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دبير كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى

 مجلس بيان كرد

حضور فعال بانك پارسيان در طرح هاى 
آب رسانى و گاز رسانى به مناطق محروم كشور

ــاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس شوراى  ــيون كش دبير كميس
اسالمى در مورد مشاركت بانك هاى خصوصى به ويژه بانك پارسيان 
ــور گفت: بانك هاى دولتى و خصوصى  ــعه اى كش در طرح هاى توس
ــتايى نقش  ــعه روس ــتغال زايى و توس ــى طرح هاى اش در تامين مال
ــعه  ــك ها از محل منابع صندوق توس ــته اند. برخى از بان پررنگى داش
ــت وام هايى در قالب  ــزار نفر جمعي ــهرهاى كمتر از 10 ه ملى، در ش
ــكارى تاثير قابل  ــع معضل بي ــد كه در رف ــتغال زايى اعطا كرده ان اش
ــت. على بختيارى در گفت وگو با فارس افزود:  ــته اس مالحظه اى داش
ــهيالت به بخش خصوصى يا  ــيان افزون بر اين در ارائه تس بانك پارس
پرداخت تسهيالت در بخش قرض الحسنه، ازدواج، جهيزيه، درمان و 
كمك به مددجويان كميته امداد و بهزيستى همواره پيشرو بوده است.

ــاى خصوصى  ــرد: بانك ه ــان ك ــر و ارزوئيه بي ــت، راب ــده باف نماين
ــه مناطق محروم  ــانى ب ــانى و گازرس همچنين در طرح هاى آب رس
ــيان به طور  ــك پارس ــد. بان ــته ان ــاركت داش ــا دولت مش ــرزى ب و م
ــن بانك  ــه خدمات اي ــه طورى ك ــده، ب ــن بخش وارد ش جدي به اي
ــاى  ــيوم در طرح ه ــق كنسرس ــاده 56 تواف ــق م ــانى طب در آب رس
ــت. ــتودنى اس ــى س ــد داخل ــت از تولي ــور و حماي ــى كش عمران

ــرح  ــى در ط ــاى خصوص ــى از بانك ه ــرد: برخ ــان ك او خاطرنش
ــر  ــركت گلگه ــا ش ــيرجان ب ــه س ــاس ب ــانى از بندرعب گازرس
ــد  ــذارى كرده ان ــرمايه گ ــه س ــدام ب ــته و اق ــاركت داش مش
ــت. ــده اى خواهد داش ــن كنن ــش تعيي ــال مردم نق ــه در رفاه ح ك

ــالش بانك هاى  ــار كرد: ت ــاورزى مجلس اظه ــيون كش دبيركميس
ــيان در بخش هاى ديگر هم قابل توجه  خصوصى و به ويژه بانك پارس
ــاخت بيمارستان،  ــت. براى نمونه اقدام بانك هاى خصوصى در س اس
ــهيالت به مردم و آب رسانى و  نوسازى ناوگان حمل ونقل، پراخت تس
گازرسانى به مناطق محروم مطلوب بوده است و اميد مى رود كه عملكرد 

آن ها در اين راستا ادامه دار باشد.

 مديرعامل بانك ملى ايران مطرح كرد

كمك به توليدكنندگان داخلى در اولويت 

ــت  ــل بانك ملى ايران ، در نشس ــين زاده مديرعام محمدرضا حس
ــتان اردبيل گفت:  ــى اس ــاد مقاومت ــتاد فرماندهى اقتص ــتانى س اس
ــت در امور تجارى  ــال ها فعالي ــطه س فعاالن بخش خصوصى به واس
ــد، صادرات و  ــده اى در ارتباط با تولي ــادى داراى تجارب ارزن و اقتص
ــد راه خود را  ــه خوبى مى توانن ــورهاى مختلف بوده و ب مراوده با كش
ــرايط تحريم پيدا كنند.وى اظهارداشت: هرچند كشور  براى گذر از ش
ــرايط خاص قرار دارد اما با كمك به بخش  ــطه تحريم ها در ش به واس
ــب براى  ــا و تهديدها را به فرصت مناس ــوان تحريم ه خصوصى مى ت
ــب و كار و صادرات تبديل كرد.او با بيان اينكه دراين  رونق توليد، كس
ــايه از گزينه هاى مناسب براى انجام صادرات  شرايط كشورهاى همس
ــتن ظرفيت هاى مناسب  ــتند، افزود: مناطق مرزى در كنار داش هس
ــز جهت صادرات  ــگران خارجى از امتياز ويژه اى ني براى ورود گردش
ــمت ديگرى از سخنان  برخوردارند.مديرعامل بانك ملى ايران در قس
ــرايط كنونى را  ــى واحدهاى توليدى كشور در ش ــكل اساس خود مش
ــرمايه در گردش ذكر و يادآورى كرد: به  ــهيالت س نياز به دريافت تس
ــار زيادى روى بانك ها و به خصوص بانك ملى ايران  همين خاطر فش
ــهيالت سرمايه در  ــين زاده افزود: ميزان تقاضاى تس وجود دارد.حس

