواده اش بى حرمتى كرد.
ــن در گفت وگويى  ــيده طليب پيش از اي رش
ــتيضاح  ــرى پرس، اس ــه ديترويت ف ــا روزنام ب
رييس جمهور را خواستار شده بود. طليب، وكيل 
ــين مجلس نمايندگان ميشيگان در  و عضو پيش
اين گفت وگو، ترامپ را خطرى جدى و مستقيم 
ــيار  ــكا خوانده و گفته بود: مدارك بس براى آمري
عالى براى اين اقدام موجود است و زمان عمل فرا 

رسيده است.
او پيش از اين بركنارى ترامپ را محور مبارزات 
انتخاباتى خود كرده بود. دموكرات هاى هم حزبى 
او در انتخابات ميا ن دوره اى ماه نوامبر بيشترين آرا 
را از آن خود كرده و اكثريت مجلس نمايندگان را 

به دست آوردند.
نانسى پلوسى، رهبر اكثريت دموكرات مجلس 
نمايندگان آمريكا به شبكه MSNBC در مورد 
اظهارات رشيده طليب در كنگره گفت: من چنين 
زبانى را نمى پسندم و از آن استفاده نمى كنم. اما 
ــه رييس جمهور  ــتم كه اين ها از آنچ معتقد نيس
ــاره او به ادبيات تند و خارج  گفت، بدتر باشد. اش
ــت كه ترامپ به استفاده از آن   معروف  از عرفى اس

شده است.

طرح  استيضاح ترامپ
ــرمن، نماينده حزب  ــرد ش در همين حال ب
دموكرات از ايالت كاليفرنيا نيز شامگاه پنج شنبه 
ــتيضاح رييس جمهور را به مجلس ارائه  طرح اس

كرد.
ــاى مربوط به  ــپ به دليل اتهام ه دونالد ترام
ــيه با تيم انتخاباتى او  تماس هاى احتمالى روس
ــال 2016 به  ــت جمهورى س در انتخابات رياس

شدت تحت فشار قرار دارد. روز جمعه تاييد شد 
ــازرس ويژه پرونده  ــرت مولر، ب كه ماموريت راب
ــيه در انتخابات آمريكا توسط يك  دخالت روس

قاضى تمديد شده است.
ترامـپ: تعطيلـى دولت ممكن اسـت 

سال ها ادامه پيدا كند
ــا نمايندگان  ــوى ديگر، جنگ ترامپ ب از س
مجلس آمريكا، وارد مراحل حساسى شده و دست 

ــدن ندارد!  ــت، خيال كوتاه آم كم آقاى پرزيدن
ــنبه، تازه ترين دوره مذاكرات رهبران  ديروز ش
ــپ براى پايان دادن به  دموكرات ها و دونالد ترام
تعطيلى بخش هايى از دولت فدرال آمريكا بدون 
نتيجه پايان يافت. دونالد ترامپ مى گويد تعطيلى 
دولت ممكن است ماه ها و سال ها ادامه پيدا كند.

ــدار داد كه ممكن است با اعالم  او همچنين هش
ــاختن ديوار حايل مرزى را  حالت فوق العاده ، س

بدون تاييد كنگره آغاز كند. ترامپ پنج ميليارد 
ــاخت ديوار در مرز  ــون دالر براى س و 600 ميلي

مكزيك درخواست كرده است.
ــه دو ساعته رهبران  اين سخنان پس از جلس
ــفيد  ــرات و دونالد ترامپ در كاخ س حزب دموك
ــانه هاى آمريكايى  ــته رس ــد كه به نوش ابراز ش
ــت تا تعطيلى  بدون هيچ گونه توافقى پايان ياف
ــت فدرال آمريكا  دو هفته اى بخش هايى از دول

همچنان ادامه يابد.
سناتور چاك شومر، رهبر اقليت دموكرات  در 
ــى، رييس دموكرات مجلس  سنا و نانسى پلوس
ــپ و برخى از اعضاى  نمايندگان، با دونالد ترام

دولت او گفت وگو كردند.
ــا  ــه  ب ــا جلس ــه دموكرات ه ــى ك در حال
ــش خواندند،  ــكا را پرتن رييس جمهورى آمري
ــازنده اى صورت  ــه مذاكرات س ترامپ گفت ك
گرفته است.او همچنين تصريح كرد كه از مايك 
پنس، معاون خود، خواسته تا رهبرى يك گروه 
ــا دموكرات ها در  كارى را براى ادامه گفت وگو ب
ــنبه بر عهده بگيرد. با اين  روزهاى شنبه و يك ش
وجود دموكرات ها مى گويند تشكيل گروه كارى 

به هيچ عنوان مورد بحث قرار نگرفت.
ــومر پس از پايان  سناتور دموكرات، چاك ش
ــفيد گفت: ما  بدون نتيجه گفت وگوها در كاخ س
به رييس جمهور گفتيم دولت بايد باز شود اما او 
مقاومت كرد. در حقيقت ترامپ گفت كه دولت 

ممكن است براى ماه ها و سال ها تعطيل بماند.

رشیده طلیب، ماینده جدید حزب دموکرات در کنگره در مراسم تحلیف :

ترامِپ  حرامزاده  را   استيضاح   مى كنيم!

عباس عراقچى، معاون وزير خارجه 
ايران ديروز، شـنبه در كابل با اشرف 
غنى، رييس جمهور افغانستان ديدار و 
گفت و گو كرد. در اين ديدار كه در كاخ 
رياست جمهورى افغانستان انجام شد، 
هر دو طرف در رابطه با اهميت مناسبات 
همه جانبه ميان دولت ها، فرآيند صلح 
به رهبرى و مالكيت افغان ها و چگونگى 

اسـتفاده بهتر از بنـدر چابهار بحث و 
تبادل نظر كردند.

طلوع نيوز نوشـت: معـاون وزير 
خارجه ايـران در مورد ديـدار اخير 
مقامـات ايرانى با طالبـان به رييس 
جمهور غنـى گـزارش داد و از تعهد 
دولت كشـورش به اصـل رهبرى و 
مالكيـت حكومـت افغانسـتان در 

تـداوم فرآيند صلـح، اطمينان داد.
همچنين طرفين در اين ديدار تاكيد 
كردند كه در تمـام ابعاد با هماهنگى 
بيشتر كار صورت گيرد تا نتيجه موثر 

به دنبال داشته باشد.
عباس عراقچى پيش از اين نيز در 
يك ماه گذشته به كابل سفر داشته و 
در اين سـفر با رييس جمهور، رييس 

اجرايـى و مقام هاى ديگـر حكومت 
وحدت ملى ديدار كرد و گفت وگو كرد.

به گزارش خبرگزارى آوا افغانستان، 
سـفر دوم عباس عراقچى به كابل در 
راستاى ادامه مذاكرات دو كشور براى 
نهايى سازى سند جامع همكارى هاى 
راهبردى و همچنيـن گفت وگوهاى 

هيات طالبان  در تهران است.

عباس عراقچى، معاون سياسـى 
وزارت خارجه ايران هفته گذشته در 
تهران ميزبان يك هيات از گروه طالبان 
بود. وزارت خارجه ايران مى گويد كه 
اين ديدار با آگاهى حكومت افغانستان 
و با محـور راضى كردن طالبـان براى 
مذاكرات بين االفغانى صورت گرفته و 

ادامه خواهد داشت.

عراقچی با 

ريیس جمهوری 

افغانستان دیدار کرد

دونالد ترامپ ادعا مى كند محبوب ترين 
چهره در قاره اروپاسـت و گفته اگر براى هر 
كدام از پست هاى سياسى در اين قاره اقدام 

كند، بيشترين راى را خواهد آورد.
ادعاهاى رييس جمهورى جمهورى خواه 
آمريكا به نوعى واكنشى است به مطلبى كه 
ميت رامنى، سناتور جمهورى خواه ايالت يوتا، 

در روزنامه واشنگتن پست عليه  او  نوشت.

پيشـين  د  مـز نا د  عتقـا ا بـه 
جمهورى خواهـان در انتخابات رياسـت 
جمهـورى، دونالـد ترامپ شايسـتگى 
پوشيدن رداى رياست جمهورى آمريكا 

را ندارد.
پيشـين  نامـزد  رامنـى،  ميـت 
رياست جمهورى آمريكا، دونالد ترامپ، 
رييس جمهورى اين كشـور را بـه ايجاد 

واهمه در جهان محكوم كرده بود. سناتور 
ايالت يوتا معتقد است كه ترامپ در دو سال 
گذشته عامل اصلى تضعيف رابطه آمريكا 
با متحد اصلـى اين كشـور، اتحاديه اروپا 
است. به گفته ميت رامنى، محبوبيت رييس 
جمهورى آمريكا در دو سال اخير در قاره 
سبز افت قابل توجه و ويژه اى داشته است.

دونالـد ترامـپ بـا واكنش به نوشـته 

ميـت رامنـى بـه او يـادآورى كـرد كه 
ماليات دهندگان آمريكايى به او راى داده اند 
تا در انتخابات پيروز شـود، نه شهروندان 
اروپايى. رييس جمهـورى آمريكا تاكيد 
كرد كه برخالف برخى از شايعات وى رابطه 
بسيار خوبى با رهبران اروپايى دارد. دونالد 
ترامپ همچنين تاكيد كرد كه در نهايت، 
اروپا و اروپايى ها بـراى او اهميتى ندارند. 

سخنانى كه مى تواند در روزهاى آينده با 
واكنش تند رهبران اروپايى روبه رو شود.

امانوئل مكرون، رييس جمهورى فرانسه 
و آنگال مركل، صدراعظـم آلمان چندين 
بار بر سر چالش هاى مشترك و جهانى از 
جمله گرم شدن زمين و تغييرات اقليمى و 
همچنين بحران مهاجرت با دونالد ترامپ 

وارد جنگ هاى لفظى شده اند.

ترامپ:
 می توانستم 
محبوب ترین 
رهرب اروپا باشم



يكى از مواردى كه در قانون اساسى مورد توجه واقع شده است، مساله 
مديريت موقت وزارتخانه هايى است كه بنا به داليلى بدون وزير هستند كه 

براى اين مورد حاالت مختلفى را مى توان متصور بود از جمله :
1) عدم راى اعتماد مجلس به وزير

2) استيضاح وزير
3) استعفاى وزير

4) فوت وزير
5 ) عزل وزير توسط رييس جمهور

6 ) بيمارى وزير ( به نحوى كه نتواند به خدمت خود ادامه دهد) 

ــترس نبودن وزير ( نمونه بارز چنين موردى در اوايل  7 ) در دس
ــس از تصدى وزارت نفت  انقالب رخ داد كه وزير نفت مدت كمى پ

به اسارت درآمد ).
در هر يك از اين موارد اگر رييس جمهور نتواند در مهلت مناسب 
ــت وزارتخانه بدون وزير  به معرفى وزير جديد اقدام كند، ممكن اس
ــد و از آن  بماند و از آنجا كه تا تعيين وزير جديد مدتى طول مى كش
جهت كه نمى توان قسمتى از امور عمومى را تعطيل كرد ، ضرورى 
است كه رييس جمهور به عنوان رييس دولت در اين خصوص تدابير 

الزم را بينديشد.

سرپرستى يك وزارتخانه با تصدى وزارت آن تفاوت هايى دارد از جمله :
1) سرپرست عنوان موقتى دارد و اداره او تا تعيين وزير و حداكثر سه ماه 

است ، حال آنكه وزارت مى تواند تا پايان دولت مربوطه دوام داشته باشد.
ــت بر خالف وزير نه به مجلس براى راى اعتماد معرفى  2) سرپرس
ــا در مقابل  ــتيضاح قرار مى گيرد و تنه ــوال و اس ــود و نه مورد س مى ش

رييس جمهور  پاسخگوست. 
3) سرپرست در تصميمات هيات وزيران واجد حق راى نيست، حال 

آنكه وزير عضو هيات وزيران است و حق راى دارد.
4) رييس جمهور براى تعيين سرپرست الزامى ندارد و مى تواند براى 

وزارتخانه بدون وزير سرپرست تعيين نكند اما ملزم به انتخاب وزير و معرفى 
آن به مجلس براى كسب راى اعتماد است .

ــور مى تواند براى  ــس جمه ــى ريي مطابق اصل 135 قانون اساس
وزارتخانه هايى كه وزير ندارند ،حداكثر براى مدت سه ماه سرپرست تعيين 
كند، در مورد اينكه آيا در اين مورد تاييد مجلس نيز الزم است  يا خير،بايد 
گفت خير زيرا قانون اساسى به طور مستقيم و مستقل صالحيت تعيين 
سرپرست براى وزارتخانه ها ى بدون وزير را به رييس جمهور سپرده است 
و مجلس در اين مورد نمى تواند خود را ذى حق حساب كند . ضمن اينكه 
رييس جمهور خود نيز نمى تواند سرپرستى وزارتخانه هاى بدون وزير را 

برعهده بگيرد و بايد فرد ديگرى را به عنوان سرپرست انتخاب  كند .
حال اينكه اگر رييس جمهور ظرف سه ماه به معرفى وزير اقدام نكرد يا 
به هر دليلى وزير جديد انتخاب نشد و مدت سه ماه سرپرستى اتمام يافت، 
آيا مى توان مدت مزبور را تمديد كرد ؟ قانون اساسى در اين مورد ساكت 

است . به نظر مى رسد تعيين مهلت حداكثر سه ماهه در اصل 135 قانون 
اساسى ناظر به اقدام رييس جمهور در معرفى وزير است و فراتر از آن را شامل 
نمى شود ؛يعنى همين كه رييس جمهور وزير مورد نظر خود را در فرجه سه 
ماهه به مجلس شوراى اسالمى معرفى كرد ، تعهد خود نسبت به رعايت 
مهلت مندرج در اصل 135 را رعايت كرده است . حال اگر مجلس به وزير 
معرفى شده راى اعتماد ندهد رييس جمهور دوباره  مى تواند با رعايت اصل 
135 قانون اساسى به معرفى وزير جديد اقدام كند ولى اگر رييس جمهور 
در مهلت سه ماهه مزبور هيچ شخصى را به عنوان وزير به مجلس معرفى 
نكند ، مرتكب تخلف شده است؛ چرا كه نمى توان امور يك وزارتخانه را 
بدون آنكه براى آن وزير يا سرپرست تعيين كرد ، اداره  كرد و به همين خاطر 
در مواردى كه رييس جمهور نه وزير معرفى كند و نه سرپرست در واقع بر 
خالف اصل تداوم خدمات عمومى عمل كرده است كه مى توان از طريق  

امورسياسى ( سوال و استيضاح ) وى را ملزم به معرفى كرد .

ررضا معينى 

گزارش 2

محمدرضا پورابراهيمي: 
حذف چهارصفر از پول ملى تغييرى 

در شرايط اقتصادى مانند شرايط 
تورمى، ركودى و قدرت خريد مردم 

ايجاد نمي كند و فقط ساده سازى اعداد 
صورت مى گيرد. از روز نخست كه 

بحث حذف يك صفر مطرح شده بود، 
پيشنهاد شد كه چهار صفر حذف شود؛ 

چراكه با توجه به  هزينه هاى سنگين 
حذف صفرها، اين اقدام منطقى تر 
است. كميسيون اقتصادى بررسى 

طرح بانكدارى جمهورى اسالمى را 
آغاز كرده كه يكى از مواد اين طرح 

حذف صفر است و با اين اقدام، تمام 
محاسبه هاى بخش حسابدارى تغيير 

يافته و اسناد و مدارك عوض مى شود

اقتصادسال  هفتم  |    شماره  1387 |     18   صفحه                       يك شنبه  16 دي  7 139|  29   ربيع الثاني    1440|  6  ژانويه    2019 eghtesad@ghanoondai ly . i r5

ــكناس هاي  ــي از اس ــه تازگ ــزي ب ــك مرك بان
ــه در آن ها تنها  50هزارتوماني اي رونمايي كرده ك
عدد مربوط به تومان، يعني 50 برجسته شده و همين 
امر باعث شده كه شايبه حذف صفر از پول ملي دوباره 
قوت بگيرد. موضوع حذف صفر از پول ملي از سال ها 
ــور ما مطرح بوده كه در دولت هاي نهم  پيش در كش
و دهم در دستور كار قرار گرفت و در دولت يازدهم و 
ــخن به ميان آمد ولي تا به  دوازدهم نيز بارها از آن س
امروز شاهد اجرايي شدن اين پروژه نبوده ايم. حذف 
ــراي اولين بارپس از جنگ جهاني  صفر از پول ملي ب
دوم  در كشور آلمان اتفاق افتاد. در آن زمان اين كشور 
با تورم فزاينده اي دست و پنجه نرم مي كرد. عالوه بر 
ــورهاي ديگري از جمله تركيه نيز در اين  آلمان كش

زمينه تجربه موفقي داشته اند. 
ــدوق بين المللي  ــك جهاني و صن طبق آمار بان
ــروز اقدام  ــور در جهان تا به ام ــدود 50 كش پول، ح
ــد. برزيل،  ــي خود كرده ان ــر از پول مل به حذف صف
آرژانتين، رومانى، يوگسالوى سابق و... نيز از جمله 
ــتند كه اجراي اين پروژه در آن ها  ــورهايي هس كش
ــت. در حال حاضر نيز كه  با موفقيت همراه بوده اس
اقتصاد كشور ما به سمت افزايش تورم پيش مي رود 
و حجم نقدينگي از 1600هزار ميليارد تومان عبور 
كرده،  زمزمه هاي حذف صفر از پول ملي مطرح شده 

و دوباره جان گرفته است. 
راهي براي ساده تر شدن مبادالت

ــورهايي  ــت كه اين اقدام در كش واقعيت اين اس
ــان درگير تورم باالست  اتفاق مي افتد كه اقتصادش
ــورها به شدت در حال  و ارزش پول ملي در اين كش
ــرايطي كه در حال  ــت مانند ش ــقوط است؛ درس س
ــت. در اين كشورها به  ــور ما حاكم  اس حاضر بر كش
ــادي و كاهش  ــادالت اقتص ــهولت در مب منظور س
ــذف صفر از پول  ــكناس اقدام به ح هزينه چاپ اس
ملي مي كنند. به عقيده اقتصاددانان اين اقدام تاثير 
ــور نخواهد داشت  ــرايط اقتصادي كش خاصي بر ش
بلكه تنها مي تواند تاثير رواني بر جامعه اعمال كند. 

صفرهايى كه رنگ باخت
ــه اي  ــال 95 بود كه هيات دولت در جلس آذر س
ــي اليحه بانك مركزى  ــت روحاني به بررس به رياس
ــالمى ايران پرداخت و بندهايي از آن  جمهورى اس
ــن اليحه كه به  ــاند. در موادى از اي را به تصويب رس
 تصويب هيات وزيران رسيد، واحد پول ايران تومان 
و برابر با 10 ريال  تعيين شد. اما اين اليحه به مجلس 
ــدن  ــد و مراحل قانوني براي اجرايي ش ــال نش ارس
ــت. در آن زمان  ــده اس اين طرح تا به امروز انجام نش
ــرده بود كه  ــك مركزي اعالم ك رييس كل وقت بان
ــت و فقط بناست  اين طرح به معنى حذف صفر نيس
ــمارش پول به تومان تغيير كند؛ همان طور  واحد ش
كه در جامعه رايج است. سيف در اين خصوص گفته 

بود:«جمع بندى ها اين بود كه پيشنهاد مستقلى از 
ــوى دولت و بانك مركزى به مجلس ارسال شود  س
كه اگر به تصويب برسد، منجر به حذف چهار صفر از 
پول ملى مى شود. اما در نهايت جمع بندى دولت اين 
ــد كه اكنون رفورم پولى انجام نشود(رفورم پولى  ش
به معناي حذف صفر است). آنچه در حال حاضر در 
ــت كه درحال  اين مرحله مدنظر قرار گرفته، اين اس
حاضر تومان را به عنوان واحد پول ملى كشور در نظر 
ــال آينده و پس از استمرار و  بگيريم و در يكى دو س
ــا از پول ملى حذف  پايدارى تورم تك رقمى، صفره

شود؛ بنابراين اجراى اين طرح به آينده موكول شده 
است». حال با گذشت دو سال از اعالم اين تصميم از 
سوي دولت هنوز هيچ اقدامي در اين زمينه صورت 
ــت. با اين وجود رونمايي از اسكناس 50 نگرفته اس

ــته كه با حضور رييس كل  هزار توماني در روز گذش
ــاد صورت گرفت، موضوع  بانك مركزي و وزير اقتص
حذف چهار صفر از پول ملي را قوت بخشيد. در  ايران 
ــته شده و چهار  چك هاي جديد تنها عدد 50 برجس
صفر به صورت كمرنگ در اين اسكناس ها وجود دارد. 
بانك مركزي در خصوص اسكناس هاي جديد اعالم 

ــده با تكنولوژى پيچيده اى  ــكناس يادش كرد: «اس
ــزان قابل توجهى  ــده  و امكان جعل را به مي توليد ش
ــت. اين فناورى در سال 2013 روى  كاهش داده اس
اسكناس يورو اعمال شده و پس از آن تنها كشورهاى 
ــى، خط توليد و  ــق به انتقال دانش فن معدودى موف
بهره بردارى از اين ويژگى امنيتى روى اسكناس هاى 
خود شده اند. نوار درخشان، چاپ نورىـ  مغناطيسى 
ــا قابليت تغيير رنگ از مختصات  متغير، نخ امنيتى ب
ــت». توضيح بانك مركزي در  ايران چك جديد اس
ــت كه  ــكناس هاي جديد در حالي اس خصوص اس

ــال واضح و  ــكناس ها كام پيش از اين صفرها در اس
مشهود بوده است. 