ــبت به سال قبل سه برابر شده  گردش واحدهاى صنعتى و توليدى نس
و اين موضوع بانك ها و به ويژه بانك ملى را كه تكاليف زيادى بر دوش 
ــت. او گفت: با اينكه بانك ملى در تابستان  دارد، دچار مضيقه كرده اس
امسال حجم زيادى از منابع مالى خود را براى خريد گندم از كشاورزان 
ــكل نقدينگى  ــراى رفع مش ــه تالش خود را ب اختصاص داد ولى هم
واحدهاى صنعتى و توليدى به كار گرفته است.وى با بيان اينكه بانك 
ملى ايران همواره آماده كمك به حوزه توليد و رونق فضاى كسب و كار 
ــت: اولويت پرداخت تسهيالت به آن گروه  در كشور است، اظهار داش
ــان  ــت كه در زمان حاضر كاال و محصوالت ش از واحدهاى صنعتى اس
داراى بازار فروش داخلى و خارجى خوبى باشد.حسين زاده با اشاره به 
ــرايطى بايد از حداقل منابع بيشترين استفاده را در  اينكه در چنين ش
فضاى كسب و كار برد، خاطرنشان كرد: بايد به واسطه مديريت صحيح 
ــا و محصوالت را به  ــده توليد كااله ــش كيفيت، قيمت تمام ش و افزاي
ميزان مطلوب پايين آورد تا توليدكننده توان رقابت در فضاى كسب و 
كار و صادرات را داشته باشد.مديرعامل بانك ملى ايران در ادامه گفت: 
ــرمايه گذاران خوبى فعاليت دارند و وظيفه داريم  در استان اردبيل س
ــانيم.رييس شوراى  ــكالت آن ها را برطرف كرده و به حداقل برس مش
هماهنگى بانك هاى دولتى افزود: باتوجه به وجود طرح هاى خوب در 
ــتان اردبيل بانك ها با تمايل زيادى از سرمايه گذارى در اين استان  اس
استقبال مى كنند.حسين زاده با اشاره به سياحتى بودن استان اردبيل 
ــگران در اردبيل  ــه ماندگارى گردش ــوان حتى يك روز ب گفت: اگر بت
ــق اقتصادى منطقه  ــادى در افزايش درآمد و رون كمك كرد، تاثير زي
ــاخت بزرگراه ها و به خصوص تكميل  خواهد داشت.وى ادامه داد: س
ــه بانك ملى ايران تالش  و بهره بردارى از طرح مهم راه ريلى اردبيل ك
زيادى را براى تامين منابع اعتبارى آن انجام داده به رونق گردشگرى 
و فضاى كسب و كار در اين استان منجر خواهد شد.به گزارش خبرنگار 
ــتاندار اردبيل و جمعى از مديران  ــت كه با حضور اس ايرنا در اين نشس
ادارات و ارگان هاى ذى ربط برگزار شد، تعدادى از سرمايه گذاران بخش 

خصوصى مسائل و مشكالت خود را مطرح كردند.

دريافت تسهيالت ارزان قيمت با طرح«كوشان» 
بانك اقتصادنوين

ــد و حفظ  ــدرت خري ــش ق ــدف افزاي ــا ه ــن ب ــك اقتصادنوي بان
ــكوفايي  ــق و ش ــك به رون ــتريان و كم ــداز مش ــس ان ــرمايه و پ س
ــرد.  ــي ك ــان» را معرف ــرح «كوش ــور، ط ــادي كش ــه اقتص چرخ
ــهيالتي  ــن، طرح تس ــك اقتصادنوي ــط عمومي بان ــزارش رواب به گ
ــي و  ــذاران حقيق ــپرده گ ــراي س ــي را ب ــت خوب ــان» فرص «كوش
ــود  ــد ضمن دريافت س ــا بتوانن ــرده ت ــك فراهم ك ــن بان حقوقي اي
ــه ضامن و  ــدون نياز ب ــود، ب ــپرده خ ــا 80 درصد مبلغ س ــپرده، ت س
ــت كنند.  ــهيالت ارزان قيمت درياف ــن تس ــان ممك در كمترين زم
نرخ سود يا كارمزد تسهيالت در طرح «كوشان» متغير بوده و به نسبت 
نرخ سود سپرده دريافتي توسط مشتري بابت سپرده توديع شده و دوره 
زماني بازپرداخت تسهيالت بين چهار تا 18 درصد تعيين شده است.

ــازي و  ــرمايه در گردش، بهس خريد محل كار، خريد خودرو، تامين س
ــكوني)، خريد كاال، ابزار كار و لوازم يدكي  تجهيز ملك (محل كار/ مس
ــتريان  ــت كه مش و خريد كاال هاي مصرفي بادوام از جمله مواردي اس
ــان»  ــهيالت طرح «كوش ــام آن از تس ــد براي انج ــد مي توانن ارجمن
ــوند.  ــت انتخابي بهره مند ش ــرايط بازپرداخ ــك اقتصادنوين با ش بان
ــتر در رابطه  ــتريان ارجمند مي توانند براي كسب اطالعات بيش مش
ــور مراجعه يا با  ــعب بانك اقتصادنوين در سراسر كش با اين طرح به ش
ــتريان اين بانك به شماره  ــاعته ارتباط با مش كارشناسان مركز 24 س

48031000-021 تماس حاصل كنند.

خبر ترويجي

در گفت وگوى روزانه افرادى را معقول مى ناميم كه تمايالت، منافع و ارزش هاى شان در يك راستا 
باشد. پروفسور كانمن مى گويد: در زبان رايج انسانى، فردمعقول به يقين منطقى است.اقتصاددانان 
رفتارى بر اين باورند كه تنها آزمون معقول بودن اين نيست كه عقايد و تمايالت فردى منطقى باشد، 
بلكه اين است كه آيا اين عقايد و تمايالت انسجام درونى دارند يا خير. براساس اين تعريف، ريچارد تالر 
معتقد است اقتصادى ها معقول هستند، اما شواهد بسيار وجود دارد كه انسان ها نمى توانند اين گونه 
باشند. تعريف عقالنيت به تاييد قوانينى از منطق نياز دارد كه ذهن محدود قادر نيست آن ها را به كار 
گيرد. با اين تعريف، افراد منطقى نمى توانند معقول باشند، اما نمى توانند نامعقول نيز در نظر گرفته 
شوند. اگرچه انسان ها نامعقول نيستند، اما بيشتر اوقات براى انجام قضاوت هاى دقيق تر و گرفتن 
تصميم هاى بهتر به كمك نياز دارند. پژوهشگران دانشگاه شيكاگو بر اين باورند كه اعتقاد به عقالنيت 
انسان به طور دقيق با ايدئولوژى گره خورده كه در آن محافظت از افراد در برابر انتخاب هاى شان 
غيرضرورى و حتى غيراخالقى درنظر گرفته مى شود. افراد معقول بايد آزاد و خودشان مسئول 
محافظت از خود باشند. ميلتون فريدمن اين ديدگاه را در عنوان يكى از كتاب هاى مشهورش بازگو 
مى كند: آزادى براى انتخاب. اين فرض كه فاعل هاى مختار، معقولند، اساس عقالنى براى رويكرد 
آزادى خواهى درباره سياست هاى عمومى را ايجاد مى كند. در حق افراد براى انتخاب دخالت نكنيد؛ 
مگر آنكه آن انتخاب ها ضررى براى ديگران داشته باشند. سياست هاى آزادى خواهانه با پشت گرمى 
بازارهايى ايجاد مى شوند كه افراد حاضرند مبلغ بيشترى صرف آن ها كنند. گرى بكر مى گويد:«وقتى 
مى بينيم افراد عجيب رفتار مى كنند، ابتدا بايد اين احتمال را در نظر بگيريم كه شايد دليل خوبى براى 
اين كار داشته باشند. تعبيرهاى روان شناختى فقط بايد زمانى مورد استفاده قرار بگيرند كه داليل 
نپذيرفتنى باشند». در گفت وگوى ميان مكتب شيكاگو و اقتصاددانان رفتارگرا اختالف نظرهاى 
بسياري وجود خواهد داشت.آزادى، ارزشى مورد اختالف نظر نيست وهمه خواهان آن هستند. 
اما از نظر اقتصاددانان رفتارگرا زندگى پيچيده تر از آنى است كه افرادى كه به راستى به عقالنيت 
ــال 2008 ميالدى(87-1386 خورشيدى) «ريچارد  ــر اعتقاد دارند، گمان مى كنند.در س بش
تالر» و «كاس سانستين» در كتاب مشترك شان به نام «ترغيب» راه حل هايى براى اين مشكل 
ارائه كردند كه چگونه به افراد كمك كنيم تا تصميم خوبى بگيرند، بدون اينكه آزادى هاى شان را 
محدود كنيم. آن ها از جايگاه آزادى خواهى پدرساالرانه پشتيبانى مى كنند كه در آن موسسه ها 