تحميل هزينه به بودجه
ــيون  ــى، رييس كميس ــا پورابراهيم محمدرض
ــوع حذف چهار  ــس، در زمينه موض اقتصادى مجل
ــذف چهار صفر از پول  صفر از  پول ملي مي گويد: ح
ــرايط  ــرايط اقتصادى مانند ش ــرى در ش ملى تغيي
تورمى، ركودى و قدرت خريد مردم ايجاد نمي كند 
ــرد. از روز  ــازى اعداد صورت مى گي و فقط ساده س
ــده بود،  ــت كه بحث حذف يك صفر مطرح ش نخس
ــود؛ چراكه با  ــد كه چهار صفر حذف ش پيشنهاد ش
توجه به  هزينه هاى سنگين حذف صفرها، اين اقدام 
ــيون اقتصادى بررسى طرح  منطقى تر است. كميس
بانكدارى جمهورى اسالمى را آغاز كرده كه يكى از 
ــت و با اين اقدام، تمام  مواد اين طرح حذف صفر اس
محاسبه هاى بخش حسابدارى تغيير يافته و اسناد و 
مدارك عوض مى شود. پس از تصويب طرح بانكدارى 
در مجلس بازه زمانى كوتاهي در نظر گرفته مى شود 
تا انتقال از پول ملى كنونى به پول ملى جديد انجام 
ــود. با حذف چهار صفر يك دالر حدود 10 تومان  ش
ــاد مى كند.  ــك رابطه واحدى ايج ارزش دارد كه ي
ــى هزينه هاى زيادى به بودجه  حذف صفر از پول مل

ــتم هاى  ــاس سيس ــد؛ چراكه بر اين اس وارد مى كن
حسابدارى و اسكناس ها بايد تغيير يابند، به همين 
دليل حذف يك صفر ارزش نداشته و بايد حذف چهار 

صفر صورت  گيرد.
مزايا و معايب حذف صفر

ــان حذف صفر  ــياري از كارشناس به عقيده بس
ــت كه هم  ــيري دو لبه اس از پول ملي مانند شمش
ــم مي تواند  ــد و ه ــته باش ــد مزايايي داش مي توان
ــور با خود به همراه  ــيب هايي براي اقتصاد كش آس
بياورد. البته كارشناسان معتقدند كه مزايا و معايب 
ــرايط اقتصادي كشور و زمان  اين اقدام كامال به ش
ــدن آن وابسته است.  اجراي طرح و نحوه اجرايي ش
ــي نام برده  ــه براي چنين اقدام از جمله مزايايي ك
مي شود، كاهش نرخ تورم،  نقل  وانتقال آسان پول، 
صرفه جويى در هزينه چاپ اسكناس، صرفه جويى 
در وقت نيروهاى انسانى و هزينه هاى معامالتى در 
ــور و اثرات مثبت روانى در جامعه  مسائل مالى كش
است. برخي كارشناسان نيز در اين خصوص مقاومت 
ــى، تقويت پول ملى و  در مقابل نفوذ ارزهاى خارج
ــادگى در مبادالت و  ــمى آن، س افزايش ارزش اس
ــاب ها، ارقام و ترازنامه ها،  ــاده تر حس نگهدارى س
ــتفاده از چك هاى بانكى و كاهش  كاهش نياز به اس
تسهيالت فعاليت دستگاه هاى خودپرداز را از ديگر 
محاسن اجرايي شدن اين طرح مي دانند. در مقابل 
مزايايي كه در اين خصوص مطرح شد، معايبي نيز 
وجود دارد كه از آن جمله مي توان به هزينه سنگين 
ــطح  ــكناس هاى جديد، افزايش س جايگزينى اس
ــازگارى دفاتر و صورت هاى  عمومى قيمت ها، ناس
مالى و پايگاه هاى اطالعاتى جديد و قديم و تحميل 
ــوى  ــاالن اقتصادى، عدم پذيرش از س هزينه به فع
ــش درآمدهاى  ــه و احتمال كاه برخى افراد جامع

صادراتى اشاره كرد.
ــي فرآيند  ــول مل ــاد در پ ــاي زي ــداد صفره تع
حسابداري و امور مالي را با مشكالت و سختي هاي 
زيادي مواجه مي كند؛ چراكه يك اشتباه كوچك در 
ــبات مي تواند ضرري غير قابل جبران  انجام محاس
ــبات  ــادگي محاس ــوي ديگر س به بار بياورد. از س
ــيار مطلوبي در زندگي روزمره افراد ايجاد  تاثير بس
ــورهاي زيادي در دنيا وجود دارند كه  مي كند. كش
ــر از پول ملي خود كرده  تا كنون اقدام به حذف صف
و توانسته اند در اين زمينه موفق عمل كنند. به نظر 
مي رسد كه اين اقدام حتي اگر تنها از بار رواني ناشي 
ــت، گراني ها و پيچيدگي معادالت  از از افزايش قيم
ــرايط فعلي  ــه بكاهد، باز هم در ش تجاري در جامع
اقتصاد كشور مي توان از آن به عنوان اقدامي مثبت 
ياد كرد. در حال حاضر نيز ريال به شدت افت ارزش 
پيدا كرده و همين موضوع مي تواند  دليلي مناسب 
براي اين اقدام از سوي دولت باشد؛ چراكه در چنين 
شرايطي بايد براي تقويت ارزش پول ملي گام هايي 

برداشته شود. 

ــتان تهران در حاشيه نشست  ــنا، عباس جعفرى دولت آبادى دادس به گزارش ايس
ــهرام جزايرى اظهار كرد:  با رييس اتاق تعاون ايران در رابطه با آخرين وضعيت پرونده ش
ــده بود، چند وقت پيش  ــهرام جزايرى كه در يكى از شهرستان ها دستگير ش پرونده ش
ــد و اين فرد در دادگاه بدوى به حبس طوالنى محكوم  ــت منجر  ش به صدور كيفرخواس
شده است، ولى از آنجايى كه حكم قطعى نيست پس از قطعيت، ميزان آن اعالم خواهد 
ــاره قرار داد كه اين اواخر مدعى تقلب هشت  ــد.وى در ادامه پرونده فردى را مورد اش ش
ــده بود و بيان داشت: مطابق بررسى ها اين اظهارات  ميليون راى در انتخابات سال 88 ش
صحت نداشت و اين فرد هفته قبل به دادستانى مراجعه كرده و تحقيقات به اتمام رسيده 
ــتان تهران در مورد پرونده  و به زودى در مورد اين فرد اتخاذ تصميم خواهيم كرد.دادس
ــد، افزود: اين متهم در حال تحقيق و  فردى كه در زمينه كاغذ چندى پيش دستگير ش
بازجويى است. در دادستانى پنج پرونده در رابطه با كاغذ مطرح است و حدود هشت نفر 
ــدند.وى ادامه داد: در روزهاى اول رقم ارزى كه اعالم شد 30 ميليون دالر  ــت ش بازداش
ــون دالر ارز دريافت كرده يا فروخته  بود، اما طبق آخرين تحقيقات، اين افراد 180 ميلي
ــازار آزاد فروخته اند. ــورى در ب ــا را با تهيه فاكتورهاى ص ــذ وارد نكردند يا كاغذه و كاغ

ــز گفت: هم  ــكه ثامن ني ــا آخرين وضعيت پرونده س ــادى در رابطه ب جعفرى دولت آب
ــد و هم در پرونده  ــكايت كرده ان ــكه ثامن كه تا االن حدود چهارهزار نفر ش در پرونده س
ــكايت كرده اند، عده اى با تبليغات، كارى را  ــادى كه حدود دو هزار نفر ش طالفروشى ش
ــده يا اموال  ــد و بعد از چند وقت يا متوارى ش ــدازى و اعتماد مردم را جذب مى كنن راه ان
ــرد: در پرونده  ــتان تهران اضافه ك ــاى آن ها را نمى دهد.دادس موجود تكافوى بدهى ه
ــت. ــدود 100 ميليارد تومان موجود اس ــكه ثامن با بدهى 250 ميليارد تومانى، ح س

ــتگاه هاى دولتى در اعطاى مجوز به اين گونه فعاليت ها بايد مراقب   وى تاكيد كرد: دس
ــته باشند.دادستان تهران  باشند و اگر هم اعطاى مجوز صورت گرفت بايد نظارت داش
ــدام خواهد بود و  ــق صرافى هاى مجاز قابل اق ــروش ارز فقط از طري ادامه داد: خريد و ف
ــده  ــتور داده ش ــود و به پليس دس هرگونه خريد و فروش ارز در معابر جرم تلقى مى ش
ــيم. ــود تا به ثبات در حوزه ارز برس ــوع اقدامات برخورد ش كه بدون وقفه در مورد اين ن

جعفرى دولت آبادى با اشاره به گزارش بانك مركزى در رابطه با تعداد صرافى هاى غيرمجاز، 
ــده اند كه تا پايان سال قرار است تعيين تكليف شود و  گفت: حدود 60 صرافى معرفى ش
اميدواريم اين اقدام به كل كشور تسرى يابد.وى گزارش آخرين اقدامات قضايى در مورد 

حادثه دانشگاه علوم  وتحقيقات را نيز تشريح كرد و بيان داشت: پليس در هفته گذشته نظرى 
براى دادستانى ارسال كرد ولى از آنجايى كه يك گروه هفت نفره در اين زمينه تشكيل و 
ــده بود، منتظر ارائه گزارش كارشناسى هستيم.دادستان  پرونده به اين گروه ارجاع ش
تهران بيان داشت: گزارش پليس در حوزه هاى راننده و ميزان ايمنى وسيله نقليه، پيمانكار و 

وضعيت جاده ارائه شده ولى منتظر گزارش تكميلى هيات هفت نفره هستيم.
دو متهم حادثه دانشگاه علوم و تحقيقات همچنان بازداشت هستند

جعفرى دولت آبادى ادامه داد: در حال حاضر 11 مصدوم بسترى هستند و تعدادى 
ترخيص شده اند و دو متهم پرونده همچنان بازداشت هستند.وى با اشاره به بازديد خود از 
دانشگاه به همراه دادستان كل، باتوجه به اظهارات برخى دانشجويان در مورد اعالم اعتراض 
نسبت به عدم رعايت اصول ايمنى در دانشگاه در گذشته، تاكيد كرد: اگر دانشجويان يا 
كسانى مدعى هستند كه در گذشته نامه يا طومارى به سيستم دانشگاه آزاد نوشته اند، حتما 
در اختيار دادستانى قرار دهند و در بررسى هاى محيطى تاثيرگذار خواهد بود.جعفرى دولت 
آبادى همه دستگاه هاى دولتى و خصوصى را به ايمن سازى مسيرها و وسايل نقليه و تست 
سالمت رانندگان و ساختمان ها مكلف كرد.وى در پايان خاطرنشان كرد: در اين پرونده 
به سلسله اسباب نزديك به حادثه مثل جاده، نوع اتومبيل، قرارداد پيمانكار، شيوه نظارت 

پيمانكار و شيوه نظارت دانشگاه توجه داريم.

به گزارش  تسنيم به نقل از روابط عمومى سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، 
تويسركانى معاون رييس قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
ــازى نقش و عملكرد قوه قضاييه و  ــه مسئوالن مستندس كه در چهارمين جلس
سازمان هاى تابعه در دوران انقالب اسالمى و دفاع مقدس صحبت مى كرد، گفت: 
ــور باور  در ايام پيروزى انقالب و در هنگام دفاع مقدس مردم به آرمان هاى كش
قلبى داشتند و اين باور از اعتقادات دينى مردم نشأت مى گرفت و امروزه دشمنان 
انقالب با تحليل دقيق جامعه در 40 سال گذشته سعى دارند باورهاى مذهبى و 
انقالبى را از جامعه بگيرند؛ بنابراين مستندسازى اوضاع و احوال جامعه و مردم 
در دفاع مقدس و ارائه نتايج آن و انتقال اين تجربيات به نسل كنونى جامعه مى 

تواند دفاع موثر در مقابله با هجوم دشمنان باشد.
ــازى با موضوع  ــناد و امالك كشور گفت: مستندس رييس سازمان ثبت اس
ــتفاده از گنجينه بسيار بزرگ و ارزشمند تجربيات  دفاع مقدس، شناسايى و اس
است كه تاكنون بخش عمده اى از آن ناشناخته مانده است.وى ابعاد اين سرمايه 
ــت و گفت: دفاع مقدس منحصر به جبهه هاى جنگ  بزرگ را بسيار وسيع دانس
ــت جبهه ها و در سنگرهاى اقتصادى،  نيست و ايثارگرى ها و حماسه ها در پش
ــى توده هاى مردم از همه  اجتماعى و ادارى فراوان بود.در دوران جنگ تحميل
داشته هاى خود گذشته بودند و با كمك هاى جانى و مالى و بدون منت و با ايثار 
ــيدن به پيروزى آرمان هاى انقالب و دفاع از كشور فعاليت مى كردند  در راه رس
ــئول و بدهكار به كشور مى  و فضايى شكل گرفته بود كه آحاد مردم خود را مس
دانستند.وى ضمن بيان اين موضوع كه دشمن در تالش است مردم را از فضاى 
دوران دفاع مقدس دور كند و در زمينه ايثارگرى ها و از جان گذشتگى ها ترديد 
ايجاد مى كند، اظهار داشت: اين ترديدها شروع يك سناريوى خطرناك است كه 
بايد به آن توجه كرد.تويسركانى ضمن بيان اين موضوع كه ساده انديشى است 
فكر كنيم دشمن گاهى اتفاقى اين گونه مسائل را مطرح مى كند، افزود: ما بايد 
بپذيريم، اگر گرفتار روزمر گى شويم، توفيقى براى حفظ حضور مردم در صحنه 
و استفاده از ذخاير و گنجينه هاى هشت سال دفاع مقدس نخواهيم داشت.وى 
ــته ايم و بايد از همان ابتداى كار  با اشاره به اين موضوع كه در گذشته تعلل داش
ــاز بايد بتواند با نگاه بلند،  مستندسازى آغاز مى شد، گفت: مجموعه مستندس

ــخص به همه ابعاد و زواياى پنهان و آشكار  برنامه ريزى دقيق و با راهبردى مش
آن دوران بپردازد و كار بسيار ارزشمندى براى جامعه، مردم و نسل آينده انجام 
دهد. بروكراسى زياد، بهره ورى اندك و هزينه باال در سيستم ادارى كشور نتيجه 
ــرا در دوران دفاع مقدس  ــت زي فاصله گرفتن از روحيه دوران دفاع مقدس اس
باوجود امكانات اندك پيروزى در جنگ نتيجه بهره ورى باال بود.در اين مراسم 
سردار غالمرضا عالماتى رييس سازمان اسناد و مدارك دفاع مقدس ضمن اشاره 
به قرار گرفتن در هفته بصيريت و 9دى گفت: آنچه كه كشور و انقالب اسالمى را 
حفظ كرد، بصيرت و حضور مردم بود و اين ميراثى بود كه امام خمينى (س) براى 
مردم به جا گذاشت و بر اساس آن مردم در دوران دفاع مقدس با عملياتى كردن 
ــتند با حضور در صحنه دشمنان را شكست دهند و  اين استراتژى و ايده توانس
همين مسير را مقام معظم رهبرى ادامه دادند و با حضور مردم نظام و انقالب را 
حفظ كردند. قدرت نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران به پيوستگى عناصرى 
است كه در آن هستند و امروز هيچ چيزى مرزهاى كشور را تهديد نمى كند.وى 
ضمن بيان اين موضوع كه نجات كشورهاى عراق و سوريه و ايجاد جبهه مقاومت 
از بركات بسيار ارزشمند دفاع مقدس و تفكر بسيجى است كه شاهد آن هستيم، 

گفت: بايد تمامى اين كارها به شكل دقيق مستند سازى شود.

           زمزمه هايي مبني بر حذف چهار صفر از پول ملي به گوش مي رسد  

صفرهاي  رنگ  پريده
بانك مركزي نيز  از اسكناس هاي 50 هزارتوماني اي رونمايي كرده كه در آن ها تنها عدد مربوط به تومان، يعني 50 برجسته شده است

             دادستان تهران خبر داد    

محكوميت  شهرام جزايرى  به  حبس

             معاون قوه قضاييه:    

 ترديد افكنى  درباره دفاع مقدس،  شروع يك سناريوى خطرناك       است 
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موضوع تعيين سرپرست در نهادهاى عمومى و سازمان هاى دولتى بررسى شد 

جانشينى براى رييسى كه نيست

گروه اقتصاد
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محمدپارسا

مقايسه آمارى از وضعيت بازار كار نشان مى دهد 
ــتغال در دولت دهم ساالنه  در حالى كه متوسط اش
ــود، در دولت يازدهم به  ــزار و 916 نفر ب فقط 127 ه
طور متوسط ساالنه 490 هزار شغل ايجاد شده است. 
با آنكه در تحليل بازار كار غالبا شاخص «نرخ بيكارى» 
را مبنا قرار مى دهند، اما براى بررسى روند اشتغال زايى 
ــتناد  ــاخص «نرخ بيكارى» اس نمى توان فقط به ش
ــاخص  نرخ  ــه در تحليل اين بازار پيش از ش كرد، بلك
بيكارى و اشتغال بايد «جمعيت فعال كشور» مورد 
ــى و تحليل قرار گيرد.جمعيت فعال اقتصادى  بررس
ــاركت اقتصادى» نشان داده  كه با شاخص «نرخ مش
مى شود، به عنوان يكى از شاخص هاى مهم و تاثيرگذار 

در تغييرات نرخ بيكارى و اشتغال است. 
مشاركت در ايجاد شغل

جمعيت فعال اقتصادى مجموع جمعيت شاغل 
ــود و افزايش اين نرخ  ــامل مى ش و بيكار كشور را ش
ــاغالن يا بيانگر افزايش  ــد جمعيت ش يا بيانگر رش
جمعيت متقاضى ورود به بازار كار و آغاز يك فعاليت 
ــت؛ بنابراين در شاخص هاى كالن بازار  اقتصادى اس
كار، رشد نرخ مشاركت اقتصادى سيگنال مثبت به 
ــوب مى شود.بررسى آمارهاى رسمى  بازار كار محس
ــتناد مركز آمار ايران  ــاركت اقتصادى به اس نرخ مش
ــان مى دهد اين نرخ از 42 درصد در ابتداى دولت  نش
نهم (1384) در پايان دولت دهم (اواسط1392) به 
37,6 درصد كاهش يافته است كه حكايت از كاهش 
ــال دارد. اما نرخ  ــت س ــدى در طول هش 3,4 درص
ــاركت از زمان آغاز به كار دولت يازدهم (اواسط  مش
1392) مجدد روند صعودى به خود گرفت؛ به طورى 
كه اين نرخ از 37,6 درصد در پايان سال 92 با رشد 2,7 
ــال به 40,3 درصد در پايان  درصدى در طى چهار س
سال 96 رسيده است. در سال هاى مورد بررسى، نرخ 
مشاركت اقتصادى تا سال 93 روند كاهشى داشته و 
به زير 40 درصد كاهش يافته و در سال 90 پايين ترين 
ــى افزايش يك  ــت، ول مقدار خود را تجربه كرده اس
درصدى نرخ مشاركت اقتصادى در سال 94 نسبت 
ــى اين نرخ  ــال 93 را مى توان پايان روند كاهش به س

دانست.همچنين به استناد آمار مركز آمار ايران، طى 
10 سال گذشته نرخ مشاركت اقتصادى زنان كمتر 
از 17 درصد بوده و در سال 93 به كمترين مقدار خود 
رسيده است ولى بر اساس نمودار باال از سال 94 نرخ 
مشاركتى زنان افزايشى شده و در سال هاى 95 و 96 
ــته  ــى برابر با 1,6 و .1,1 درصد داش به ترتيب افزايش
ــال 84 تا پايان  ــت. جمعيت فعال كشور نيز از س اس
ــال 93 تقريبا ثابت بود اما از سال 94 تاكنون روند  س
افزايشى را تجربه كرده است؛ به گونه اى كه در سال 95  
نسبت به سال 94 با بيشترين مقدار، افزايشى حدود 
يك ميليون نفر را تجربه كرده است. افزايش جمعيت 
فعال در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 800 هزار 
نفر بوده است.اما بررسى شاخص نسبت اشتغال طى 
سال هاى 84 تا 91 نيز از افزايش جمعيت شاغل كشور 
حكايت دارد؛ به اين ترتيب كه جمعيت شاغل كشور 
در بازه زمانى 84 تا 92 تقريبا در بازه 20 تا 21 ميليون 
نفر در نوسان بود اما روند جمعيت شاغل كشور از سال 

92 روند صعودى به خود گرفت.
ايجاد  دوميليون شغل در  پنج سال

بر اساس آمارهاى نتايج نيروى كار كشور به استناد 
مركز آمار ايران، جمعيت شاغل كشور از 21 ميليون و 
346 هزار نفر در سال 92 به 23 ميليون و 379 هزار نفر 
در سال 96 رسيده است كه طى اين پنج سال بالغ بر  
دو ميليون شغل ايجاد شده است. اما از ابتداى دهه 90 
به تدريج متولدين سال هاى ابتدايى دهه 70 متقاضى 
ورود به بازار كار شدند و اين حجم از تقاضا با جمعيت 
انباشت بيكار به يك باره منجر به افزايش جمعيت بيكار 
شد و دولت بايد عالوه بر اشتغال زايى براى جمعيت 
بيكار انباشت دهه شصتى ها، بتواند به تقاضاى شغل 
ــه  ــخ دهد. برآيند فعاليت س دهه هفتادى ها نيز پاس
ــت هاى  ــم و يازدهم در حوزه سياس دولت نهم، ده
اشتغال زايى، حاكى از آن است كه در دولت نهم به طور 
متوسط ساالنه 416 هزار و 471 شغل ايجاد شد اما اين 

ميزان در دولت دهم با كاهش شديدي مواجه شد؛ به 
طورى كه با ريزش 490 هزار و 679 نفر نيروى كار در 
دو سال پياپى يعنى سال هاى 89 و 90 متوسط اشتغال 
ــال به 127 هزار و  ايجاد شده در دولت دهم در هر س
916 نفر كاهش يافت.در مجموع طى چهار سال دولت 
يازدهم (92 تا 96) به طور متوسط ساالنه براى 489

هزار و 954 نفر اشتغال ايجاد شد. شاخص نرخ بيكارى 
ــان مى دهد، باوجود افزايش حجم متقاضيان  نيز نش
ــغل،  ورود به بازار كار يا به عبارتى بيكاران آماده به ش
اما دولت توانست نرخ بيكارى را تقريبا ثابت نگه دارد. 
بررسى نرخ بيكارى حاكى از آن است كه نرخ بيكارى 
در سال 89 به اوج خود رسيد و به 13,5 درصد افزايش 
يافت. اما نرخ بيكارى طى سال هاى 90 و 91 كاهش 
يافت و به ترتيب به 12,3 و 12,1 درصد رسيد اما نرخ 
ــوس 1,7 ــال 92 با كاهش محس بيكارى در پايان س

درصدي طى يك سال به 10,4 درصد كاهش يافت.
رشد محسوس بيكاران 

ــد اندك 0,2 ــال 93 با رش ــرخ بيكارى در س اما ن
ــد  ــال 94 نيز با رش ــه 10,6 درصد و در س درصدى ب
ــا نرخ بيكارى  ــيد، ام 0,4 درصدى به 11 درصد رس
ــوس به خود گرفت كه  ــال 95 يك رشد محس در س
مى تواند ناشى از كاهش نرخ رشد سرمايه گذارى طى 
سال هاى قبل باشد؛ چراكه نرخ رشد سرمايه گذارى 
يكى از مولفه هاى مهم در جذب نيروى كار و افزايش 
اشتغال محسوب مى شود. در عين حال نرخ بيكارى 
ــال 96 نيز مجدد روند كاهشى به خود گرفت و  در س
ــيد. جمعيت بيكار كشور از سال  به 12,1 درصد رس
84 روند نزولى خود را طى  كرد و حتى در سال 87 به 
زير دو ميليون و 500 هزار نفر رسيد اما در سال 89 از 
ــه ميليون نفر عبور كرد و به باالترين حد خود  مرز س

ــال هاى 90 تا 94 جمعيت  رسيد. پس از آن طى س
ــه ميليون بوده و از سال 95 ــور كمتر از  س بيكار كش

ــه ميليون نفر گذشت.   دوباره اين جمعيت از مرز س
البته همان طور كه اشاره شد، نرخ مشاركت اقتصادى 

به شدت مى تواند در تغييرات شاخص هاى بازار كار از 
جمله نرخ اشتغال و بيكارى موثر باشد؛ بنابراين طى 
سال هاى 89 تا 95 بيش از يك ميليون و 900 هزار نفر 

به جمعيت فعال كشور اضافه شد.

سازه هاي آبي شوشتر اوج شكوه و قدرت ايرانيان در دوران 
باستان را به نمايش مي گذارد؛ دوراني كه آب مقدس بود و 
براي بهره گيري بيشتر از آن سازه هايي طراحي كردند كه 
به نماد هنر، خالقيت و هوش مهندسان ايراني تبديل شد. 
سازه هاي آبي شوشتر چهار هزار سال در تاريخ پر فراز و نشيب 
اين سرزمين استوار مانده اند تا به نسل ما امانت سپرده شوند. 
نسلي كه به تخريب هويت و ميراث تاريخي خود معروف است.

خبر تخريب و نوسازي بافت در عرصه و حريم سازه هاي آبي 
ــتداران ميراث فرهنگي كشور  شوشتر موجب شوك دوس
ــنا« چند متر مانده به ورودى سازه هاى  شد. به گزارش ايس
آبى شوشتر، در ميدانى كوچك قبل از ورودى اين مجموعه 
جهانى، مغازه هاى قديمى تا همين چند روز هنوز فعاليت  
داشتند، اما حاال تصاوير منتشر شده از 6 باب مغازه قديمى در 
راسته مهم ترين نقطه شوشتر، با گودبردارى هاى انجام شده، 
بوى فاجعه اى جديد مى دهد!تخريب و نوسازى چه در عرصه 
و چه در حريم مجموعه هاى جهانى، گريبان آثار تاريخى را 
ــت...هر چند برخى دوستداران ميراث فرهنگى  گرفته اس
شنيده بودند كه نخستين بهانه  مالك 6 باب مغازه قرارگرفته 
در عرصه  اين محوطه  جهانى، بارش بارانى بوده كه هر 6 مغازه 
را با يكديگر از بيخ و بن از بين برده است؛بارانى كه سه شنبه 11

دى هر 6 مغازه را با يكديگر تخريب كرده، اما رييس اداره ميراث 
فرهنگى شوشتر، حتى اين بهانه را رد مى كند و از مجوزى خبر 
مى دهد كه شوراى فنى پايگاه ميراث جهانى شوشتر براى 
اين ساخت وساز صادر كرده است». على محمد چهارمحالى، 
ــتى و گردشگرى  رييس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دس
ــنا مى گويد:« از در ورودى تا اول  شهرستان شوشتر به ايس
كوچه «اوراز» كه اين مغازه ها قرار گرفته اند، فاصله اى حدود 
60 متر وجود دارد؛ بنابراين محوطه  تخريب شده، در حريم 
سازه هاى آبى شوشتر است كه بنا بر نظريه شوراى فنى پايگاه 
ميراث جهانى به آن مجوز يك طبقه داده شده است.از ابتداى 
كوچه آن به مرور رو به پايين است، مى خواهند آن هم طراز و 
هم سو با كوچه باشد، اين كوچه حالت شيب دارد، اگر مجوز 
ساخت براى انتهاى كوچه چهار متر بدهند، به دليل شيب 
موجود، چون انتهاى كوچه يك متر اختالف ارتفاع دارد، آن 
سه متر مى شود، با اين اقدام، بخشى كه برداشته اند، با پايين 
رفتن مغازه ها به مرور جبران مافات مى كند.اقدام انجام شده، 
تخلف محسوب نمى شود. مجوز تخريب براى اين محوطه كه 
تقريبا قديمى هم نبوده، با نظريه شوراى فنِى پايگاه سازه هاى 
آبى صادر شده است، بنابراين از نظر قانونى، هيچ تخلفى انجام 
ــت». به گفته ى وى، بناى جديد بر اساس ضوابط  نشده اس
اعالم شده، به همان روش قديم و دقيقا با نماى سنگ با ارتفاع 

چهار متر و به اندازه ارتفاِع رواق ميدان ساخته مى شود.
سريال تكراري تخريب در شوشتر

ماجراي تخريب در عرصه، حريم و حتي خود مجموعه 
جهاني سازه هاي آبي شوشتر به سريالي تلخ تبديل شده است. 
سال گذشته نيز خبر ريزش بخشي از سازه هاي آبي شوشتر، 
موجب نگراني و البته اعتراض  كنشگران و كارشناسان ميراث 
فرهنگي شد. در خبرها آمده بود:« آنچه در مجموعه سازه هاى 

آبى تاريخى شوشتر معروف به «سيكا» ريزش كرده است، 
بعد از بقاياى كارخانه قديمى يخ سازى و دو پالن (يعنى دو 
ــت كه  پل)  قرار دارد و محل ريزش طاق يكى از كانال هاس
بخشى از سازه هاى آبى تاريخى ثبت جهانى شوشتر محسوب 

مى شود».
ــتر از نوعي سنگ است كه  جنس سازه هاي آبي شوش
بايد هميشه در آب باشد. اگر آب در آن جاري نباشد، دچار 
هوازدگي و درنهايت تخريب مي شود.سازه هاي آبي شوشتر 
به  دليل كاهش آب و عدم اختصاص حقابه دچار فرسايش 
شديد شده اند. براساس شواهد، هر لحظه بايد منتظر اخبار 
ناگواري از تخريب سازه هاي آبي شوشتر باشيم. در سال هاي 
اخير اعتباري براي مرمت اين اثر تاريخي اختصاص داده نشد. 
فاضالب در ديواره جنوبي و غربي بسيارنشت كرده  و ديواره 

شمالي نيز دچار فرسايش شده است. 
ساخت و ساز،  بالي جان شوشتر

ساخت و ساز غيرمجاز در حريم ميراث جهاني شوشتر، 
بالي جان اين اثر شده است. خانه هايي كه يكي پس از ديگري 
در حريم سازه هاي آبي شوشتر سبز مي شوند و مسئوالن نيز 
راه سكوت را در پيش گرفته  اند. مجتبي نارنچ پور، خبرنگار 

شوشتري به «قانون» با اشاره به اينكه مشكل ديگر اين ميراث 
جهاني، مديريت پايگاه سازه هاي آبي است، مي گويد:« اين 
پايگاه درحال حاضر به حريم درجه يك اثر،تجاوز و اقدام به 
ساخت و ساز كرده است. در گذشته پايگاه  خانه هايي را براي 
كاهش بار تونل هاي تاريخي سازه هاي آبي شوشتر تملك 
ــت. قرار بود پس از تملك آن ها را تخريب كنند اما  كرده اس
پايگاه ساز ه هاي آبي، هم اكنون درحال استحكام بخشي و 
بازسازي آن خانه هاست. اين خانه ها فشار بسياري را بر سازه 
وارد مي كنند. به اعتقاد من، مديريت پايگاه هيچ گونه عزم و 

اراده اي براي حفظ و نگهداري آثار تاريخي شوشتر ندارد».
حقابه سازه هاي آبي شوشتر تامين نشد

ــمس آبادي، فعال ميراث فرهنگي در شوشتر  احمد ش
ــهر  ــازه هاي آبي اين ش ــاره وضعيت س ــون» درب به «قان
ــالم كرده ايم كه  ــئوالن ميراث اع مي گويد:«بارها به مس
به دليل ثبت جهاني اين اثر در يونسكو، آن ها تعهداتي نسبت 
ــدن اين  به اين ميراث جهاني دارند اما خبري از اجرايي ش
تعهدات نبود.  تامين آب سازه جزو مهم ترين تعهدات محسوب 
ــده است. منطقه اي به نام بند  مي شود كه توجهي به آن نش
ميزان وجود دارد. بند ميزان سدى در شوشتر،ساخته دست 

انسان  و مربوط به دوره ساسانيان است كه تا امروز پابرجاست. 
آب اين منطقه از كوه هاي زاگرس سرچشمه مي گيرد، پس از  
آن به سمت گتوند و در نهايت به شوشتر مي رسد. آب اين سد، 
به نسبت هاى دو و چهار،بين رودخانه هاى گرگر و شطيط 
ــود.  دو دانگ آب رود گرگر، روانه سازه هاي  تقسيم مى ش
ــال هاي اخير اليروبي نهر گرگر  آبي شوشتر مي شود. در س
به خوبي انجام نشده است، به همين دليل بخش قابل توجهي 
ــت.همچنين   ــه كاهش يافته اس ــي آب اين رودخان از دب
ــته است. كم آبي نيز بر ميزان حجم ورودي آب تاثير گذاش

از آنجايي كه حيات سازه هاي آبي به آب بستگي دارد، كاهش 
آب براي سازه هاي جهاني شوشتر به معضل بزرگي تبديل 
شده است؛چرا كه حيات يك سازه به آب بستگي دارد، اگر 
آب در آن جريان نداشته باشد، فرسوده شده و به مرور زمان 
تخريب مي شود. وضعيت بسياري سازه ها اورژانسي بوده و 
درحال تخريب هستند و با اين بودجه اندك نمي توان آن ها 

را نجات داد».
بودجه هاي قطره چكاني 

بودجه اندك براي حفظ و مرمت سازه هاي آبي، مشكل 
ــمس آبادي در اين باره  ــت. ش ديگر اين ميراث جهاني اس

مي گويد:«مديركل ميراث فرهنگي خوزستان حساسيت و 
توجه اي به اين اثر جهاني ندارد. بودجه ويژه اي براي حفظ و 
مرمت سازه جهاني شوشتر اختصاص پيدا نكرد. بودجه پايگاه 
سازه هاي آبي شوشتر به اندازه اي ناچيز است كه در پرداخت 
حقوق پرسنل نيز با مشكل مواجه هستند؛به همين دليل 

حفظ و مرمت اثر تاريخي در اولويت قرار ندارد».
سازه هاي آبي، ميراث جهاني شوشتر

سازه هاى آبى تاريخى شوشتر مجموعه اى به هم پيوسته 
از پل ها، بندها، آسياب ها، آبشارها، كانال ها و تونل هاى عظيم 
هدايت آب هستند كه در ارتباط با يكديگر كار مى كنند و در 
دوران هخامنشيان تا ساسانيان، براي بهره گيرى بيشتر از آب 
ساخته شده اند. در سفرنامه مادام ژان ديوالفوآ،  باستان شناس 
نامدار فرانسوى از اين محوطه به عنوان بزرگ ترين مجموعه 
صنعتى پيش از انقالب صنعتى ياد شده است.با تشكيل پايگاه 
سازه هاى آبى و گسترش فعاليت هاى پژوهشى پيرامون اين 
سازه ها، ابتدا پرونده مجموعه آسياب هاى شوشتر كه سال ها 
ــنهادى ثبت جهانى ايران قرار داشت، تهيه  در ليست پيش
شد. اما به پيشنهاد و نظر كارشناسان ميراث جهانى يونسكو 
ــياب ها تنها بخشى از مجموعه  مبنى بر اينكه محوطه آس
به هم پيوسته سازه هاى آبى در شوشتر است، تهيه پرونده 
منظومه آبى تاريخى شوشتر در دستور كار قرار گرفت. اين 
پرونده پس از تكميل و رقابت موفقيت آميز در مقايسه با آثار 
ــازمان ميراث فرهنگى كشور  پيشنهادى ديگر، از سوى س
به عنوان دهمين اثر ايران به كميته ميراث جهانى يونسكو 
ارائه شد. سرانجام در نشست ساالنه اعضاى اين كميته در 26

ژوئن 2009 (5تير 1388) در شهر سويل اسپانيا، اين پرونده 
با احراز معيارهاى  يك، دو و پنج با عنوان نظام آبى تاريخى 
شوشتر در فهرست ميراث جهانى يونسكو با شماره 1315

به ثبت رسيد.در اين مجموعه باستانى تعداد قابل توجهى 
آسياب آبى وجود دارد و نمونه كامل و بزرگى از به كارگيرى 
نيروى آب براى چرخاندن آسياب ها را مى توان در آن مشاهده 
كرد. پل بند گرگر، تونل بليتى، تونل دهانه شهر، تونل سه كوره، 
ــياب ها، ساباط هاى  ــياب ها، پلكان هاى مجموعه آس آس
مجموعه آسياب ها، تاسيسات جديد مجموعه آسياب ها، پل 
دوپلون، سيكا و چهارطاقى ، مجموعه سازه هاي آبي شوشتر 
را تشكيل مي دهند. مجموعه آسياب ها و آبشارهاى شوشتر از 
بى مانندترين نمونه هايى است كه  براي استفاده بهينه از آب 
در ادوار كهن مورد بهره بردارى قرار گرفته است. اين محوطه 
مجموعه اى از سد، تونل ها، كانال هاى فرعى و آسياب هاى 
آبى است كه به صورت يك مجموعه صنعتى-اقتصادى بوده 
و جزيي از مجموعه بزرگ سازه هاى آبى شوشتر است كه در 
كتب تاريخى به آن اشاره شده است. اساس كار مجموعه به 
اين صورت است كه سد گرگر مسير رودخانه را مسدود كرده 
و سطح آب را براى آبگيرى سه تونل حفر شده در تخته سنگ 
ــه گانه، آب را به مجموعه هدايت  باال مى آورد. تونل هاى س
مى كنند و به كانال هاى متعددى تقسيم مى شوند كه پس 
ــارهايى به  ــياب ها، آب به صورت آبش از گرداندن چرخ آس
محوطه اى حوضچه مانند سرازير مى شود. يكى از ويژگى هاى 
بسيار بارز مجموعه آسياب ها و آبشارها مجاورت آن با بافت 
تاريخى شهر شوشتر است. اين محوطه عالوه بر استفاده هاى 
ــاكنان را  ــاى كم آبى نيز، آب مورد نياز س صنعتى، در روزه

ــا و منحصربه فرد  ــيار زيب تامين مى كرد. يك ويژگى بس
بصرى نيز كه در اين مجموعه وجود دارد و جلوه خاصي به 
آن مى بخشد، اين است كه آب حاصل از پساب آسياب ها 
به صورت آبشارهاى مصنوعى زيبا به محوطه اى حوضچه 
مانند مى ريزد كه منظره چشم نواز و دل انگيزي را در مقابل 
ديدگان هر بيننده به وجود مى آورد. همچنين در محوطه 
ــه تونل معروف سه كوره،  ــت بند كه محل آبگيرى س پش
ــم انداز زيبايى به چشم  دهانه شهر و بليتى است نيز چش
مى خورد. مجموعه آسياب ها و آبشارهاى شوشتر با توجه 
به زمان ساخت از شاهكارهاى فنى و مهندسى در جهان 
ــى هم در ايران و هم در جهان  است. اين شاهكار مهندس
بى نظير است. بدون شك با توجه به اهميت شهر شوشتر 
در برهه هايى از تاريخ و توجه ويژه به احداث تاسيسات آبى 
در اين منطقه كه از فنون مهندسى پيچيده اى سود مى برد، 
ما را در نتيجه نهايى مصمم مى كند كه احداث آسياب ها را 
متعلق به دوران كهن و حتى هم عصر با ساسانيان بدانيم. 
ــى پيچيدگى هايى كه در  ــده، برخ عالوه بر موارد ذكر ش
طراحى تونل هاى آبرسانى وجود دارد، براي بهره بردارى 
غير از مصارفى همچون آبيارى اراضى بوده است. تونل هاى 
سه گانه در پشت پل بند گرگر، وظيفه انتقال حجم معينى 
ــياب برعهده  از آب را براى به حركت در آوردن پره هاى آس
داشته اند. مجموعه آسياب ها و آبشارهاى شوشتر در مسير 
رودخانه گرگر كه خود از شاهكارهاى فنى و مهندسى اعصار 
كهن محسوب مي شود، بنا  شده است. رود گرگر به صورت 
دست كند است و احداث آن را به اردشير بابكان، شاهنشاه 
ساسانى نسبت داده اند.اما در مطالعات باستان شناسى اين 
تاريخ به عقب تر برده شده است. موقعيت ممتاز و شرايط 
ــتر به دليل مجاورت با رودخانه  مناسب زندگى در شوش
كارون، امكانات مناسبى را براى مستقر شدن در اين منطقه 
فراهم كرده است. قديمى ترين آثار شناخته شده در شوشتر 
مربوط به دوران پارينه سنگى و پيش از تاريخ بوده است. اين 
شهر در دوره ايالمى به دليل نزديكى به معبد چغازنبيل از 
اعتبار ويژه اى برخوردار بوده و دردوره هخامنشى مزداريون 
و سازه هاى آبى آن پايه ريزى شدند. شوشتر در دوره اشكانيان 
پايتخت حاكمان محلى خوزستان بوده و در زمان ساسانيان، 
ــت. ــمار مي رفته اس ــتان به ش يكى از مراكز مهم خوزس

تجديد بناى شوشتر را به اردشير بابليان نسبت مى دهند و 
در اين دوره است كه شوشتر به صورت جزيره اى ميان آب ها 
قرار گرفته و معمارى گسترده آبى به صورت كانال ها، پل 
بندها و آسياب ها در گوشه و كنار آن شكل گرفته است. پس 
از وى به روايت تاريخ در زمان شاپور ساسانى، آبادانى شوشتر 
به اتمام رسيد و اين شهر درخشان ترين دوره تاريخى حيات 
خود را گذرانده و با تجهيز تاسيسات آبيارى، كشاورزى در 
اين شهر رونق فراوان گرفت. شوشتر را مى توان موزه بناها و 
سازه هاى آبى دانست كه اين بناها از نظر عملكرد به يكديگر 
وابسته اند و به همين دليل شهرى كم نظير در سراسر جهان 
ــازه هاى آبى شوشتر  ــتان 87 مجموعه س است. در تابس
مشتمل بر بند ميزان، آسياب هاى آبى، قلعه سالسل، بند 
گرگر، بندخاك، پل بند شادوران، بند برج عيار، پل لشكر، بند 
ماهى باران، بند شرابدار و ميل مناره كاله فرنگى در فهرست 
آثار جهانى يونسكو به عنوان دهمين اثر از ايران به ثبت رسيد.

   «قانون» وضعيت ايجاد اشتغال در پنج سال گذشته از دولت روحانى را بررسي كرد 

تثبيت نرخ بيكارى باوجود افزايش جمعيت فعال

   سازه هاي آبي چند هزارساله به  دليل ساخت و ساز غيرمجاز، سوءمديريت و عدم اختصاص حقابه درحال تخريب هستند

ميراث عليه ميراث جهاني شوشتر 

گروه سرزمين

وقتى  مقام معظم رهبرى بر لزوم مشاركت همه مردم در 
مبارزه با آسيب هاى اجتماعى تاكيد كردند و از  همه  آحاد  
جامعه  خواستند  براى مبارزه با آسيب هاى اجتماعى حتى 
آن هايى كه به دين و اسالم اعتقادى ندارند اما ايران را قبول 
دارند با همه توان وارد ميدان شوند،  دولت نيز  دستور ويژه اى  
را  براى  تشكيل  اتاق  فكر  و كارگروه  ويژه  در  اين  خصوص

صادر كرد  و به اين  ترتيب موضوع  آسيب هاى  اجتماعى  
وارد فاز  جديدى  شد. البته  دولت  به  اين  امر  بسنده  نكرد و 
به  گفته  نمايندگان  مجلس  شوراى  اسالمى  دربودجه 98

نيز براي اقشار آسيب پذير، بازنشستگان، حقوق بگيران و 
اشتغال توجه ويژه اي قايل شد. حتى در اين اليحه به ايجاد 
يك ميليون شغل اشاره شد كه اين  مهم را مى  توان از نقاط 
مثبت و از ويژگى هاى بودجه دانست؛ موضوعى كه  براساس 
آن  مقرر شده منابع و تسهيالتى در اختيار بنگاه هايى كه با 
ظرفيت پايين كار مى كنند، قرار داده شود تا در جذب نيروى 
كار و اشتغال زايى موثر باشد. با  آنكه  به  تعبير  جامعه  شناسان  
ــيب  هاى  اجتماعى متاثر از تغييرات  اقتصادى و  بروز  آس
ــت  وحاال  فرقى  نمى  كند آسيب  فرهنگى  هر جامعه اس
ناشى از اعتياد، طالق و بيكارى باشد يا حاشيه نشينى و... 
ولى اينكه اين آسيب ها چرا به وجود آمده اند و براى مقابله 
وكاهش آن چه بايد كرد، دراين باره با «امان ا... قرايى مقدم» 
ــناس،  گفت وگوى كوتاهى انجام داديم كه در  جامعه  ش

ادامه مى خوانيد:
    ضـرورت توجـه  بـه  موضوع  آسـيب  هاى  

اجتماعى  در  جامعه  ما چيست؟
مى  دانيد  كه  امروزه  يكى  از  مشكالت و  معضالتى  كه  
ــيوع  آسيب  هاى   در  جامعه  به وجود  آمده، بحث بروز  و ش
اجتماعى  است؛ به طورى كه اهميت موضوع  به  گونه  اى  
بود  كه  حتى مقام  معظم  رهبرى  به آن ورود  كرده  و بارها  آن  
را مورد  تاكيد قرار  دادند و  نهادهاى  متولى  از  جمله  وزارت  
كشور را  ملزم  به  پيگيرى  جدى  و  بررسى  عوامل  موثر  آن  
كردند  تا  پس  از  بررسى ، نتايج  آن  استخراج  و براى  اتخاذ

ــب  براى  مقابله  و  كاهش   تصميمات  و  راهكارهاى  مناس
آسيب  هاى  اجتماعى اعالم  شود .