اجازه دارند افراد را ترغيب كنند تصميم هايى بگيرند كه براى خودشان منافعى طوالنى مدت دارد. 
چارچوب تصميم هاى افراد كه تالر و سانستين آن را معمارى انتخاب مى نامند، تاثير بسيار زيادى 
در نتيجه دارد. تالر مى گويد:«انسان ها بيشتر از اقتصادى ها به محافظت در برابر افرادى نياز دارند 
كه به عمد از ضعف هاى آنان بهره بردارى مى كنند. فرض بر اين است كه فاعل معقول تصميم هاى 
مهم را با دقت مى گيرد و از همه اطالعاتى كه فراهم است، استفاده مى كند. فرد اقتصادى، پيش از 
آنكه قراردادى امضا كند، همه مفاد آن را با دقت مى خواند و درك مى كند، اما انسان ها به طور معمول 
اين كار را انجام نمى دهند». يك موسسه غيرمسئول كه قراردادها را به شيوه اى طراحى مى كند 
كه مصرف كنندگان بدون خواندن امضا كنند، انحراف هاى قانونى چشمگيرى در پنهان كردن 
اطالعات مهم از ديد عمومى ايجاد كرده است. يكى از كاربردهاى مخرب مدل فاعل معقول در شكل 
افراطى آن، اين است كه فرض شود مصرف كنندگان فقط تا حدى بايد مورد محافظت قرار بگيرند كه 
اطالعات مربوط افشا نشود. جهانى كه شركت ها با عرضه محصوالت بهتر در آن به رقابت مى پردازند، 
شركت هايى را ترجيح مى دهد كه پيچيده نشان دادن مطالب در آن جدى گرفته مى شود. ويژگى 
بارز پدرساالرى آزادى خواهانه، توسل به حوزه هاى سياست گذارى گسترده است. بهترين مثال 
سياست رفتارگرا، با عنوان «فردا بيشتر پس انداز كن» يك برنامه ريزى مالى است كه شركت ها 
مى توانند به كاركنان خود پيشنهاد دهند. آن دسته از افراد كه آن را امضا كنند، كارفرما را مجاز 
مى كنند هرگاه اضافه حقوق بگيرند، مشاركت آنان را در برنامه پس انداز به ميزان ثابتى افزايش 
دهند و نرخ پس انداز افزايش يافته به طور خودكار اجرا مى شود تا زمانى كه كارمند احساس كند 
مى خواهد از آن كناره بگيرد. مثال ديگر قانونى است كه درباره چارچوب افشاگرى هاى مربوط به 
مصرف سوخت بيشتر مطرح شد. پروفسور دانيل كانمن مى گويد:«انسان ها برعكس اقتصادى ها، 
براى گرفتن تصميم هاى خوب نياز به كمك دارند و روش هاى آگاهانه و بدون مزاحمتى براى اين 

كمك ها وجود دارد».

كمك براى يافتن راهكار اقتصادى بهتر

جامعهيادداشت 

توجه به روح زندگي شهري در سياست هاي 
ــار وارد  ــهري پايتخت اين ب جديد مديريت ش
حوزه وزارت خارجه شد! پيروز حناچي، شهردار 
ــته تهران ديروز در ديدار با  ــند نشس تازه بر مس
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، توافقاتي 
ــت كه بر محور توجه به  تازه براي تهراني ها داش
تاريخ و قدمت پايتخت استوار بود. اين ديدار كه 
در محل ساختمان وزارت خارجه و البته صرف 
ــد، اتفاقي مهم در  ناهار مشترك كاري انجام ش
مهيا شدن شرايط استفاده شهروندان از بناهاي 
ــهر را رقم زد و آن گونه كه سعادتي،  تاريخي ش
شهردار منطقه 12 تهران عصر ديروز خبر داد، قرار 
است پيرو نشست مشترك شهردار و وزير خارجه، 
به زودي درهاي باغ ملي ايران به عنوان يكي از مهم 
ترين بناهاي تاريخي شهر به روي مردم گشوده 
شود.شهردار منطقه 12 با بيان اينكه از دو هفته 
گذشته مذاكراتى با مديران وزارت امور خارجه 
انجام و نشست هايى نيز در اين خصوص برگزار 
ــد، افزود: يكى از توافقاتى كه بين شهردارى  ش
ــد،  منطقه12 و مديران اين وزارتخانه انجام ش
اين بود كه امكان بازديد عمومى شهروندان بعد 
از ساعات ادارى اين وزارتخانه كه در تابستان ها 
ــاعت 18 ــب و در زمستان ها س ــاعت 20 ش س