         چه  عواملى  در  بروز  آسيب  ها  دخيل  هستند ؟
از  جمله  عوامل  بروز  آسيب  هاى  اجتماعى  مى  توان  به  
عواملى  چون  اعتياد  ، طالق  ، فرار دختران  ، حاشيه  نشينى

ــاره كرد  كه  هر  كدام  از  آن ها  مى  تواند  به  نوعى  به   و  ...اش

آسيب هاى  اجتماعى دامن  بزند؛  به  همين  دليل  معاونت  
اجتماعى  وزارت  كشور ، شهردارى  وپليس  با  تشكيل  كار

گروه  ويژه  اقدام به  بررسى  اين  مهم  كردند.
      وظيفه  دولت  در  خصوص  كاهش  آسـيب  ها  

چيست؟
يكى از  نكاتى  كه همواره  بايد  مورد  توجه  دولتمردان  
قرار  گيرد،  نگاه  ويژه به  آسيب  هاى  اجتماعى  و اختصاص 
سهم  قابل  توجه به  آن در  بودجه ساالنه  است تا  دستگاه هاى  
متولى  بتوانند  با استفاده از  راهكارهاى مناسب  در  كاهش 
اين  پديده  خطرناك  گام هاى  جدى  بردارند.البته  بايد  گفت  
كه  دولت  تصميم جدى  درخصوص  كاهش  آسيب هاى  

اجتماعى  داشته  و  دارد   و  آن  را  يك  ضرورت  مى داند .
         مثال  چه  گامى؟

ــع  ما  بحث   ــكالت  امروزه  جوام ــى  از  مش ببينيد يك
ــت  كه  رييس  جمهور  بايد  در  رفع  آن  و  ايجاد  بيكارى  اس
ــتغال  تصميمات  جدى  اتخاذ  كند.براي مثال  زمينه  اش
دولت  در  بودجه  سال  98 توجه  ويژه به  بحث  اشتغال زايى  
داشته است؛  به طورى كه  گفته  مى شود  در بودجه  سال  
آينده  به  اشتغال  يك  ميليون  و  70 هزار  اشاره  شده  است 
ولى به  اعتقاد  من  كافى  نيست  چون براساس آمار  در  حال  
ــور  داريم  حتى  در  حال   حاضر  سه ميليون  بيكار  در  كش
حاضر حدود 27 درصد از فارغ  التحصيالن  دانشگاهى  ما  
بيكارند،  پس ادامه  اين  روند مى تواند  دامنه  بروز  آسيب  ها  

را گسترش  دهد .
      به  نظر  شـما  چقدر طي سال هاي گذشته در 

كاهش آسيب ها توانستيم موفق  باشيم؟
ما  يك  تئورى به نام فضاى  حياتى  يا  ميدان  زندگى داريم  
كه آسيب ها  را  به  دو  دسته  نيروى  برانگيزنده آسيب  مثل  
طالق، بد سرپرستى، اعتياد و...  و  نيروى  بازدارنده آسيب 
ــيم  مى  كند  اما  بايد   مثل  پليس، زندان  و  دادگاه  و...   تقس
گفت  كه  متاسفانه  با  وجود  تاكيدات  فراوان از  سوى  مقام  
معظم  رهبرى  و  رييس  جمهورنيروى  برانگيزنده  بر  نيروى  
بازدارنده  پيشى  گرفته  و  اين امر  موجب  شده  است  تا خانواده  

از خط تعادل  به  سمت جرم  هدايت  شود.
به  حاشيه  نشينى  اشاره  كرديد،  اين  امر  چقدر  

در  بروز  آسيب  ها  موثر  است؟
ــر  13 ميليون   ــه  در  حال  حاض ــى  گويد  ك آمارها  م
حاشيه نشين  در كشور  وجود  دارد  و اين  مى  تواند  زمينه  بروز  
جرم را  فراهم  كند چون  يكى از  عوامل  مهم  در  بروز  آسيب  
ها  وجود شهرهاى  بزرگ و  مهاجر  پذير  است كه  بايد  نظارت  

بيشترى  صورت  بگيرد. 

در گفت وگو با قرايى مقدم موضوع توجه به قشر آسيب پذير واكاوى شد

بيكاري، ريشه بسياري از آسيب ها در جامعه 
گروه جامعه

روند نرخ مشاركت اقتصادى از ابتداى دولت نهم تاكنون

روند جمعيت فعال از ابتداى دولت نهم تاكنون
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اهميت و ساختار تبادل نظر بين انسان ها از زمان هاى بسيار دور آغاز و تاكنون 
كه بسيارى آمده اند و رفته اند ادامه دارد و خواهد داشت. حال اين اتفاق از جهات 
ــبب تلخى هايى نيز شده است.  ــان كارآمد و از جهاتى ديگر س بسيارى براى انس
اما در كليت اين موضوع بايد اذعان داشت كه ارتباط يكى از الزمه هايى است كه 
ــازد كه در پيرامونش وجود دارد. فرهنگ و  آدمى را متوجه نكات بسيارى مى س
ــمار مى آيد كه مى توان با آداب و رسوم و فرهنگ  ــته ها به ش هنر يكى از آن داش
كشورى آشنا و در مقابل فرهنگ و آداب خود را به آن ها ارائه داد. بنابراين اهميت 
ــان نيز دور نيست بلكه به برون   ريزى  اين كاركرد فرهنگى كه از ذات درونى انس
ــت كه مى تواند در ديدگاه ساير جوامع موثر  اميال درونى يارى مى رساند آن اس
ــد. حال در مديوم هنر نمايش نيز اين اتفاق به شكل قابل توجه اى  و كارساز باش
شكل گرفته است زيرا از نظر محتوا، فرم، موسيقى و شخصيت ها در اثرى، مخاطب 
ــبى از فضاى نمايش داشته باشد. حال اين كاركرد در بخش  مى تواند درك مناس
ــتقيم به فرهنگ، تاريخ، هنر و آداب كشورمان  نمايش هاى ايرانى كه اشاره مس
ــالش كنند تا آداب و  ــيار جلوه مى كند. بنابراين هنرمندان اين عرصه ت دارد بس
ــورمان با توليد نمايش هايى فاخر و ايرانى در جاى جاى جهان اجرا  فرهنگ كش
شود تا بتوانيم چهره اى مقتدر از فرهنگ و هنر را به تصوير در آوريم. البته در هنر 
نمايش هيچ مرزى و تفاوتى بين نمايش هاى ايرانى و باقى نمايش ها كه ساختار 
ــت فاخر و ملى  ــا نمايش هاى ايرانى از جه ــت، ام ديگرى را دنبال مى كنند نيس
ــت كه در آن  خاصيت هاى برون مرزى زيادى دارد.نمايش «راز پنهان» اثرى اس
الزمه هايى از نمايش هاى ايرانى به چشم مى خورد. نمايشى كه در توليد آن از ايده 

ــعاع داده هاى فرهنگى و ادبى  اثر تا رفتن نور از در صحنه آخر همه چيز تحت الش
ايران زمين است. حال در ابتدا جهان متن را بايد يكى از كارسازترين عنوان ها به 
ــاس زندگى و منش اسطوره اى با احترام و  شمار آورد. زيرا ساختار اين متن بر اس
درستكار طراحى شده است. اسطوره اى كه از ذات و سرشت پاكى برخوردار است 
و هرگز تن به اهريمن و ذات زشت نمى دهد. جهان متن با بهره گرفتن از شاهنامه 
ــى را در خود جاى داده است به  فردوسى كه قصه ها و روايت هاى بسيار پر كشش
زندگى يكى از شخصيت هاى آن به نام «سياوش» مى پردازد كه بازگوكننده آن 
ــير زندگى خود روبه رو بوده است.  ــائلى در مس است كه اين شخصيت با چه مس
ــياوش به عنوان شخصيت اصلى جهان نمايش  حال با اين خواسته، شخصيت س
به مخاطب معرفى مى شود كه در ادامه با قابليت هاى منحصر بفرد قصه گويى در 
ــت كه مخاطب با روايتى جذاب و پر كشش روبه رو  شاهنامه مى توان انتظار داش
ــت كه در طول جريان نمايش از  ــود. بنابراين اهميت ديگر اين ساختار آن اس ش
آيين ها و سنت هاى ايرانى استفاده مى شود كه اشاره مستقيم به قدمت فرهنگى 
كشور ايران دارد. البته اين نكته را بايد يادآور شد كه لحن اثر كه بر مبناى ادبيات 
كهن ايرانى لحاظ شده به لزوم ساختار اصلى اثر نيز تاكيد مى ورزد.حال جهان اثر 
ــته هايى كه در متن خود دارد اين قابليت را فراهم مى سازد تا شخصيت ها  با داش
با درك درستى از فضاى اثر نقش خود را با دقت و كوشش بيشترى ايفا كنند زيرا 
اين اثر با تمام امكانات خود اثرى شخصيت محور است. اثرى كه در آن شخصيت 
سياوش از رويارويى با مشكالت هراسى ندارد و در مقابل، دشمنان قصد دارند تا 
او را با شمشير زهرآگين خيانت و مكر از پاى در آورند. بنابراين در اين جدال خير 
ــودابه در سوى ديگر  ــياوش در يك سوى آن و شخصيت س و شر كه شخصيت س
ــمار مى آيد زيرا مخاطب هرگز  ايستاده، طراحى شخصيت يك الزمه مهم به ش

قصد آن را ندارد كه قصه و روايتى با اين جذابيت را از دست بدهد. بنابراين او توقع 
ــرح تمام جزييات به نظاره  ــودابه را با ش ــياوش و گستاخى س دارد كه صالبت س
ــتفاده از مقوله نمادگرايى يكى ديگر از مواردى بوده است كه در اين  بنشيند.اس
اثر به آن توجه شده است زيرا استفاده از اين داشته براى ارائه دليل و پيش آوردن 
ــخصيت ها به نوعى در قالب  واكنش ساير شخصيت ها كارساز است، بنابراين ش
ــيار دور در اين مرز و بوم زندگى كرده اند.  كسانى قرار مى گيرند كه زمان هاى بس
در جهان اين نمايش كه همه چيز از جمله موقعيت هاى نمايشى به حضور و رفتار 
ــت اين تابو وجود دارد كه مخاطب تنها در جريان برون  ــته اس شخصيت ها وابس
ــى از فضاى  ــرار بگيرد كه اين اتفاق نيز بخش ــزى و واگويه هاى درونى آن ها ق ري
قصه سرايى جهان متن و خواستگاه اثر است. البته بايد اين نكته را يادآور شد  كه 
ضرورت استفاده از ادبيات كهن و قصه هاى شاهنامه به گونه اى طراحى شده اند 
كه قابليت دارند به فضاى جامعه امروز با لحن اكنون نزديك شوند تا بستر نمايش 
ــمول بودن  ــان  دهنده جهانش را با مختصات روز پيش بگيرند كه اين موضوع نش
ديدگاه اثرى به نام شاهنامه است.جهان نمايش «راز پنهان» از خرده پيرنگ هايى 
بهره گرفته است تا بتواند در راستاى كليت داستان جزييات بيشترى را براى بهتر 
ــخصيت هاى اصلى به كار بگيرد كه اين هدف يكى از شگردهاى  معرفى كردن ش
ــخصيت ها را از نقطه ابتدايى به  جهان متن نيز به حساب مى آيد. راهكارى كه ش
گونه اى هدايت مى كند كه در طول مسير روايت مخاطب شاهد رويارويى آن ها با 
موانع و مشكالت براى به اثبات رساندن درون خود باشند. حال در اين ميان جهان 
ــازى هايى كه مربوط به دو شخصيت سياوش  نمايش سعى دارد با خلق تصويرس
ــاختار اثر كه تكيه بر اميال انسانى دارد به تصوير بكشد.  و سودابه است اهميت س
ــنده و كارگردان اين اثر سعى دارد  ــت كه نويس البته اين نكته را بايد اذعان داش

وجوه قهرمان پرورى را نيز بنابر خواسته ادبيات كالسيك به گونه اى خلق كند كه 
مخاطب گاهى در مقام يك طرفدار قرار بگيرد و براى موفقيت شخصيت سياوش 
لحظه شمارى كند. بنابراين براى رسيدن به هدف خود از شخصيتى به نام راوى  
يا پرده خوان استفاده مى كند تا با شرح خود اين روال را پيش بگيرد تا نقشه راهى 
را ذهن مخاطب شكل بدهد.بنابراين دارا بودن اين عنوان ها سبب مى شود كه اين 
اثر چه از نظر كلى و چه از ديدگاه جزئى شاكله اى قابل دفاع را ارائه دهد كه در آن 
موقعيت هاى مختلف با ريتمى مناسب اوج و فرودهاى درستى را در بستر روايت 
ــيقى ايرانى كه به صورت زنده نواخته  ــند. حال در اين ميان موس و قصه دارا باش
مى شد به عنوان كنشى موثر براى تاكيد موضوعى اثر به كارگرفته شده است كه 
پايان بندى اين نمايش را مرگ قهرمان خود به نظاره بنشيند.نمايش «راز پنهان» 
ــكل از كنش و واكنش قلمداد كرد كه پرتره اى از شخصيت  را مى توان اثرى متش
سياوش در شاهنامه را پيش روى ديدگان مخاطب قرار مى دهد تا او بتواند اهميت 
مرز بين خير و شر را به خوبى درك كند. تاكيدى در اين روزها  كه انسان ها به آن 

نيازى مبرم دارند.  

برنامه نمايش فيلم هاى دوازدهمين جشنواره «سينماحقيقت» بسيار 
فشرده بود و با وجود نمايش مجدد بيش از نيمى از فيلم ها، به خاطر استقبال 
چشمگير تماشاگران و فراهم نشدن رديف هاى خاص براى مخاطبان 
ــازان، خبرنگاران و منتقدان، يا بايد پيه  تخصصى، مانند خود مستندس
تماشاى ايستاده را بر تن مى ماليدى (كه گاهى حتى روى پله ها هم جا 
نبود) يا به ناچار از تماشاى برخى فيلم هاى پرمخاطب صرف نظر مى كردى. 
اين است كه نوشتن در مورد بسيارى فيلم ها براى نگارنده ممكن نشد. در 
مطالبى كه در دو نوبت درج خواهد شد به برخى فيلم ها مى پردازم كه به هر 
روى تكانى در بيننده ايجاد مى كنند يا نكته اى در دل دارند.محمدسعيد 
محصصى ، يادداشت خود از سه مستند تاريخى را اين گونه آغاز مى كند. 
ــته است به سه مستند «بهارستان، خانه  او در اين يادداشت نگاهى داش

ملت»،«پرسپوليس، شيكاگو»و«صف سالم» كه در ادامه مى خوانيم.
بهارستان؛ خانه ملت (بابك بهداد)

شكل گيرى حافظه تاريخى شايد يكى از مهم ترين الزمه هاى كسب 
هويت به عنوان انسانى امروزى است. در پاسخ به اين امر در 20 سال اخير و 
به ويژه در همين دهه 1390 مستندهاى بسيارى با موضوع هاى تاريخى - و 
اغلب بلند - با قابليت پخش سينمايى ساخته شده اند.  بهداد هم با بهارستان؛ 
ــت كه توانايى هاى قابل مالحظه اى در ورود به  خانه ملت نشان داده اس
ــهل و ممتنع دارد. اين حيطه از يك جهت سهل است زيرا  اين عرصه س
وقتى داستان يك پديده (انقالب، مجلس، زندگى يك انسان سياسى، 
يك نهاد مهم اقتصادى و ...) را محور كار قرار مى دهى، خودبه خود با يك 

داستان سروكار دارى و با همين دنبال كردن داستان، بخش مهمى از راه 
را رفته اى اما ممتنع از اين جهت كه گردآوردن مواد استنادى همواره كار 
راحتى نيست. بهداد در اين فيلم هرچند از يك روايت سرراست مبتنى بر 
يك متن دقيق استفاده كرده است كه همراه تصاوير خوانده شود، اما همين 
روايت سرراست و به ظاهر ساده از سليقه  باالى كارگردان حكايت دارد و با 
اينكه بسيارى از تصاوير به كاررفته تصاوير متحرك و عكس هاى ثابت آن 
دوره اند، اما به واسطه هم كنارى تصاوير مستند متحرك و ثابت آن سال ها 
با طراحى هاى به شيوه نشريات مصور، صداگذارى درست و از همه مهم تر 
ــپردن بخش هاى مهمى از روايت ماجرا به نقل قول از شخصيت هاى  س
تاريخى و ساختن صداى آن ها توسط صداپيشگان، روايتى جاندار خلق 
ــگان، خود از زمره مستندسازان  شده است. جالب اينكه تمام صداپيش
نسل هاى گوناگون كشور هستند و همين امر نشان از هوشمندى و نوعى 
بازيگوشى دارد و وجهى مستندتر به صداپيشگى فيلم داده است. تالش 
ستودنى ديگر كارگردان اين است كه تا آن جا كه توانسته است از ميدان 
بهارستان دور نشده و نوعى وحدت مكان هم ايجاد كرده كه با وجود مدت 
زمان قابل مالحظه فيلم، ايجاز الزم را دارد. خالصه اينكه چنين فيلم هايى 
مانند ديگر مستندهايى كه در مورد ميدان امام خمينى (توپ خانه) خيابان 
ولى عصر، خيابان سى تير و... در اين سال ها ساخته شده اند مى توانند باعث 
شوند وقتى يك شهروند در اين ميدان ها يا خيابان ها قدم مى زند بهتر حس 
كند كه دارد در متن تاريخ قدم مى زند و به پيرامون خود بى توجه نباشد و 
چنين آگاهى اى الزمه درك انسان از وجود خويش به عنوان انساِن براى 

خود است.
پرسپوليس، شيكاگو (ارد عطارپور)

با اينكه پرسپوليس، شيكاگو را در نوبت دوم نمايش ديدم اما باز هم 

به ناچار ايستاده ديدم و اين نشان مى داد كه عالقه تماشاگر به اين دست 
مستندها بسيار است. موضوع لوح هاى گلى كشف شده در حفارى هاى 
باستان شناسى تخت جمشيد توسط پروفسور هرتسفلد و همكارانش، 
و ماجراى فرستادن آن ها براى خواندن متن هاى حك شده به دانشگاه 
شيكاگو و باقى قضايا، داستانى است كه در يكى دو دهه اخير، ديگر سياسى 
هم شده است. كار زيباى عطارپور در برخورد با داستان پرماجراى اين لوح ها 
اين است كه تنها به ارزش تاريخى آن ها توجه نكرده، بلكه آن ها را در وجوه 
گوناگون شان بررسى كرده است؛ يعنى هم وجوه باستان شناسى شان، هم 
پيچيدگى هاى فنى (ناشى از عدم امكان خواندن لوح ها در ايران بر اثر سطح 
ــى و ورود  پايين دانش الزم در آن زمان)، هم قضاياى پيدا و پنهان سياس
دولت هاى متخاصم به اين گونه عرصه ها و حتى جنبه هاى توطئه گرانه كار 
برخى خاورشناسان بين المللى در كاوش هاى شان در كشورهايى مانند ما 
(كه زمينه را براى قاچاق اشياى باارزش باستانى فراهم مى كند) پرداخته 
است. روايت عطارپور روايتى سرراست و محققانه است و با اينكه از نگاه يك 
ايرانى عاشق فرهنگ و ميراث كشور خود ساخته شده، اما اسير احساسات 
ــت، متانت خود را از آغاز تا پايان حفظ كرده و به اين  ضدبيگانه نشده اس
ترتيب، موفق شده اسنادى انكارناپذير را براى دركى به نسبت همه جانبه

ــاى فيلم كه به خوانش  ــم آورد؛ براى مثال يكى از اليه ه از موضوع فراه
متون مندرج در اين لوح ها مربوط است، اين است كه در بسيارى از آن ها

به روشنى نوشته شده كه كارگران و استادكاران شاغل در تخت جمشيد چه 
سلسله مراتبى داشته اند و ميزان درآمدشان چه اندازه بوده و نظام پرداخت 
حقوق و پاداش آنان بر چه مبنايى بوده است. همين اطالعات اثبات مى كند

كه كارگرانى كه تخت جمشيد را ساختند، نه برده  كه شاغالنى مزدبگير 
بودند. به بيان ديگر، نظام اقتصادى رايج در دوران هخامنشيان (بر خالف 

نظام اكثر كشورهاى جهان مانند يونان، مصر و ...) نظام برده دارى نبود و 
اين تاييدى است بر آراى صاحب نظرانى چون مهرداد بهار. در پايان اما يك 
پرسش آزاردهنده در ذهن بيننده باقى مى ماند: حاال كه موضوع تا اين حد 
با حاكميت ملى ما نسبت به اين اشياى باارزش گره خورده است، چرا امكان 
الزم براى سفر تيم توليد فيلم فراهم نشد تا با حضور در دانشگاه شيكاگو 
بتوانند بى واسطه از اين اشيا فيلمبردارى كنند و عطارپور ناچار به استفاده 

از نماهاى آرشيوى نشود؟
صف سالم (هادى آفريده)

صف سالم با اينكه فيلمى آموزشى در زمينه مرمت نقاشى هاى باارزش 
تاريخى نيست، اما دقيق ترين تصوير از اين كار پيچيده و حوصله سوز را 
نشان مى دهد بدون اينكه حوصله تماشاگر يك لحظه سربرود. آفريده 
مراحل گوناگون كار روى مرمت و بازآفرينى نقاشى كشف شده از دوران 
ــخصيت هاى تاريخى حاضر در اين تابلو  قاجار را با دريافتى از تاريخ و ش

درمى آميزد و در عمل، قوه تخيل تماشاگر را به مشاركت مى طلبد تا حسى 
از لمس فضاى محققانه، خالقانه و پرتالِش كار مرمت را به تماشاگر منتقل 
كند و البته حضور كارشناسانه آيدين آغداشلو و ديگر استادان درگير در 
اين كار و صحبت هاى شان در روشن سازى اين موضوع، به اين امر كمك 
كرده است. نگاه كارگردان به موضوع كارش مرا به ياد روِم فلينى انداخت و 
صحنه هاى كشف نقاشى هاى باستانى امپراتورى روم در زمان حفارى هاى 
متروى شهر روم. در آن فيلم هم فلينى فقيد نگاهى غم خوارانه نسبت به آن 
آثار جادويى داشت و اين خطر را در فيلم خود به تماشاگر گوشزد مى كند كه 
برخورد بى محاباى ناشى از تكنولوژى هاى روز با مواريث فرهنگى، مى تواند 
يك بار ديگر باعث دفن شدن اين آثار براى قرن ها بشود و الزم است با آن ها با 
 نهايت دقت و دلسوزى برخورد شود. در نتيجه صف سالم توانسته انديشه و

نگاه هنرمندانى چون آغداشلو را كه يكى از دغدغه هاى شان نجات اين آثار 
از گردوغبار فراموشى ا ست، به درستى منتقل سازد.

مستندهاى «بهارستان؛ خانه ملت»، «پرسپوليس، شيكاگو» و «صف سالم »واكاوى شدند

در چنبره تاريخ!

نگاهى به نمايش «راز پنهان» به كارگردانى داود اسدالهى

من سياوش هستم، فرزند برومند پهلوان كيكاووس

تماشاخانه

نيم نگاه

ــام احمد محمود  ــه در ايران او را با ن احمد اعطا ك
مى شناسيم از بزرگ ترين نويسنده هاى معاصر است 
ــايه ها»، «زمين  و از كتاب هايش مى توان به «همس
سوخته»، «درخت انجير معابد» و «مدار صفر درجه» 
ــتقل و  ــندگان مس ــاره كرد. او را مى توان از نويس اش
ــت كه اواخر عمر خود به  دغدغه مند اجتماعى دانس
ــال ادبيات داستانى در  ناحق از گرفتن «جايزه 20 س

ايران» براى رمان «مدار صفر درجه» محروم ماند. 
اين جايزه در سال 1396 توسط محمد كامرانى، 
محمد حسن شهسوارى و مهدى يزدانى خرم بنا نهاده 
ــال دومين دوره  آن با حضور نويسندگان،  شد و امس
منتقدان و مخاطبان ادبيات، با شكوه تر از سال گذشته 
برگزار شد. از حاضران اين جلسه مى توان به داوران هر 
دو بخش، ليلى گلستان، محمود دولت آبادى و خانواده 
احمد محمود اشاره كرد. ابتداى جلسه مهدى يزدانى  
خرم گفت: بخشى به نام «نشان افتخار محمود» به اين 
برنامه اضافه شده و هر سال به انتخاب هيات موسس 
قرار است به كسى تعلق بگيرد كه گام بزرگ و مهمى بر 
شناساندن احمد محمود و آثارش برداشته است. بعد 
از گرفتن ليست كتاب ها از خانه كتاب و داورى اوليه به 
هزار و اندى كتاب رسيديم و از ميان تمامى اين ها پس 
از چند بار قضاوت، در هر بخش 10 كتاب انتخاب شد.

ــرى مدير انتشارات معين كه  در ادامه صالح رامس
ــت تريبون آمد  ــر آثار محمود را بر عهده دارد پش نش
ــت. او درباره رمان  و از خاطراتش با احمد محمود گف
همسايه ها گفت: اولين بار كه رمان همسايه ها چاپ 
ــيد، بعد از 20  ــال طول كش ــد توقيف شد، 20 س ش
ــد و دوباره توقيف شد. دليل اين  سال دوباره چاپ ش
ممنوعيت را دفعه اول، بار سياسى كتاب و دفعه دوم 

مبتذل بودن آن عنوان كردند.
نشان افتخار محمود كه قرار است هر سال به كسى 
ــترين، مهم ترين يا خالقانه ترين فعاليت را  كه بيش
در حوزه آثار و زندگى احمد محمود انجام داده باشد 
ــتان تعلق  ــراى اولين بار به ليلى گلس تعلق بگيرد، ب
ــتان كتابى تحت عنوان «حكايت  گرفت. ليلى گلس
حال» شامل مصاحبه هايى با احمد محمود را به چاپ 
رسانيده است.اين جايزه توسط محمود دولت آبادى 

به ايشان اهدا شد.
سپس كليپى از خاطرات احمد محمود پخش شد 

كه ساخت آن را حسام موحدى برعهده داشته است و 
در آن يكى از فرزندان محمود از خاطرات پدرش گفت.

سارك اعطا فرزند ديگر ايشان نيز، به داستان خوانى 
پرداخت. در ادامه برنامه سجاد افشاريان طى اجراي با 

شكوه و بى نظيرى از احمد محمود گفت و خواند و او 
را ميان اين جمع، زنده كرد. قسمتى از داستان «كجا 

ميرى ننه امرو» كه در كتاب ديدار به چاپ رسيده است 
در همين بخش خوانده شد و صداى اين نويسنده كه 
ــئوالن مربوطه  ــاره كتاب ها و گاليه هايش از مس درب
مى گفت پخش شد. ميان صحبت سيگارى مى گيراند 

و از بيمارى اش مى گفت.
ــاريان اجرايش را اين گونه ادامه داد:  ــجاد افش س
ــت با  ــت، اما يادتان تا ياد ياد اس «جاى تان خالى ا س
ــت اما نمى دانم اگر  ما خواهد بود. جاى تان خالى  اس
بوديد و به گوش تان مى رسيد كه نماينده مجلسى از 
گفتن كلمه لور عاجز است خنده  تلخ سر مى داديد و 
در سكوت سيگارى ديگر روشن مى كرديد. جاى تان 
ــت اما نمى دانم اگر خبر سوختن بچه هاى  خالى ا س
ــان دادن  ــوده و ج ــودك يا خبر اتوبوس فرس مهد ك
دانشجويان دانشگاه علوم و تحقيقات را مى شنيديد، 
ــگاه،  ــورد رييس همان دانش اگر به گوش تان مى خ
ــترى خطاب مى كند چند نخ سيگار  دانشجو را مش
مى كشيديد؟ در زمانه اى كه نماينده مردم در مجلس 
ــه بيگانه است، شنيدن جواب  با شعور و شعر و انديش
تلخ شما كه تمام عمر به عنوان يك نويسنده زيسته ايد 
و انسان هاى نامرئى بسيارى را از چشم آن ها كه بايد 
ببينند و نمى بينند را جلوى تمام ما مرئى ساخته ايد، 
جواب شما بله جواب شما من را متالشى مى سازد. اگر 

دوباره متولد مى شدم....»
و بعد صداى احمد محمود پخش شد كه مى گفت: 
«اگر دوباره متولد شوم ظاهرا به نظر مى رسد كه خيلى 
ــوم. يك كار آبرومند  خوشم نمى آيد كه نويسنده ش
ــم براى تامين زندگى. مرگ چيزى  است  داشته باش
ــتم، وقتى من هستم او  ــت من نيس كه وقتى او هس
نيست...».برنامه در نهايت نيز با اهداى جوايز منتخبان 

به پايان رسيد.
ــتان كوتاه از ميان پنج نامزد نهايى  در بخش داس
كتاب هاى: «با شب يك شنبه» محمدرضا صفدرى، 
«زخم شير» صمد طاهرى، «جاى خالى مار» احسان 
نصرتى، «خدا مادر زيبايت را بيامرزد» حافظ خياوى، 
ــمند زاده بودند.  ــان هوش ــم» پيم «روى خط چش
تنديس دومين جايزه ادبى احمد محمود به انتخاب 
داوران(محمد طلوعى، رضا زنگى آبادى، بهناز عليپور 
گسگرى) به كتاب «زخم شير» نوشته صمد طاهرى 
ــارات نيماژ تعلق گرفت. بيانيه هيات داوران را  انتش
محمد طلوعى اين گونه اعالم كرد: با احترام به داستان 
ــق به جوهر  ــزرگ كوچك كه باور عمي كوتاه، اين ب
ــت  كلمه و ارزش كالم عامل قدرت و جاودانگى او اس
ما داستان كوتاه را قلمرو وقار و كمال مى شناسيم و با 

اميدوارى به سرفرازى داستان كوتاه در سرزمين مان 
يك اثر از ميان آثار راه يافته به مرحله نهايى به داليل 
زير برگزيده اعالم مى كنيم: بهره مندى از ظرفيت هاى 
زبان فارسى در انتقال مفاهيم و خلق سوژ ه هاى تازه 
ــيوه هاى پرداخت ويژه  با بهره گيرى از تكنيك ها و ش
ــخصيت هاى زنده  بومى و بينافرهنگى، آفرينش ش
ــخاص  و ملموس با نقب زدن در اليه هاى درونى اش
داستان در جهت گسترش طرح ها، كنش ها و انتقال 
مضامين داستانى، استفاده از نشانه ها و موتيف هاى 
هدفمند و طنز تلخ در زيراليه هاى داستان ها و عمق 
ــيدن به واقعيت هاى اجتماعى و انسانى، كالبد  بخش
شكافى فجايع جنگ و بيان ناگفته هايى از آن با چهره 
آدم ها و شهرهاى زخم خورده، استفاده هوشمندانه از 
بينامتنيت، نگرش انسانى و فارغ از جنسيت زدگى و 

نگاه مهربان به طبيعت و مظاهر آن.
در بخش رمان از ميان پنج نامزد نهايى  كتاب هاى: 
ــوت» امير  ــناس، «آل ــدان» ابراهيم دمش «آتش زن
ــان خانجانى،  ــن» كيه ــداوردى، «بند محكومي خ
«راهنماى مردن با گياهان دارويى» عطيه عطارزاده، 
ــى بودند. ــرزمين عجايب» جعفر مدرس صادق «س

ــته امير خداوردى تقدير و جايزه  از كتاب آلوت نوش
به كتاب بند محكومين نوشته كيهان خانجانى نشر 
چشمه تعلق گرفت. هيات داوران كه متشكل از دكتر 
كامران سپهران، محمد حسينى و امير نصرى بودند 
بيانيه خود را به شرح زير اعالم كردند: با گراميداشت 
ياد احمد محمود، نويسنده برجسته معاصر كه شرافت 
ــتن و زندگى از بارزترين  و پايبندى به پاكى در نوش
ويژگى هاى شخصيت و آثار درخشان او است هيات 
داوران دوره دوم جايزه ادبى احمد محمود با مطالعه 
10 اثر گذر كرده از مرحله نظر سنجى، پنج رمان را به 
عنوان نامزد هاى نهايى اين جايزه معرفى كرد و پس 
ــى از ميان پنج رمان ياد شده به دليل  از بحث و بررس
بازآفرينى داستانى پر توفيق از تالطم هاى منطقه اى 
ــخصيت پردازى تاثيرگذار رمان شايسته  همراه با ش

تقدير خود را معرفى كردند.
كيهان خانجانى از نويسندگانى ياد كرد كه پشت سد 
ستبر سانسور مانده اند و كتاب هاى شان به چاپ نرسيد.

اگرچه حواشى پيش آمده درباره مبلغ كم اهدايى 
ــنواره به برگزيدگان(يك ميليون تومان) خيلى  جش
هم بيراه نيست اما ارزش اين جايزه را مى توان به اين 
دانست كه تنها داورى غير دولتى و مستقلى  است كه 
نويسندگان آن را قضاوت مى كنند و دغدغه اش چيزى 

نيست جز ادبيات.

     دومين جايزه ادبى احمد محمود به برگزيدگان آن اهدا شد  

جاى خالى و ياد ماندگار

گروه فرهنگ و هنر

محمدسعيد محصصى
منتقد فيلم
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رسول بهروش
روزنامه نگار
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ــى روش در دوحه كه  آخرين مصاحبه كارلوس ك
ــت،  ــورد اردوى قطر را داش ــم جمع بندى او در م حك
ــگفتى اهالى فوتبال را به دنبال آورد. البته  بار ديگر ش
شگفتى نه از اين جهت كه با منت گذاشتن ها، تحقير 
كردن ها و تندگويى هاى او غريبه باشيم، بلكه بيشتر 
ــاله  از اين حيث كه خود او همين تازگى ها با طرح مس
«پرچم صلح» به منتقدانش آتش بس داده بود. حاال اما 
كى روش طرح صلح خودش را نقض مى كند و اين نشان 
مى دهد او به هيچ اصلى پايبند نيست؛ حتى اصولى كه 

خودش تعيين مى كند!
رويكرد منت و تحقير

چيزى كه در اين مصاحبه كى روش هم مثل ساير 
گفت وگوها و موضع گيرى هايش جلب توجه مى كند، 
اصرار او روى حقير شمردن فوتبال ايران و بزرگنمايى 
ــت. او اين بار  دستاوردهاى خودش براى تيم ملى اس
ــرف زده و گفته: «قبل  صريح تر از هر زمان ديگرى ح
ــران حتى از بحرين  ــن، 80 درصد مردم اي از حضور م
ــيدند و موقع مواجهه با اين تيم، بدن شان  هم مى ترس
ــيارى  ــه ديروز بعد از اين حرف ها بس مى لرزيد». البت
ــت كى روش درآمدند  از منتقدان و هواداران از خجال
ــراق و لبنان  ــه در عوض قبال از ع ــتند ك و براى او نوش
ــيديم، اما حاال مى ترسيم! شايد تنها خاطره  نمى ترس
ــنبه  بد فوتبال ايران از بحرين، مربوط به همان يك ش
سياه و شكست ناگهانى و مشكوك در مرحله مقدماتى 

ــد؛ باختى كه سرانجام ممكن  جام جهانى 2002 باش
است يك يا دو بار جلوى هر تيمى رخ بدهد، همان طور 
كه براى كى روش در برابر لبنان اين اتفاق افتاد و اولين 
گل خورده و طبعا اولين باخت تاريخ فوتبال كشورمان 
ــينيور به ثبت رسيد.  برابر اين تيم در دوران جناب س
گفتنى است از زمان روى كار آمدن كى روش، تيم ملى 
ــرده كه دو بار برده و دو  ايران چهار بار با بحرين بازى ك
بار هم مساوى كرده است. جمله بعدى كارلوس هم كه 
زياد مورد نقد قرار گرفت اين بود: «در 15 سال گذشته 
ــج را گرفته اند».  ــران بدترين نتاي تيم هاى فوتبال اي
ــت سال از  ــت كه در طول هش نيازى به يادآورى نيس
اين بازه زمانى، فرمان هدايت تيم ملى در اختيار خود 
ــت. همچنين فراموش نكنيم  آقاى كى روش بوده اس
پرسپوليس همين امسال با همه مصايبش تا فينال ليگ 

قهرمانان پيش رفت و نايب قهرمان آسيا شد.
كالس جانورشناسى سينيور

ــرش از مهدى تاج  ــا در مصاحبه اخي كى روش ام
ــدن كروكوديل ها به تيم ملى  ــته از نزديك ش خواس
ــتاد از كروكوديل  ــه منظور اس ــرى كند. اينك جلوگي
چيست، چيزى است كه خودش بايد توضيح بدهد، اما 
به هر حال وظيفه داريم گشوده شدن پاى اين حيوان 
ــى كارلوس  عظيم الجثه را به كالس هاى جانورشناس
ــوس پيش از  ــدم عرض كنيم. كارل كى روش خير مق
اين نشان داده كه ميانه چندانى با ادب و احترام ندارد 
و هر نسبتى كه دلش بخواهد به منتقدان و مخالفانش 
مى دهد. او قبال به على كريمى لقب «بزدل» داده بود و 
روزى در بيانيه اى حيرت انگيز عليه برانكو ايوانكوويچ 

ــما اگر با عقاب ها نشست و برخاست  ــته بود: «ش نوش
كنيد پرواز را ياد خواهيد گرفت، اگر با گرگ ها بنشينيد 
زوزه خواهيد كشيد و اگر با مارها وقت بگذرانيد كارى 
جز خزيدن و سم تف كردن نخواهيد كرد» .او بار ديگر 
ــبتش  به قول خودش در كمال فروتنى(!) در مورد نس
ــرو صداى كالغ ها  با منتقدان نوشته بود: «مشكل س
نيست بلكه همه چيز در مورد پرواز عقاب است. كالغ ها 
نمى دانند كه نمى توانند با سرو صدا مانع از پرواز عقاب 
ــتر خواهند كرد». او  شوند، بلكه فقط انگيزه او را بيش
روزى ديگر هم براى منتقدانش نوشته بود: «از پيشينه 
ــاد گرفتيم هيچ كس با  من كه به آفريقا باز مى گردد ي
ــتان قديمى  ــا در تختش نمى خوابد. به اين داس ماره
ــت او را از طول  ــرب از قورباغه خواس فكر كنيد كه عق
رودخانه عبور دهد». البته فكر نكنيد اين مزاج خراب 
استاد فقط مربوط به داخل كشور است؛ چه اينكه او در 
حاشيه جام جهانى با هموطن خودش يعنى كوارشما 
هم درگير شد و خطاب به او نوشت: «اين ضرب المثل 
كه هميشه بايد يك نگاه تان به خر باشد و نگاه ديگرتان 
به كولى، درست است. اينكه صداى عرعر خر هيچ گاه 
ــت است». خالصه بچه هاى  به آسمان نمى رسد درس
ــال ايرانى با مرور بيانيه هاى كى روش مى توانند  كم س
اسم همه حيوانات طبيعت را ياد بگيرند. البته قبال ما 
فكر مى كرديم برخى از اين حرف ها «فحش» محسوب 
ــنيديم بايد دهان او را پر از  مى شود و اگر از زبان بچه ش
ــوس كال مصونيت فرهنگى فلفل كنيم، اما گويا كارل

دارد و از هفت دولت آزاد است. تازه همه اين ها جداى 
ــت كه كى روش  از تمثيل هاى بعضا توهين آميزى اس

ــاى معروف  ــينمايى و آوازه ــه الى فيلم هاى س از الب
ــد و چپ و  ــيقى جهان بيرون مى كش گروه هاى موس

راست به خورد منتقدانش مى دهد!
صلحى به عمر يك هفته!

ــا مربوط به نقض  ــن جنبه اين ماجرا ام عجيب تري
آتش بس خودخوانده و خودخواسته كارلوس كى روش 
است. دقيقا يك هفته پيش از اين مصاحبه، يعنى روز 
پنجم دى  مربى پرتغالى در اظهاراتى كم سابقه گفته 
ــت عاجزانه بنده اين است كه براى سه  بود: «درخواس
هفته تمامى صحبت ها و تمام حرف ها را كنار بگذاريم 
ــيم. آيا اينقدر سخت است كه به و همراه تيم ملى باش

ــفيد صلح را در دست بگيريم  مدت سه هفته پرچم س
ــا برداريم؟» او  ــت از تمام صحبت ها و تهمت ه و دس
ــناس  در همين مصاحبه از تعدادى از منتقدان سرش
خودش، حتى على كريمى نام برده بود تا ثابت كند واقعا 
نگاهش را تعديل كرده، اما مى بينيد كه فقط هفت روز 
ــيده  بعد و در حالى كه همه فيتيله انتقاد را پايين كش
ــت همان  ــى رخ داد. در زمان درخواس بودند چه اتفاق
آتش بس سه هفته اى هم برخى به درستى سوال كردند 
چه تضمينى وجود دارد درست مثل جام جهانى، همه 
مردم با كج خلقى هاى آقاى مربى بسازند، اما بالفاصله 
ــن و زمان حمله كند. حاال اما  بعد از پايان كار او به زمي

ــتاد قبل از شروع مسابقات  كار به آنجا هم نكشيد و اس
چهره واقعى اش را نشان داده است. خب تكليف ما با اين 
آدم چيست؟ االن اگر كسى چهار خط نقد عليه استاد 
ــد، باز جزو كروكوديل ها و اهالى كمپين هاى  بنويس
كثيف قلمداد خواهد شد؟ ما پرچم صلح را باال گرفته ايم 
ــما هم به درخواست صلح  ــت كه ش برادر اما مهم اس
ــيد و تا پايان جام ملت ها، حيوان  خودتان پايبند باش
جديدى به باغ وحش فرضى تان اضافه نكنيد به ويژه 
حاال كه دايى و مهدوى كيا با شما همراه شده اند و براى

موفقيت تيم ملى گام به گام در كنارتان هستند. از اين 
فرصت استفاده كنيد و قهرمانى را بسازيد.

گروه ورزش

ــته از  به تازگي محمد انصارى در فضاى مجازى به طور سربس
ــت. فعال روشن نيست  ــپوليس گاليه كرده اس رفتار مديران پرس
ــته، اما از آنجا كه او اصوال انسان  ــگاه چه گذش بين انصارى و باش
بسيار آرامى است، مى شود نتيجه گرفت حتما كارد به استخوانش 
رسيده كه رو به گله گذارى علنى آورده است. برخى شايعات حاكى 
ــى ها پول جراحى انصارى را نداده اند و  از آن است كه پرسپوليس
ــت. عميقا اميدواريم اين  همين مساله باعث دلخورى او شده اس
شايعه صحت نداشته باشد، چون در فوتبالى كه كرور كرور خرج 
ــت نجيب اصال  بيهوده و بيراه دارد، هزينه جراحى يك فوتباليس
ــمش  ــگاه بايد اين پول را روى چش ــر نمى خورد و باش به جايى ب
ــت «حاجى» را ناراحت كرده اند و  بگذارد و به او بدهد. هر چه هس

ــتر است.احتماال  قطعا تحمل رنج بى مهرى، از درد رباط پاره بيش
ــان را روى فصل  ــده انرژى ش ــپوليس عم ــئوالن پرس االن مس
ــان هم اين است كه بايد  ــته اند و استدالل ش نقل وانتقاالت گذاش
ــان  تيم را براى نيم فصل دوم قوى تر ببندند، اما كاش آن ها يادش
مانده باشد اولويت با تيمار كسانى است كه در دوران محروميت، 
ــته كنار مجموعه ماندند و از جان و دل شان  پشت پنجره هاى بس
ــتند. اين اصل به خصوص در مورد يكى مثل  براى تيم مايه گذاش
محمد انصارى بسيار هم صادق تر است؛ بازيكنى كه در چند مقطع 
پيشنهادهاى چرب خارجى داشت، اما با اين فلسفه كه پرسپوليس 
ــد و به اين تيم مديون است، سرخپوش  باعث احياى فوتبالش ش
باقى ماند. وقتى در ميانه هاى بازى برگشت فينال ليگ قهرمانان 
ــد و او عصا به دست خودش را  ــيا رباط پاى حاج محمد پاره ش آس
ــيارى از هواداران، آن تصوير را سمبلى  ــاند، بس روى استيج رس
ــپوليس محروم  ــده و گويا از احواالت پرس تمام عيار و قابى چكي
ــگاه به همين راحتى از  قلمداد كردند. حاال چه شده است كه باش

نماد دوران رنج و استقامتش غافل مى شود و شبانه روزش را وقف 
منت كشى از ستاره هاى فكلى و كاكلى مى كند؛ شايد كه در ازاى 
يك كاميون اسكناس، افتخار بدهند و به عضويت تيم نايب قهرمان 

آسيا در بيايند!
ــت هاى  ــى و بى معرفتى فوتباليس ــت كه از بى وفاي سال هاس
امروزى گاليه مى شود؛ از آن ها كه پول را به منافع تيمى و عواطف 
ــان  هواداران ترجيح مى دهند و با صنار باال و پايين، نداى قلب ش
ــال ها به  ــپوليس هم در اين س ــا خود پرس ــود. اتفاق عوض مى ش
ــت؛ اما آيا هيچ  ــد چنين بازيكنانى بوده اس دفعات محل آمد و ش
ــكل گيرى اين فرهنگ، متوجه  فكر كرده ايم كه بخشى از گناه ش
خود باشگاه هاست؟ وقتى مسئوالن تيمى همچون پرسپوليس با 
محمد انصارى كه همه چيزش را براى لباسش گذاشت بى مهرى 
مى كنند، چرا نبايد امثال وحيد اميرى و صادق محرمى سر بزنگاه 
بپيچانند و بروند دنبال زندگى شان؟ كاش قدر زر را بدانيم كه فردا 

به منت آهن قراضه ها مبتال نشويم. 

هفدهمين دوره جام ملت هاى آسيا از روز گذشته و با ديدار تيم هاى 
امارات و بحرين آغاز شد. تيم ملى فوتبال كشورمان در اين رقابت ها با 
تيم هاى عراق، ويتنام و يمن در گروه D بازى ها قرار گرفته و اميد بسيارى 
براى قهرمانى دارد. البته با 24 تيمى شدن جام ملت هاى آسيا براى اولين 
ــه و حتى چهار قاره كهن به هفدهمين  بار و راهيابى تيم هاى درجه س
دوره اين رقابت ها، مرحله گروهى براى تيم ملى فوتبال ايران به عنوان 
پرقدرت ترين تيم آسيايى حال حاضر چندان هم مورد توجه و با اهميت 
نبود. بلكه بيشتر از تعيين همگروه هاى ايران، اين مسير راهيابى تا ديدار 
نهايى بازى ها بود كه مورد توجه قرار داشت. مسيرى كه با كمترين چالش 
ممكن براى قهرمانى، هموارتر از هميشه است. در دور گروهى ايران بايد 
ــرگروهى اش را به خطر بيندازد چرا  هرطور شده اجازه ندهد تيمى س
ــيار سخت تر از حالت  كه در غير اين صورت بازى هاى حذفى ايران بس
سرگروهى خواهد بود. اما اگر شاگردان كى روش بتوانند همان طور كه از 
آن ها انتظار مى رود عمل كنند و به عنوان تيم نخست راهى مرحله يك 
شانزدهم نهايى مسابقات شوند تا نيمه نهايى در مقابل رقيب سرشناس 
ــران اگر بتواند در پايان مرحله گروهى  و بزرگى قرار نخواهند گرفت. اي
 B، باشد، بايد به مصاف تيم سوم يكى از گروه هاى D صدرنشين گروه
ــخت ترين رقيب ممكن در اين حالت مى تواند تيم ملى  E و F برود. س

سوريه يا عمان باشد، در حالى كه اردن، لبنان، كره شمالى و تركمنستان 
كه همگى تيم هاى سطح پايينى محسوب مى شوند هم مى توانند رقيب 
احتمالى ايران در اولين دور حذفى جام ملت هاى آسياى 2019 شوند. 
ــورمان پس از ديدار مرحله يك شانزدهم  مسير تيم ملى فوتبال كش
نهايى هم چندان سخت نيست. در واقع قرار گرفتن در گروه D بازى ها 
بزرگ ترين شانس را در اختيار ملى پوشان كشورمان گذاشته كه مجبور 
نباشند براى راهيابى به جمع  چهار تيم برتر رقابت ها، حريف پرقدرتى را 
پيش روى خود ببينند. تايلند، بحرين يا چين مى توانند رقيب ايران در 
ديدار مرحله يك هشتم نهايى باشند و عبور از اين مرحله ساده هم كار 
چندان سختى به نظر نمى رسد. كار براى تيم ملى ايران تازه از مرحله 
نيمه نهايى آغاز خواهد شد. جايى كه به احتمال زياد بايد به مصاف يكى 
از دو تيم ژاپن و استراليا برود. تيم هايى كه هركدام به اندازه ملى پوشان 
كشورمان قدرتمند هستند و به همراه ايران از شانس يكسانى براى كسب 

عنوان قهرمانى برخوردارند. در واقع عبور از نيمه نهايى براى شاگردان كى 
روش، دشوارترين پيچ جاده قهرمانى است و در صورتى كه به سالمت از 
اين مرحله هم عبور كنند، فينال جام ملت هاى آسياى 2019 مى تواند 
مصاف ايران با يكى از سه قدرت ديگر آسيايى يعنى كره جنوبى، امارات 
ميزبان و عربستان سعودى باشد. تيم هاى پرقدرتى كه البته شكست 
ــتراليا و ژاپن سخت نخواهد بود.  دادن شان به اندازه پيروز شدن بر اس
شاگردان كى روش پس از آشنايى با مسير قهرمانى در جام ملت هاى آسيا 
و پشت سر گذاشتن جام جهانى در روسيه، 6 ماه فرصت خواهند داشت 
تا خود را براى پايان دادن به طلسم 43 ساله قهرمانى در آسيا آماده كنند. 
اميد است فدراسيون فوتبال از همين حاال با اتخاذ تصميمات درست و 
انجام تدابير الزم، شرايط دستيابى به چهارمين قهرمانى آسيايى ايران را 
فراهم سازد تا پس از كسب رتبه اولى در رنكينگ آسيايى آن هم به مدت 
چهار سال، جام قهرمانى آسيا به تهران برگردد. البته اين در حالى است كه 

كى روش ايران را شانس قهرمانى نمى داند هرچند كه به نظر مى رسد او 
براى كاستن از فشار روانى اعالم كرده ايران شانسى براى قهرمانى ندارد. 
سرمربى تيم ملى ايران در اين باره گفته است: « ما همچنان به كار خودمان 
ادامه مى دهيم. مهم ترين مطلب اين است كه اعتماد به نفس و اطمينان 
خاطرى كه بازيكنان از لحاظ ذهنى دارند را حفظ كنيم و افزايش دهيم و 
به يك آرامش كامل برسيم. كى روش در خصوص حضور مهدى تاج در 
كنار ملى پوشان و جلسه اى كه با او برگزار شد، گفت: ترجيح مى دهم در 
اين خصوص صحبتى نكنم. فقط ديدم اطالعيه اى در اين خصوص منتشر 
شد و بهتر ديدم در اين خصوص صحبتى نكنم. مطمئنا خوشحالم كه 
رييس فدراسيون در كنار ما است اما از جزييات جلسه بهتر است صحبتى 
نكنم. سرمربى تيم ملى در خصوص وضعيت عليرضا جهانبخش ادامه 
داد: وى پيشرفت و حركت رو به جلويى دارد و هنوز اميدهاى بسيارى در 
خصوص او داريم. وى با اشاره به سومين تمرين تيم ملى در امارات اظهار 
داشت: تمرين جلسه اول كه در واقع از بين رفت. از ابتدا اين گونه توافق 
شده بود  و مسئوالن AFC و برگزارى مسابقات مسئوليت اين را داشتند 
كه زمين را به صورت اختصاصى براى ايران آماده كنند ولى همان طور 
ــى كند و حتى رختكن هاى  كه مى دانيد ژاپن هم همين جا تمرين م
ما مشترك است. عمان هم قرار بود كنار ما تمرين كند كه در عين حال 

منتظريم تا ببينيم پاسخ مسئوالن به اين مساله چه هست؟ كى روش 
ادامه داد: مهم ترين مطلب اين است كه ما بايد كارمان را انجام دهيم بدون 
اينكه حواس مان پرت شود. اين مساله نشان دهنده استانداردهاى حرفه 
اى است كه مسئوالن برگزارى مسابقات به آن پايبند هستند ولى من 
همچنان تاكيد مى كنم نبايد حواس مان به اين مسائل پرت شود و بايد 
اشراف و تمركز كامل به كارهاى مان داشته باشيم. سرمربى تيم ملى در 
مورد ميزبانى امارات تصريح كرد: نتيجه گيرى و اظهار نظر در اين خصوص 
را برعهده شما مى گذارم و اجازه دهيد تمركز داشته باشم به كارهاى فنى 
خودم. تنها چيزى كه مى توان گفت ما اين جا طبق وظايف و مسئوليت 
خودمان حاضر هستيم و نمى دانم چرا اين اتفاقات بايد رخ دهد؟ وى در 
خصوص اظهارنظر خبرنگار ژاپنى مبنى بر قدرت باالى تيم ملى ايران و 
فشار روحى براى كسب قهرمانى گفت: اين موضوع هيچ فشارى را روى 
تيم ما وارد نمى كند چرا كه مدعى اصلى قهرمانى تيم هايى مثل استراليا، 
ژاپن و كره جنوبى هستند و فشار اين مساله روى شانه آن هاست. ما فقط 
به تنها چيزى كه مى انديشيم بازى اول در مقابل يمن است. كى روش در 
پاسخ به اين سوال كه ايران رنكينگ اول آسياست و از شما به عنوان شانس 
اول قهرمانى ياد مى شود، افزود: تيمى مى تواند مدعى قهرمانى باشد كه 

بازيكنان و آماده سازى خوبي داشته باشد. ما فقط بازيكنان خوبى داريم.

شايد همين يك جمله براى آن كه كتابى در تحليل روان شناختى 
شخصيت شيث رضايى نوشته شود، كافى باشد: «مگه سيد صالحى با 
20 كيلو وزن مى تونست توپ رو از من بگيره؟». شيث حواشى زيادى در 
پرسپوليس درست كرد، تيمش را تا مرز غرق شدن در جنجال ها پيش 
برد و خودش هم با بحران از پرسپوليس جدا شد. اما او هميشه سعى كرده 
اشتباهاتش را پشت نام پرسپوليس مخفى كند: «مگه مى شه من تيمى رو 
كه اسمش رو دستم هست رو دنبال نكنم؟ با نتيجه هاش زندگى مى كنم.» 
او از پرسپوليس رفته. اين روزها ترانه مى خواند. كاپيتان پرسپوليس بوده اما 
هيچ كس حتى قدر على نيكبخت كه به تيم رقيب رفته دلتنگش نمى شود. 
چندى قبل بود كه كريم باقرى بى اسم آوردن از آن ها به دوره سياهى اشاره 
كرده بود كه كاپيتان هاى پرسپوليس در زمين با هم دعوا مى كردند و داشت 
او  و حقيقى را مى گفت. باز حقيقى سرش به سنگ خورد و با پرسپوليس اگر 
به تيم ملى نرسيد اما از تيم ملى به جام جهانى رسيد و تا ابد بازى با آرژانتين 
در كارنامه اش مى ماند. درباره شيث چطور؟ تا ابد بايد نامش را گذاشت كنار 
خاطره رفتارى كه به خاطر استفاده از انگشت هايش در بازى با سايپا با على 

دايى داشت و برايش كتك بد خورد و اخراج شد؟ كنار شوخى زننده اش 
در پرواز تهران به شيراز كه خودش با خنده ادايش را در آورده كه نيكبخت 
را بترساند اما يك هواپيما را با وحشت روبه رو كرده كه گفت:«من خلبان 
ــت؟»  آن روز ماموران حفاظت پرواز  پروازم ، هوا پيما در حال سقوط اس
كم با او خشن بودند كه همان جا فقط دستانش را بستند و مورد عنايت 
قرارش دادند. 54 ميليون تومان هم بى شك جريمه ناچيزى بوده براى 
رفتارش كه خودش به آن مبلغ اعتراف كرده و شاكى است براى اين جريمه 
سنگين. تازه پرسپوليسى ها اين را به ياد نياورند يا بايد اخراج هايش از تيم 
يادشان بيايد و يا شادى گل هاى منشورى شان. شيث از خود كدام بازى 
ماندگار يا به جاى گذاشته كه يادش كنند و روبه روى او مى شود على دايى! 
شيث مى تواند تا ابد على دايى را نبخشد اما اين گفته هايش احتماال فقط 
دايى را محبوب تر مى كند. مدافع پرسپوليس كه براى درمان پيش دكتر 
نوروزى، پزشك وقت استقالل رفته بود از پيشنهاد استقالل به او با لحنى 
متفاوت خبر داد: «استقالل دو بار به من پيشنهاد داد. يك بار زمانى كه 
افشين قطبى من را اخراج كرد و پسر آقاى فتح ا... زاده با من حرف زد. يك 

بار هم دوران سرمربى گرى آقاى قلعه نويى در استقالل كه مى خواستند 
مرا جانشين منتظرى كنند. من تيمم پرسپوليس بود و نمى خواستم به 
استقالل بروم». شيث كه از كارنامه اش دفاع مطلق مى كند، معتقد است 
اگر به گذشته هم بازگرد همين كار ها را انجام خواهد داد: «شايد يكى دو كار 
را انجام ندهم ولى بقيه را انجام مى دهم». شيث نمى خواهد به هر قيمتى 
زندگى كند اما تاكيد دارد همينى هست كه هست. شايد چند اشتباه را 
انجام نمى داد ولى باز هم از عملكردش دفاع مى كند. شيث به ماجرايش با 
نصرتى هم اشاره مى كند: «نام من وسط بود. بيست و سى هم دامن زد و 
همه چيز به هم ريخت». شيث به سخنرانى اش پشت بلندگوى هواپيماى 
ــاره مى كند: «اداى خلبان را درآوردم و وقتى گفتم  پرسپوليس هم اش
هواپيما به زودى سقوط مى كند درون يك چاله هوايى افتاديم! متاسفانه 
بعضى از هم وطنان مان خيلى جدى گرفتند». اما داستان شيث با على 
دايى احتماال يك داستان بيش از حد پيچيده است. دعوا در صبا باطرى، 
ــيث آن ها را چالش فوتبالى مى داند.  درگيرى در سايپا و اتفاقاتى كه ش
شيث درباره دايى مى گويد: «ايشون آدم دهن بينى بود. هر چيزى درباره 
من مى گفتند، باور مى كرد. به نظر من او پرسپوليسى نيست. هر بازيكنى 
هر تيمى بازى كند نسبت به آن تيم تعصب دارد. هيچ كدام از بازيكنانى 
كه از پرسپوليس رفتند و مقابلش قرار گرفتند بعد از گلزنى دست شان را 
مشت نكردند، به هوا نپريدند و فرياد نكشيدند». شيث از دايى دلگير است. 
ــپوليس  اين دلگيرى به بهانه رفتار هاى عجيب دايى پس از ترك پرس

ــردد. از بدهكارى  ــود اما حقيقت به رابطه دايى با او باز مى گ بيان مى ش
پرسپوليس به شيث تا روابط شخصى او با دايى، همه چيز به ضرر مدافع 
سابق پرسپوليس است. او به عنوان كاپيتان پرسپوليس، مسائل عجيبى 
را با على دايى داشت. شيث مى گويد رفقايش را دوست دارد اما خيلى ها او 

را فروخته اند. شايد اين مشكل او باشد. شايد مرز باريكى ميان رفيق و هم 
تيمى باشد. مرزى كه شايد اگر شيث رعايت مى كرد، امروز به جاى آن كه 
شيث باشد، شيخ بود. آنچه براى شيث رخ داد، ناشى از اشتباهات جنجالى 

خودش بود و هيچ مقصر ديگرى ندارد.

نيم نگاه

تيم  ملي فوتبال

حاشيه

بى معرفت ها    را   شما  مى سازيد

واكاوى مسير تيم ملى ايران تا قهرمانى

راه خوشبختى از اينجاست

نگاهى به جنجال قديمى شيث و على دايى

چه كسى مقصر بود؟

      آخرين اظهارنظر كارلوس كى روش و خيانت او به حرف هاى خودش نقد و بررسي شد   

پرچم صلحي بدون پارچه سفيد
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ايلنا :

فاطمه معتمدآريا: حساسيت روى چهار تار مو 
مهم تر است يا ورود پول هاى ميلياردى

احمدى نژاد: شما هم ميخوايد 
براى انتخابات نامزد بشيد؟!

خبر فورى: چرا قيمت بسته هاى اينترنتى 
افزايش يافته است؟

 
برخى: چون بى  دردسر تر و ارزون تر از

 آى وى اف و لقاح مصنوعى
^_  واسه تون در مياد̂ 

ايسنا: تيم كارگران «نيشكر هفت تپه» 
قهرمان كشتى فرنگى  كارگران ايران شد

كارگران هفت تپه : انقدر 
بارانداز شديم، استاد شديم^_^

عصر ايران: دستور وزير ارتباطات
 به اپراتورها

 
مشاوره پيش از خريد

 بسته اينترنت الزامى شود!

تيتر روزنامه وطن امروز بعد از استعفاى وزير بهداشت: ما رفتيم، ديگر خودت بمال!

بى قانون: بذاريد اين طنز براى ما بمونه

فارس: مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى ايران از تصويب 3100 تومانى قيمت پرتقال براى شب عيد خبر داد

همين جمع، شب عيد، دستگيري سلطان پرتقال

محمودى نماينده شهريار در گفت وگو با عصر ايران: برخى از نمايندگان به دنبال گرفتن مجوز تردد در خطوط ويژه هستند

نمايندگان: بايد زود برسيم مجلس تا خواب از سرمون نپريده

فالحت پيشه: درآمد دانشگاه آزاد به 
1000000000000 تومان مى رسد

دانشگاه آزاد:
^_  بس كه مشترى مداريم̂ 

امام جمعه كيش: افرادى كه به كيش 
ضربه مى زنند بايد شناسايى شوند

جكى چان:
 منو كه همه ميشناسن

آرمان: سبقت مصرف شيشه  از شيره  در ايران

وزير صنعت: امروز با افتخار اعالم مى كنم كه 
جزو كشورهاى صنعتى هستيم

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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ــتاد بحران كشور براي حفظ جان مردم در هنگام وقايع  س
ــهروندان  ــي به ش ــي و غيرطبيعي،  دو راه حل اساس طبيع
ــنهاد مي ده كه وجدانا خالقانه و مدبرانه است. اوليش  پيش
اينكه دعا كنيد بحراني پيش نياد. دوميش هم اينكه يك 
كوله آماده باالي تختتون داشته باشيد و لوازم ضروريتون 
توش باشه. از اونجا كه بحران ها در كشور ما آپديت مي شه 
ــيم، تنها  و مدام با موارد جديد و محيرالعقولي مواجه مي ش
ــاد اينه كه محتويات كوله مون رو  كاري كه ازمون بر مي
ــنهاد تيم تخصصي ما رو در  ــي و آپديت كنيم. پيش بازبين

زير بخوانيد:
ــات و حتي  ــات و جزيي ــان كلي ــا در جري ــه قطع 1/ ديگ
ــتاني كيش قرار گرفتيد و البته  ــبكه اس ريزه كاري هاي ش
ــال ها قبل چه زيبا  الزمه همينجا يادآوري كنم بزرگي س
ــب در خواب اين روزها رو ديده بود  ــب مثل هرش يك ش
ــه كيشه. اتفاقاتي كه در  ــرزمين آتيشه، كيشه كيش كه: س
ــون داد كه حادثه هرگز  ــبكه رخ داد، به وضوح نش اين ش
ــه بايد مراقب بود. واقعا كي فكرشو  خبر نمي كنه و هميش
ــي نيازهاي ديگه اي  ــرد غزال تيزپاي هنرهاي رزم مي ك
ــه؟ من كه هميشه خيال مي كردم فقط به  هم داشته باش
ــو ديگه لك لك ها  ــه،  بقيه ش ــفناج نياز داره تا قوي ش اس
ــالم به در  ــع و رجوع مي كنن. براي جان س ــون رف خودش
بردن از چنين واقعه اي، در كوله تون يك چشم بند و يك 
ــگير قرار بديد. آمادگي جسماني و ظرفيت روحيتون  گوش

ــان ها به اينترنت و گيگ مجانى و اين  پيش ترها كه انس
ــار ازدواِج موفق و روابطه  ــاده بودند؛ معي منجالب نيفت
ــق و وفا و صفا به قول يكى از بزرگان  ــتحكم عش مس
ــاده بود  ــه موقعى معيار خوب و س ــا جى جى) ي (عليرض
ــكالت  ــالت و خونواده بود... ولى االن چى؟ مش تحصي
ــانده كه ديگر تشت شير هم  زندگى افراد را به جايى رس
جوابگوى نيازهاى بشِر پرمدعاى قرن 21 نيست. روزگار 
ــيد نازنين. بعضي از خانم  ــت پرستار... ببخش غريبى اس
ــران شما را لوله كشانى تصور مى كنند  جلسه اى ها همس
كه هر بار با يك لباس بايد  به زندگى تشويق شان كنيد. 
يك زمانى مردها با يك قرمه سبزى و ساالد شيرازى و 
ديگه فوقش يه سير ترشى، 30 سال بدون زدگى و رنگ 
ــوهر بودند، اما اين روزها يا بايد ملوان بشويد  شدگى ش
ــويد و به آسمان ها پرواز  و به دريا ببريدش، يا خلبان ش
كنيد. اما اگر كمى درايت و هنر خانه دارى و كدبانوگرى 
ــيد حتى مى توانيد مهندس معدن شويد و به  داشته باش

ــر  ــدى، پس فرزندم؛ مى دانم كه اگر زاده مى ش
ــى برايت  ــم خوب ــر بودى، اس بودى و اگر پس
ــكل از همين جا  ــى مش ــاب مى كردم. ول انتخ
ــنامه گرفتن بايد  شروع مى شد كه براى شناس
ــك طنزنويس كه در  ــادل حقوق يك ماه ي مع
سه روزنامه همزمان كار مى كند را به مسئوالن 
ــمت  ــيرينى مى دادم كه فقط اس ثبت احوال ش
ــند و زحمت مرا پنج برابر نكنند.  را غلط ننويس
ــد تازه اول بدبختى بود، چون قيمت تخت و  بع
ــمونى و پوشك و شيرخشكت كارى را با  سيس
ــماى آن دختره با دستگاه  من مى كرد كه چش
ــره نكرد. تازه بعد از همه اين ها  اتصالِى آن پس
ــيديم به لباس هايت؛ واقعا چرا دو برگ  مى رس
ــك عرقگير نه  ــه اندازه ي ــاس كودك كه ب لب
ــهام  ــى هم پارچه نمى برد، با س چندان مجلس
ــاكى كه بهرام  ــركت هاى پوش مجموع همه ش
ــان تبليغ مى كند برابر است؟ چه  رادان براى ش

خبر است؟ لخت بگرد فرزندم.
ــت مى بردمت براى  ــپ و راس ــد هم بايد چ بع
ــن سه گانه و هشت گانه و ده گانه و چهار  واكس
ــم در اين هواى  ــدادى. آن ه ــر ام ــد مت در ص
دودآلود زيباى زمستانى كه اگر بخواهم سر راه 
ــوم و چيزى بخرم، بايد به خودم طناب  پياده ش
ــير برگشت به ماشين را گم نكنم،  ببندم تا مس
ــم را نمى بيند. البته مسئوالن  چون چشم، چش
ــال 91،  ــابه در س ــبت به مدت مش گفته اند نس
ــاعت و نيم كمتر هواى آلوده داشته ايم  ــه س س
ــتاورد عظيمى براى دولت هاى  كه خودش دس

يازدهم و دوازدهم محسوب مى شود.
ــنگت  قش ــاى  ريه ه روى  دود  ــورى  اين ط
ــدى و بايد  ــت و مريض مى ش ــر مى گذاش تاثي
ــه اول از  ــر واليتى ك ــت پيش دكت مى برديم
ــه اخراج كه نه،  ــادرت را از اتاق معاين همه، م
ولى چهار ترم تعليق مى كرد، بعد شروع مى كرد 
ــرف زدن، تا  ــك و لنگ ح ــواص نان خش از خ
ــرت درد مى گرفت و خودت  جايى كه تو هم س
خوب مى شدى و به حرف مى آمدى و مى گفتى 

«فقط بريم!»
ــه برايت  ــر مى دادى ك ــال بعد هم گي چند س
داداش بياوريم، ولى وقتى مى آورديم مى گفتى 
ــردى و او را در  ــادت مى ك ــه و حس ــن چي اي
ــتى. بعد هم مى رفتى  ــويى جا مى گذاش لباسش
ــال، انواع نظام هاى آموزشى  ــه و 12 س مدرس
ــد تا  ــتت كنده مى ش را تجربه مى كردى و پوس
ــى به كنكورى كه از دوران نوزادى ما قرار  برس
است برداشته شود. ديگر بقيه اش را حال ندارم 

بگويم. خودت بفهم.
اگر باز هم اصرار دارى به دنيا بيايى ميل خودت 
ــت، فقط به لك لك ها بگو بيندازندت داخل  اس
ــخره  يك خانه ديگر، ما تو اين خونه از اين مس

بازيا نداريم!

وقتى كه توى نت

هر سمت و سوى نت

اخبار ناگوار

پاشيده مثل ريگ

مى ترسم از دو گيگ

  

وقتى كه در نيوز

هى مى پرد فيوز

كفگير دلخوشى

خورده به عمق ديگ

مى ترسم از دو گيگ

از بسته هاى نت

همواره مثل جت

من مى كنم فرار

مانند ميگ ميگ

مى ترسم از دو گيگ

آن صحبت قشنگ

مانند بيگ بنگ

يكباره شد ترند

آن بنگ بوده بيگ

مى ترسم از دو گيگ

  

لطفا بگير درس

از نت فقط بترس

چون خوردِن شكست

در انتهاى ليگ

مى ترسم از دو گيگ

ــدن با همچين  ــگام مواجه ش ــاال ببريد تا هن رو هم ب
صحنه جانفرسايي بتونيد آرامش خودتون رو حفظ كنيد 
ــم بند و گوشگير رو در مكان  ــري از ثانيه چش و در كس

مناسبتون نصب كنيد.
2/ همون طور كه مستحضريد، اخيرا امپرياليسم جهاني 
ــومي به نام دو گيگ اينترنت رايگان به  ــنهادات ش پيش
ــته ما  ــم و گوش بس ــان و نوجوانان مظلوم و چش جوان
مي ده. توصيه ما اينه كه در كوله بحرانتون يك گوشي 
ــيم كارت و هنگامي كه  ــازده دوصفر بذاريد بدون س ي
ــت تا مرد غريبه تو خونتون  دو هفته بعد يهويي با هش
ــديد،  از گوشي به عنوان جسم سخت استفاده  مواجه ش

كرده و خودتون رو نجات بديد.
ــته در چهارگوشه  ــا بوي عجيبي كه هفته گذش 3/ منش
ــيد، همچنان در  ــام مي رس ــران به مش ــي ته جغرافياي
ــوري همه با هم  ــرو رفته. يعني ج ــه اي از ابهام ف هال
ــدن كه نشد دقيق مشخص بشه كي اولين  متوجه بو ش
ــه خبر كرد. البته قطع به يقين كار هر  بار آنكس بود ك
كسي كه بوده، دمپايي ها رو هم همون خيس مي كرده. 
ــنهاد ما اينه كه براي مواجه با اين بحران، ماسك  پيش
ــه بسته  اختصاصي مناطق جنگي به همراه دماغگير، س
ــي عود، هواكش پرتابل و نيز يك عدد «بَه بَه» با  ده تاي
عطر گل ياس در كوله تون داشته باشيد،  باشد كه جان 

سالم به در ببريد.

ــد ندارد.  ــاق برويد و حفارى كنيد. هيچ كارى نش اعم
ــت مى ده؟» يا بنا شويد  «مى دونى چه حالى بهش دس
ــيد، ديوار كه باال رفت چشم شوهرتان پر  و ماله بكش
مى شود و بعد تاثيراتش را مى بينيد.اصال چرا همه اش 
ــتيد؟ يك كارگر ساده هم  ــاغل سخت هس دنبال مش
ــد! معلم  ــت دل به كار بدهي ــود. كافى اس ــود ب مى ش
ــق هايش  ــت. تمرين حل كنيد و اگر مش هم خوب اس
ــد ضربه اى هم  ــرده بود با خط كش چن را فراموش ك
ــتش يا حاال هرجايى بزنيد. «اينقدر هم ناز و  كف دس
خوشگله.» اگر هم خسته هستيد خب نماينده مجلس 
ــويد.  ــويد و بخوابيد. ولى به هرحال يك چيزى بش ش
تازه اين فقط قسمت پوشش قضيه است! فاجعه هنوز 
ادامه دارد. شما از آرايش زير ابرو چيزى شنيده ايد؟ آها 
ــى اين ها ديگر قديمى  ــنيده ايد خب پس هيچى. ول ش
ــات و ماهواره و گيگ  ــده. االن عصر عصر ارتباط ش
ــما به عنوان يك بانوى نمونه و  ــرفت است. ش و پيش
ــد و تحصيل و  ــويى، نبايد مدام فكر رش ــران زناش نگ
ــت و مرغ و خانه و تخم مرغ باشيد.  كار و قيمت گوش
ــكل خاورميانه فقط پرستارى و ملوانى  اين روزها مش
ــت. حتى مى توانيد به دادگاه هاى خانواده  و خلبانى اس
هم مراجعه كنيد و ببينيد چه خانواده هايى كه به خاطر 
ــاده از هم نپاشيده...پس لطفا  فقدان يك لباس فرم س
آگاه باشيد و انرژى تان را صرف مشكالت دم دستى اى 
مثل اقتصاد و سياست و حق و حقوق تان نكنيد. همين 
حاال حاضر شويد. به بازار برويد و چند يونيفرم مناسب 

براى ادامه زندگى تان تدارك ببينيد!
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احمدرضا كاظميفتواستريپ

ــت  ــر اكان ــش تصاوي ــد از پخ بع
اينستاگرام فرزند يكى از مسئوالن 
ــاى مجازى وى اعالم كرد  در فض
ــده  ــه كل عكس هاى منتشرش ك
ــاپ شده است. فتوشاپ يك  فتوش
ــت كه  ــگر متن اس برنامه ويرايش
ــخه 2018 آن ويژگى هاى  در نس
ــاب تصوير و  ــدى براى انتخ جدي
ــده  قلم و اليه و امثالهم اضافه ش
ــت. اما فتوشاپ در ايران خيلى  اس
ــت يعنى براى شما  كاربردى تر اس
ــازد، هر  ــتاگرام مى س اكانت اينس
ــما عكس  ــد وقت يك بار از ش چن
ــيدن  مى گيرد، وضعيت لباس پوش
ــراى  ــد، ب ــر مى ده ــما را تغيي ش
ــد و در  ــن مى نويس ــا مت عكس ه
ــمس را به مخاطبان   نهايت كريس
ــر  اكث ــد.  مى گوي ــك  تبري ــما  ش
ــتاگرام  اينس كاربران  ــاى  اكانت ه
ــط همين نرم افزار  ايرانى هم توس
تسخير شده اند مثال همين كاربرى 
به نام «تركيبى» كه هندوانه و انار 
ــرش  را مخلوط مى كند و روى س
ــيميدان  ــل يك ش ــد در اص مى زن
ماهر است كه روى تركيبات اتمى 
ــى تحقيق  ــاى كوواالنس و پيونده
ــاالى فالوئر وى  مى كند و تعداد ب
ــتى ايرانيان  هم به علت علم دوس

است.
ــى از  ــش هم يك ــت پي ــد وق چن
ــئوالن گفته بود صدا و تصوير  مس
كامال هماهنگ وى در يك كليپ 
ــع و برش و  ــتفاده از تقطي ــا اس ب
ــن صورت  ــازى به اي هماهنگ س
ــت، يعنى اگر به گوش  درآمده اس
ــى خالق  ــركت ادوب ــئوالن ش مس
ــد كه نرم افزارشان  ــاپ برس فتوش
ــى را دارد يك  ــن قابليت هاي چني
ــراى يادگرفتن  ــروه تحقيقاتى ب گ
ــتند.  ــه ايران مى فرس ــاپ ب فتوش
البته ممكن است اين قابليت ها به 
صورت نفهته در دل نرم افزار پنهان 
شده باشد و مثل بازى كمبِت سگا 
ــا باال، دو تا پايين، ضربدر  كه دو ت
ــلى را تبديل به اژدها  دايره، بروس
ــرد در اينجا هم با زدن يك  مى ك
ــس يك فرد  ــد رمز ناگهان عك ك
ــد و با صداى  ــت درمى آي به حرك

صاحب تصوير سخن مى گويد.  
ــه كل تهران  ــد از اينك ــى بع حت
ــا بوى گند  دنبال اين بود كه منش
ــدارى  ــاون فرمان ــت مع از كجاس
ــار بوى  فرماندار تهران گفت انتش
ــت و  نامطبوع چندان صحيح نيس
ــر ما چيز خاصى وجود ندارد.  از نظ
در اين پى گفته ها فتوشاپ اعالم 
ــاپ فتوشاپ كه مى گن  كرد فتوش
ــر اتفاقى تو ايران  ماييم،  اصال ه
ــران اگر بوى  ــاده گردن ما، ته افت

گند مى ده اونم كار ما بوده.   
ــه امكانات  ــر چقدر هم ك البته ه
فتوشاپ ايرانى زياد باشد نمى تواند 
ــگان براى  ــت دو گيگ راي اينترن
شما فعال كند و در عرض دو هفته 
ــما ظاهر  ــت مرد را جلوى ش هش
ــت روى لينكى  ــون هروق كند چ
ــت رايگان  ــت اينترن ــراى درياف ب
ــابه كليك كنيم انواع تروجان  مش
ــه اى  ــروس و اس ام اس دان و وي
ــه  ــوار ب ــى از در و دي 500 تومان
گوشى حمله مى كند و دكمه اى با 
عنوان «شكر خوردم» هم در اين 
ــت. فقط  ــده اس ــه تعبيه نش مرحل
ــت كه  ــه نگران كننده اين اس نكت
فتوشاپ در نسخه هاى جديد خود 
ــه نرم افزار  ــاى جديدى ب قابليت ه
اضافه كند مثال رييس بانك صبح 
به صبح سركار برود ولى فتوشاپ 
ــك را اختالس كند و  وام هاى بان
ــا به كانادا  ــه همراه وام ه وى را ب
ــتد و بعد پول ها را در كازينو  بفرس

خرج كند.

طنزآزاد1

طنزآزاد3

شاهين قدياني

افسانه جهرميان

مهدي استاداحمداختيارات شاعريمهرشاد مرتضوىموزنوشت

آپديت 2019 بحران ها در كشور:
 جكي چان

 دو گيگ اينترنت رايگان
 بو

خلبانت بشم
 پرواز كردن بلدى؟

 Adobe Photoshop

 Pro

(Version Iran       )

نامه به كودكى كه
 غلط مى كند زاده شود

مى ترسم از 
«دو گيگ»

جرات داشته باش - فردريك فانژه
ــت  چنين انتظارهاى غيرواقعى از چهره يك زوج كامل اس
كه باعث بروز جدايى مى شود. او فكر مى كند: «ديگر هرگز 
نبايد اجازه دهم مرا ترك كنند، بنابراين بايد بيش از پيش 

كامل باشم تا همسرم با من بماند». 
ــط پيش داورى  هاى او را تاييد مى كند و  جدايى عاطفى فق
همچنان او را به سمت كمال گرايى افراطى سوق مى دهد. 

«اگر كامل نباشم، تركم مى كنند و همين ثابت مى كند كه 
آدم جالبى نيستم». بنابراين مى توان گفت اين كمبود عزت 

نفس است كه او را به سمت كمالگرايى مى كشاند.    
در مراجعه هاى بعدى متوجه مى شوم كه او اين كمال گرايى 
ــدرش خيلى از او  ــى اش دارد؛ پ ــى را از دوران كودك افراط
ــتى را تحمل  ــته و كوچك ترين نقص يا شكس توقع داش

ــئول  ــه مى گفت: «ما مس ــت. پدرش هميش نمى كرده اس
ــتيم و فقط بايد خودمان را مقصر  ــت هاى مان هس شكس
بدانيم». اما اين بچه از صحبت هاى پدرش فاصله نگرفته، 
او اضافه مى كند: «مى بينيد دكتر، حق با پدرم است، دوستم 
مرا ترك كرد چون به نظرش خيلى چاق بودم. هرگز نبايد 

خودم را رها كنم. همه چيز تقصير خودم است».

 1.0  
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تجار ت پرسود فيلترشكن ها 

nishkhat



نيشخط خـاطـره
ماهش نبير

پنج شنبه  8    بهمن
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بونلي

هفته نامه گل آقا
باالخره وزارت بهداشت

  افزايش قيمت دارو را تاييد كرد.

ه

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



كنار تمام 
آب نماها 

به ياد اقيانوسم ! 

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
مژگان سقراطى
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 چقدر اينترنت االن عذاب وجدان داره .
ميدونى با اين سرعت پايينش

 از چه حاملگى هايى جلوگيرى كرده؟!!

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

دم
خا

ن 
سا

سا
ح: 

طر

پاول كوژينسكى  

نيشخط خـاطـره

استفاده كنترل نشده از اينترنت،كودكان را تهديد مي كند
پال كامبز

پنج شنبه 8  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       505

سهيل محمدى

  

بسته هاى حمايتى
 تا چه انداز ه كارسازهستند ؟



2

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سالسال هفتم   هفتم  ||  شماره    شماره  13871387    ||    44 صفحه صفحه
يك شنبه  يك شنبه  1616 دى   دى  13971397

    2929 ربيع الثانى   ربيع الثانى  14401440    ||    66  ژانويه    ژانويه  20192019      

3

كودك و نوجوان 

473

در گوشه  خانه
كودك نشسته بود

از دست تنهايي
قلبش شكسته بود

پر كرده بود اندوه
دنياي كودك را

بايد چه مى كرد او
دستان كوچك را

مادر رسيد و باز
خنده به كودك داد

بوسيد رويش را
دستش عروسك داد

   «ليلى تقى پور ميالنى »

كوشندگان كودك:

عروسكعروسك

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
حكايت:گياه سحرآميزحكايت:گياه سحرآميز

شعر:شعر:                عروسك                عروسك

همين صفحههمين صفحه

نويد صنعتىنويد صنعتىسنجاقك كوچولو

ــتابى با   بال زنان با خودش  توپ بازى  ــت در يك روز آفتابى و زمس ــنجاقك كوچولوآرام و بى صدا داش ــتابى با   بال زنان با خودش  توپ بازى س ــت در يك روز آفتابى و زمس ــنجاقك كوچولوآرام و بى صدا داش س

مى  كرد  و كيف اش را مى برد كه يكدفعه خورشيد خانم كه حسابى از دل آسمان انرژى و نور مى فرستاد در مى  كرد  و كيف اش را مى برد كه يكدفعه خورشيد خانم كه حسابى از دل آسمان انرژى و نور مى فرستاد در 

زيرتكه ابرى بازيگوش غيب اش زد و باد  سرد هم شروع به وزيدن كرد. زيرتكه ابرى بازيگوش غيب اش زد و باد  سرد هم شروع به وزيدن كرد. 

سنجاقك كه ابرك و باد ناقال را ديد با خودش گفت كه حتما باد و ابرك با هم متحد شدند من را آزار بدهند، سنجاقك كه ابرك و باد ناقال را ديد با خودش گفت كه حتما باد و ابرك با هم متحد شدند من را آزار بدهند، 

حاال كه اين طور است من هم به خانه ام مى روم و بعد از اينكه لباس گرم پوشيدم و شال و كاله كردم ، مى آيم حاال كه اين طور است من هم به خانه ام مى روم و بعد از اينكه لباس گرم پوشيدم و شال و كاله كردم ، مى آيم 

و به بازى ادامه مى دهم. و به بازى ادامه مى دهم. 

براى همين زود به خانه رفت، تا مى توانست خودش را پوشاند و در سرما دوباره شروع به بازى كرد. او آنقدر براى همين زود به خانه رفت، تا مى توانست خودش را پوشاند و در سرما دوباره شروع به بازى كرد. او آنقدر 

بازى كرد و آنجا ماند و روپايى هوايى زد تا كه باالخره غروب شد .بازى كرد و آنجا ماند و روپايى هوايى زد تا كه باالخره غروب شد .

ــم تان روز بد نبيند او تا صبح يك ريز  ــم تان روز بد نبيند او تا صبح يك ريز  بعد توپ كوچك اش را زير بغل اش زد و به خانه برگشت؛ ولى چش  بعد توپ كوچك اش را زير بغل اش زد و به خانه برگشت؛ ولى چش

عطسه و سرفه مى كرد و حسابى سرما خورد. اين شد كه تصميم گرفت پيش الك پشت دانا برود و از تجويز  عطسه و سرفه مى كرد و حسابى سرما خورد. اين شد كه تصميم گرفت پيش الك پشت دانا برود و از تجويز  

او براى خوب شدن سرما خوردگى اش استفاده كند . من فكر مى كنم كه او حاال درس خوبى را يادگرفت....  

اينكه هيچ وقت لجبازى نكند و بى عقلى را كنار بگذارد. 

اين داستان بين خودمان بماند؛اين داستان بين خودمان بماند؛

 بهش نگوييد و به رويش نياوريدچون حاال خودش بهش نگوييد و به رويش نياوريدچون حاال خودش

 هم حتما خيلى پشيمان است و به اشتبا هش پى برده است.

حسين شادمهرحسين شادمهر

نن

ردررددد

سسسس

ررن فكر مى كنم كه او حاال درس خوبى را يادگرفتت....ننن فففكككررررر مممىىىى كككككننم ككهه وو ححااالالالال دددرررررسسس  خخخخووووووببببىىىىى رررررراييييياااادددددگگگگگگگگگررررررففففتتتتت..........     وووببىىىىىى سسسس م ىىىى رررر رنن ى و س م ى ر ن

د.ددد. 

ست.سستت.

نگاهى به داستان چوپان دروغگو از نگاه احمد شاملونگاهى به داستان چوپان دروغگو از نگاه احمد شاملو

چوپان راستگو!چوپان راستگو!
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  متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
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گياه سحرآميز

ــيس بود. همين كه نيازمندى دِر خانه اش را مى كوبيد؛ با دشنام و ناسزا  در روزگاران گذشته،دهقانى زندگى مى كردكه فوق العاده خس
ــن دهقان در آن بود،زمانى  ــگ هايش را هم به جان آن آدم نگون بخت مى انداخت.دهكده اى كه اي او را دنبال مى كرد، عالوه بر آن س
ــدت گرسنگى براى راه رفتن ديگررمقى  ــد. مردم دهكده سالى بدتر از آن سال را به يادندارند. آنان از ش به سختى دچارخشكسالى ش
ــتند، دهقان غله زيادى انبار كرده است، اما  براى شان باقى نمانده بود واحساس سيرى را فراموش كرده بودند. اهالى دهكده مى دانس
كسى جرات نمى كرد تااز آن بى رحم درخواستى داشته باشد. سرانجام، جوانمردى سعى كرد تا قلب دهقان را به رحم آورد.روستاييان 
ــود، ولى موافقت كردند تا كارش را انجام دهد.جوان به باغ دهقان رفت، زير درختى نشست،به باالى درخت  مطمئن نبودنداوموفق ش
ــمان را نظاره كند. وقتى جوانى را ديد كه روى  خيره شد و تمركز كرد. دهقان، پس از خوردن ناهارى مفصل،به سمت پنجره رفت تاآس

چمن ها نشسته، گمان كرد نيرنگى در كار است،مشكوك شد.به باغ رفت و صدا كرد: « هى ، تو اونجا چه مى كنى؟»
پسر گفت:« هيچى» و باز به برگ ها خيره ماند. كنجكاوى دهقان برانگيخته شد ، به سمت جوان پيش رفت، فرياد زد: « مى گم، به چه خيره 
شده اى؟ مگركرى ؟». مرد جوان اصال سرش را برنگرداند، گفت«نه، من فقط در جست وجوى آشيانه اى هستم . ببين، ديروز پرنده سينه 
سرخى را ديدم كه به طرف اين درخت پرواز كرد، حدس مى زنم كه النه اش همين جا باشد. فكركردم بدانى آن پرنده،گياهى سحر آميز 
را در النه اش پنهان كرده است. آآه، آنجاست».دهقان زمزمه كرد:« اِااااه، گياه سحر آميز ؟ مگر چيزى را هم جادو مى كند؟» مرد جوان 
ــده بود، فرمان داد،« بلندتر  ــه زبان آورد!» حال كنجكاوى دهقان صد چندان ش فرياد زد،« بله ، همه چيز را، جادويش را اصال نمى توان ب
حرف بزن،ببينم! فورى بگو گياه سحر آميز چه كار مى تواند بكند».جوان، از اينكه تيرش به هدف خورده بود، خرسند شد وشروع كرد 
ــد كه گل بدهد و هزار سال ديگر ميوه اما يك شاخه  ــبيه گياهان ديگر نيست. هزار سال طول مى كش به توضيح دادن:« خب، اين گياه ش
كوچك و فقط يك شاخه كوچك از آن،آقا، جادويى مى كند كه هرگز نديده ايد». دهقان ملتمسانه گفت،« اوه، دقيقا بگو چه چيزى را جادو 
مى كند» .«خب، اول از همه، اگر يك شاخه نازكى از آن را به موهايت بچسبانى ، نامرئى مى شوى. يعنى هركارى بخواهى مى توانى انجام 
دهى و كسى تو را نبيند. دوم اينكه ...»«فورى از اينجا برو بيرون !» جوان خود را به گيجى زدو پرسيد: « با كى حرف مى زنى؟ اينجا كه كسى 
نيست».دهقان فرياد كشيد،« من دارم با تو حرف مى زنم. با تو،نه كس ديگرى! از اينجا برو بيرون ! اين گياه جادويى مال من است! و اينجا 
باغ من است» .مرد جوان به آرامى گفت،« آه، اما من آن را پيدا كرده ام و اگر بخواهم مى توانم آن را نابود كنم». همين كه خواست از درخت 

باال برود، دهقان ترسيد از اينكه گياه با ارزش را ممكن است از دست بدهد؛فرياد زد،« صبر كن، يك دقيقه صبر كن ، به تو 50 سكه طال مى دهم». پسر به چشمان او زل زد و گفت:« 50 سكه طال؟ اين كافى نيست، 
دهقان» «اوه ، بسيار خوب، 100 سكه طال». پسرسرش را تكان داد و گفت:« متاسفم. نمى توانم گياه سحر آميز را به اين ارزانى بفرو شم». دهقان فورى گفت:« 200 سكه مى دهم». مرد جوان گفت،« نه دهقان. من 
ــت و آن دست كرد، ولى سرانجام رضايت داد. سپس به خدمتكارانش دستور داد تا آشيانه پرنده را از روى  پول نمى خواهم. با50 كيسه غله،مى گذارم گياه سحر آميزرا نزد خودنگه دارى».دهقان مدتى اين دس
درخت بياورند پايين، مرد جوان هم 50 كيسه غله را با خود به ميدان دهكده برد و بين گرسنگان و مستمندان تقسيم كرد. دهقان با نيِش تا بناگوش بازشده، نزد همسرش رفت وبه او گفت: « اوه، زن، شانس به ما 
رو كرده، حدس بزن چه اتفاقى افتاده است!». «از كجا بايد بدانم ؟ آيا كسى را اخراج كرده اى؟ دهقان با خنده گفت:« بازم حدس بزن». زن آهى كشيد و گفت:«همسر جديدى پيدا كرده اى؟» . دهقان با خوشحالى 
گفت،«غلط، غلط، بازهم غلط است ».«بهتر است خودم بگويم، چون هرگز نمى توانى حدس بزنى.خودم گياهى سحرآميز پيدا كرده ام!» همسرش با حالت مسخره آميزپرسيد:«حاال اين گياه سحرآميزخودت 
چه كار مى كند؟». «اى زن احمق، آيا تا به حال درباره گياه سحرآميزچيزى شنيده اى؟ كسى آن را داشته باشد صاحب ثروت هنگفتى است!» زن با شك و ترديد و اشاره به شاخه اى كوچك و علف هاى خاردار النه 
ــاخه نازك يا علف خار دار مرا نامرئى مى كند . حاال نگاه كن وقتى آن ها را روى موهايم مى گذارم به من بگو كه مى توانى مرا ببينى يا  پرنده، پرسيد:«گمان مى كنى اين شاخه باشد؟». «اول بايد پيدا كنيم كه كدام ش

نه. خب، حاال مرا مى بينى؟» اولين شاخه را به موهايش چسباند و بالفاصله زنش گفت ،« تو را مى بينم». «و حاال؟» «مى بينمت». «حاال چى، مى بينى؟»«بله، مى بينم».
ــد، عاقبت فريادزد:« من چيزى نمى بينم. حاال مرا به حال خود بگذار!»  چندين بار اين كار تكرار شد، دهقان يكى پس از ديگرى شاخه اى از النه را روى موهايش گذاشت تا اينكه زنش، به كلى از اين كار خسته ش
دهقان احمق سراسيمه از منزل بيرون رفت و فرياد زد:« او مرا نمى بيند، من نامرئى هستم!» زمانى كه به دهكده رسيد، خيلى گرسنه بود. بوى خوشى به مشامش خورد، نگاهى به اطراف انداخت؛چشمش به دكه 
پيراشكى فروشى افتاد. با عجله دو پيراشكى برداشت، داغ داغ در دهانش فرو برد و فرار كرد. فروشنده، دهقان را شناخت.فكر كرد كه او عجله دارد و بعدهاپولش را مى پردازد؛ چيزى نگفت. سكوت آن مرد را 
دليلى بر نامرئى بودنش دانست. همين اميدوارش كرد؛ به سمت مغازه ديگر رفت، فروشنده آن داشت حساب دخلش را رسيدگى مى كرد. با انداختن نگاهى به آن همه پول، چشمانش گرد شد؛ دستش را دراز 
كرد تا پول ها را سرقت كند ولى فروشنده، بالفاصله فرياد زد: دزد! دزد! بگيريدش! آنگاه مشت و لگدى بود كه ازهمه طرف نثارش شدو نوش جان كرد. سرانجام دهقان فرار را بر قرار ترجيح داد.هنگامى كه به 

آهستگى و لنگ لنگان به سمت خانه مى رفت، فرصت زيادى داشت تا به دقت به تجربه تلخش فكركند.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باز آفرينى : دانا و ميالدا اشترويكوا/تصويرگر: اوا بدناروا/مترجم : ميترا سياوشيان
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

على روستااييى

ــت كه به تازگى  «تاريخ از اين ور» ، كتابى طنز به قلم احمد عربلوس
چاپ پنجم آن در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.

نويسنده اثر در شرح كتاب خود نوشته است: «تاريخ پر از حوادث 
ــت كه مطالعه آن همواره شيرين  ــگفت آورى اس عجيب و گاه ش
است. يك نوع شيرينى كه گاه تلخى گزنده اى را نيز در انتها دارد! 
پرداختن به حوادث تاريخى و مخصوصاً زندگى بعضى از افراد كه 
در تاريخ نامى مشهورتر دارند آن هم به زبان طنز شيوه اى است كه 
ــيوه حرف  بعضى ها كار كرده اند و ما نيز هم در اين كتاب با آن ش

زده ايم.»
ــرح متفاوتى از زندگى «چنگيز خان مغول»،  بر اين اساس كتاب ش
ــيد»، «ناپلئون»،  ــاه»، «هارون الرش ــن ش ــگ»، «ناصرالدي «تيمور لن
ــت.عربلو  ــب» در 124 صفحه اس ــتف كلم «ماركوپولو» و «كريس
ــال ، پولوها  ــت: «بعد از چند س در نقل زندگى ماركوپولو آورده اس
ــود! جلو قصر، يك  ــيدند. عجب قصرى ب به قصر قوبيالى خان رس
درخت نقره اى وجود داشت كه روى شاخه هاى آن، چهار كله شير 
ــيپور مى زد، از دهان شيرها  ديده مى شد و يك فرشته كه وقتى ش
عسل و برنج دم كشيده و شربت و پيتزا بيرون مى زد. (به من مربوط 
نيست كه اين چيزها راست بوده يا دروغ. پولوها اين طور گفته اند. 
من فقط موضوع پيتزا را از خودم در آورده ام!  همين! خان مغول كه 
استعداد عجيب پولوها را در سفير  شدن و سفرنامه نوشتن دريافته 
ــر راه، اطالعاتى هم از  ــتاد كه س ــاره آن ها را به اروپا فرس بود، دوب

وضعيت سرزمين هايى كه فتح كرده بودند، براى او تهيه كنند.»

«تاريخ از اين ور»، بيان طنزگونه  زندگى 
هفت چهره تاريخىهفت چهره تاريخى

برخوردارى از اوقات فراغت، يكى از حقوق اساسى كودكان است كه در آن 
ــد خود به تحرك و بازى نياز  شك و شبه اي نيست؛ چرا كه كودكان براى رش
دارند. تحرك، رمز سالمت كودكان است. بازى هاى پرتحرك، سبب تخليه 

هيجانى و در نتيجه آرامش كودكان مى شود.
ــان مى دهند كودكانى كه در خانه و مهدكودك از  بررسى هاى انجام شده نش
تحرك كافى در قالب بازى هاى مناسب برخوردارند، آرامش و تمركز بيشترى 
ــود و آنان را با جهان پيرامون  دارند. بازى سبب شادى و نشاط كودكان مى ش
ــازد، اما نكته موردتوجه اين  خود همراه و با شوق و شور كودكانه آشنا مى س
ــباهت و نزديكي با كودكي  ــت كه اوقات فراغت كودك امروزى ديگر ش اس
نسل ما ندارد. اگر ما كودكى مان را در كوچه ها و با گرگم به هوا، لى لي، منچ و 
تيله و گاه تنها با يك كالس نقاشى يا در بهترين حالت، با ورزشى مى گذرانديم، 
كودك امروز تابستان خود را با لپ تاپ، تبلت و پلى استيشن يا در حالت ديگر 

با گذراندن انواع كالس ها در ساعت هاى مختلف روز، سپرى مى كند.
آنچه توجه به آن در استفاده از اين كالس ها اهميت دارد، برنامه ريزي درست 
و گزينش صحيح است.مسلما اولين و مهم ترين نكته، توجه به عالقه مندي خود 
كودك  است. بنابراين در تنظيم برنامه هاي اوقات فراغت، عاليق كودك را 
مد نظر قرار دهيد تا فرزندتان بتواند بيشترين بهره را از كالس هاي آموزشي 
خود ببرد زيرا تصميم گيرى به جاي او، اشتياق و مسئوليت پذيري او را كاهش 

مي دهد و راندمان بهره وري اش را پايين مي آورد.
چگونه در كالس ها جاذبه ايجاد كنيم؟

ــت.  ــى مربى با محتواى كالس اس ــودك، تركيبى از تواناي ايجاد جاذبه در ك
ــارج از انتخاب كودك  ــار و خ ــاال آمد، هرچيزى كه با فش همان گونه كه در ب
گزينش شود و انگيزه اى را در كودك ايجاد نكند، باعث مى شود تا خستگى 
ــن ببرد و  ــب نامعقول از بي ــت تاثير اين تركي ــدك او را نيز تح ــتعداد ان و اس
ــت كه از ثبت  ــگ كند.توصيه دوم محققان اين اس جذابيت كالس ها را كمرن
نام فرزندان تان در كالس هاي بي شمار، جدا پرهيز كنيد. البته اين به آن معنا 
نيست كه موضوعات متنوعي را در برنامه كودك قرار ندهيد بلكه توصيه اين 

است كه او را خسته نكنيد. 

 

 «ليلى تقى پور ميالنى» «ليلى تقى پور ميالنى»
نخستين بانوى تصويرگر كتاب كودك در ايران، ليلى تقى پور ميالنى، 
هشتم تيرماه 1299 در مشهد زاده شد.او آموختن نقاشى را از كودكى 
ــى دستى چيره  آغاز كرد. خانواده  مادرى او، ازجمله خاله اش، در نقاش
ــى مى كرد. پدرش  ــتانى بود و روى پارچه نقاش ــتند. مادرش لهس داش
حقوقدان و دوستدار هنر بود و كمال الملك را مى شناخت. ليلى آموختن 
هنر نقاشى را نزد يكى از شاگردان كمال الملك به نام استاد مويد پرداز آغاز 
كرد. تا كالس ششم به مدرسه رفت و پس از آن فقط به نقاشى پرداخت و 
درس را رها كرد. خودش گفته است: «نقاشى هم حرفه ام است هم عشقم. 
من كار ديگرى جز نقاشى نمى توانم انجام دهم و هيچ كارى برايم جالب تر 
از نقاشى نيست. هميشه نقاشى را دوست داشتم». ليلى تقى پور سال 1320 
به تهران آمد و دو ماه درس هاى دبيرستان را خواند تا بتواند براى ورود 
به دانشكده  هنرهاى  زيبا ديپلم بگيرد. در سال 1325 از دانشگاه تهران 
ليسانس گرفت. او از سال 1328 در وزارت فرهنگ آغاز به كار كرد و 
در هنرستان بانوان به كار آموزش طراحى و خياطى پرداخت. تقى پور 
را مى توان از پيشگامان نقاشى رنگ و روغن در ايران دانست. آثارش 
ــت. با اينكه به گفته  خودش  در  ــنتى و زنان ايرانى اس درباره  زندگى س
كودكى زندگى چندان آسانى نداشته و پدرش خيلى سختگير بوده است، 
در آثارش شادابى و سرزندگى به چشم مى خورد. در اين باره گفته است: 
«يكى، دو بار كه رنگ تيره كار كردم، بدم آمد و تصميم گرفتم كه ديگر 

رنگ تيره كار نكنم؛ اصال خوشم نمى آيد كه تلخى و غم را نشان بدهم. 

ــتان «چوپان دروغگو» را  ــت از ما كه داس كمتر كسى اس

ــد.  اگرخاطرتان باشد اين داستان  نخوانده يا نشنيده باش

يكى از درس هاى كتاب فارسى ما در آن ايام دور بود.

ــت: «آى گرگ!   حكايت چوپان جوانى كه بانگ برمى داش

گرگ آمد» و كشاورزان و كسانى از آن هايى كه در آن اطراف 

ــنگ و كلوخى،   ــلح به بيل و چوب و س بودند، هر كس مس

دوان دوان به يارى چوپان جوان مى آمدند و چون به محل 

مى رسيدند اثرى از گرگ نمى ديدند. 

ــاعتى بعد باز به فرياد «كمك! گرگ  پس برمى گشتند و س

ــاز ردى از گرگ  ــد و ب ــاره دوان دوان مى آمدن ــد» دوب آم

ــا آمدند و چوپان هر  نمى يافتند، تا روزى كه واقعا گرگ ه

چه بانگ برداشت كه: «كمك» كسى فرياد رس او نشد و به 

دادش نرسيد و الخ...

ــت را  از  ــاد، اين حكاي ــادش زنده ب ــاملو» كه ي «احمد ش

ديدگاهى ديگر بيان كرده است كه بسيار خواندنى است؛

ــوان دروغ  ــه آن چوپان ج ــر كرديم ك ــان فك تمام عمرم

مى گفت، حال اينكه شايد واقعا دروغ نمى گفته. 

حتى فانتزى و وهم و خيال او هم نبوده. فكر كنيد داستان از 

اين قرار بوده كه: گله اى گرگ كه روزان وشبانى را بى هيچ 

شكارى، گرسنه و درمانده آواره كوه و دره و صحرا بودند از 

قضا سر از گوشه دشتى برمى آورند كه در پس پشت تپه اى 

از آن جوانكى مشغول به چراندن گله اى از خوش  گوشت ترين 

گوسفندان وبره هايى بود كه تا به حال ديده اند. پس عزم جزم 

مى كنند تا هجوم برند و دلى از عزا درآورند. از بزرگ و پير خود 

رخصت مى طلبند.

گرگ پير كه غير از آن جوان و گوسفندانش، ديگر مردان وزنان 

را كه آن سوترمشغول به كار بر روى زمين كشت ديده مى گويد: 

مى دانم كه سختى كشيده ايد و گرسنگى بسيار و طاقت تان كم 

است، ولى اگر به حرف من گوش كنيد و آنچه را كه مى گويم عمل، 

قول مى دهم به جاى چند گوسفند و بره، تمام رمه را سر فرصت و با 

فراغت خاطر به نيش بكشيد و سير و پر بخوريد، ولى به شرطى كه 

واقعا آنچه را كه مى گويم انجام دهيد. مريدان مى گويند: 

آن كنيم كه تو مى گويى. چه كنيم؟

ــت سنگ و بوته اى  گرگ پير باران ديده مى گويد: هر كدام پش

خود را خوب مستتر و پنهان كنيد. وقتى كه من اشارت دادم، هر 

كدام از گوشه اى بيرون بجهيد و به گله حمله كنيد؛ اما مبادا كه 

به گوسفند و بره اى چنگ و دندان بريد. 

ــد. آن لحظه كه اشاره كردم، در دم  چشم و گوش تان به من باش

ــارت بعد  ــه و خفيه گاه برگرديد و آرام منتظر اش به همان گوش

من باشيد.

ــه اى و پشت خاربوته و  گرگ ها چنان كردند. هر كدام به گوش

ــاره كرد و گرگ ها به گله  سنگ و درختى پنهان. گرگ پير اش

حمله بردند.

چوپان جوان غافلگير و ترسيده بانگ برداشت كه: «آى گرگ! 

ــانى كه روى  ــداى دويدن مردان و كس گرگ آمد» ص

زمين كار مى كردند به گوش گرگ پير كه رسيد، ندا داد 

كه ياران عقب نشينى كنند و پنهان شوند.

ــت  گرگ ها چنان كردند كه پير گفته بود. مردان كش

ــت چون رسيدند، نشانى از  و زرع با بيل و چوب در دس

گرگى نديدند. پس برفتند و دنباله كار خويش گرفتند.

ــته بود كه باز گرگ پير  ــاعتى از رفتن مردان گذش س

دستور حمله بدون خونريزى! را صادر كرد. 

ــرون جهيدند و  ــاز از مخفى گاه بي گرگ هاى جوان ب

ــد» از چوپان جوان  ــك كنيد! گرگ آم باز فرياد «كم

ــيدن دوباره مردان چوب  به آسمان شد. چيزى به رس

ــت نمانده بود كه گرگ پير اشارت پنهان شدن  به دس

ــيدند باز ردى از گرگ  را به ياران داد. مردان چون رس

نديدند. باز بازگشتند.

ــتور حمله اى دوباره  ساعتى بعد گرگ پير مجرب دس

ــتمداد و كمك خواهى  ــه صداى اس داد. اين بار گرچ

ــتيصال  چوپان جوان با همه رنگى كه از التماس و اس

ــمان آفتابى آن روز را خراش  داشت و آبى مهربان آس

مى داد، ولى ديگر از صداى پاى مردان چماق دار خبرى 

نبود.

ــت را  ــدى زد و اولين بچه بره دم دس گرگ پير پوزخن

خود به نيش كشيد و به خاك كشاند. مريدان پير چنان 

كردند كه مى بايست.

ــا بى آنكه به اين  ــروز كاتبان آن كتاب ه از آن ايام تا ام

ــند، يك قلم در  ــى» گرگ ها بينديش «تاكتيك جنگ

ــته اند و آن  ــركوفت آن چوپان جوان نوش مزمت و س

بى چاره بى گناه را براى ما طفل معصوم هاى آن روزها 

«دروغگو» جا زده و معرفى كرده اند.

ــر معصوميت ما  ــوط به آن روزگار و عص خب، اين مرب

مى شود. امروز كه بنا به شرايط روز هر كدام مان به ناچار 

ــده ايم! چه؟ اگر هنوز هم فكر  براى خودمان گرگى ش

مى كنيد كه آن چوپان دروغگو بوده، يا كماكان دچار 

ــتيد و يا اين حكايت را به اين  آن معصوميت قديم هس

صورت نخوانده بوديد. حاال ديگر بهانه اى نداريد.

نگاهى به داستان چوپان دروغگو از نگاه احمد شاملونگاهى به داستان چوپان دروغگو از نگاه احمد شاملو

چوپان راستگو!

من حق دارم اوقات فراغت داشته باشم!من حق دارم اوقات فراغت داشته باشم!

طمطمطاالالبممن نگگاههممىك كردم  رآرشيشيوو ششاشاشتتتمتمب بهه شييشيش د د چچنچندىىدى پ پ
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ررجرات اينين را  ياينكه  بب بوووود.  سحححسححسينينينين ب ب ب برارارارانگنگنگييزيزيزيز ننن نگاگاگاگگاههههمنمنمننمنمنمنتتتتت ت دردردددد

نونون ها فنفرر يلي يمي دادداداشتتشتشتهههباباباباشىشىشىشى ككك كههههبببهبهه هرررررچيچيچيچيچچيززززمتفاووووت اززز

اعا جالب بود. با خودم گفتمم ا اينين ي يكىكى واق نگاهاه ك كنىنى ا اماما

نانانانـدــدـدنننآنآنآنآنر ر رااا ببببببببدددددددنينيينينينيسـسـسـسسـتتتتتتتششششـشـشـمممامامماماما م مممخاخاخاخاططبطبطبطبانانانانع عع عزيزيزيزيززززنينينينيززززخوخوخو
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

آيناز موسى زادهآيناز موسى زاده

سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

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

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

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

باقري، ميترا سياوشيانباقري، ميترا سياوشيان

آرنيكا مغازه اىآرنيكا مغازه اى
از تهراناز تهران

رنگ كن، عكس بگير و بفرست.رنگ كن، عكس بگير و بفرست.

 ترنم اربعينى  ترنم اربعينى 