ــت، با تامين نيروهاى نگهبان و ناظر در  شب اس
ــور خارجه  ــاختمان هاى وزارت ام محدوده س
ــن طريق امكان  ــت تا از اي ــود.قرار اس فراهم ش
ــهروندان به داخل باغ ملى تا ساعت 24 ورود ش

ــود. به  با رعايت ضوابط امنيتى خاص انجام ش
همين دليل شهردارى منطقه 12 اين قول را داد 
تا با تامين نيروهاى حفاظتى و نظارتى، گشوده 
شدن درهاى باغ ملى به روى مردم بعد از ساعات 
ــاعت 24 فراهم  ادارى وزارت امور خارجه تا س
ــاير توافقات انجام  ــعادتى با اشاره به س شود.س
شده بين شهردارى تهران و وزارت امور خارجه 
ــق برنامه ريزى ها و  در اين زمينه ادامه داد: طب
ــهردارى و وزارتخانه انجام  توافقاتى كه بين ش
ــت، از ابتداى دى، امكان پارك خودرو  شده اس
مديران و ديپلمات ها را در محدوده ميدان مشق 
محدود كرديم. همچنين وزارت امور خارجه نيز 
متعهد شد تا پارك خودروهاى مديران ارشد و 
ميهمانان ويژه خود را به پاركينگ اين مجموعه 
منتقل كند.شهردار منطقه 12 با تاكيد بر اينكه 
همكارى وزارت امور خارجه با شهردارى تهران 
منجر به خودرو زدايى از محدوده تاريخى ميدان 
ــد،  ــق و احترام به اين مجموعه تاريخى ش مش
ــراى ورود و خروج خودرو  بيان كرد: همچنين ب
ديپلمات ها و مديران ارشد وزارت امور خارجه 
ــده، گيت مشترك در  طبق تدابير انديشيده ش
ــد. تصميم  ــق ايجاد ش ورودى هاى ميدان مش

ديگرى كه مطرح شد، اين بود كه با رعايت تدابير 
امنيتى حفاظ هاى فيزيكى و نرده هاى اطراف 
ــانيم تا شهروندان بهتر  ميدان را به حداقل برس
بتوانند به اين محدوده وارد شوند. وى درپاسخ 
به اين سوال كه امكان انتقال وزارت امور خارجه 
ــتفاده بهتر از ساختمان هاى  به جاى ديگر و اس
ــژه ديپلمات ها  ــق در قالب هتل وي ميدان مش
ــود دارد يا خير،  ــهر وج يا فضاهاى عمومى ش
ــترك  ــى از وظايف كميته مش توضيح داد: يك
ــهردارى تهران با وزارت امور خارجه بررسى  ش
تمامى جوانب كار در اين زمينه است. به عنوان 
مثال يكى از ماموريت هاى كميته مشترك اين 
ــى كند آيا امكان استفاده  بهتر از  است كه بررس
ساختمان هايى كه اكنون در اختيار وزارت امور 
خارجه قرار دارند، وجود دارد يا خير. سعادتى با 
بيان اينكه يكى از ايده هاى مطرح شده راه اندازى 
موزه ويژه وزارت امور خارجه در ميدان مشق با 
تغيير كاربرى برخى از ساختمان هاى تاريخى 
ــد: خوشبختانه  ــت، ياد آور ش اين مجموعه اس
ــنهادهاى مطرح شده  استقبال ظريف از پيش
ــق  در خصوص بهره بردارى بهتر از ميدان مش
ــور خارجه نيز  ــر ام ــيار باال بود و حتى وزي بس
ــنهادهايي را در اين زمينه مطرح كرد كه  پيش
ــت چگونگى اجراى اين پيشنهادها در  قرار اس
ــى و نتايج اعالم شود.  ــترك بررس كميته مش
طبق پيشنهاداتى كه در نشست شهردار تهران 
ــد، در نظر داريم تا  با وزير امور خارجه مطرح ش
برنامه هاى فاخر در مقياس ملى و بين المللى 
را در ميدان مشق اجرايى كنيم. به عنوان مثال 
يكى از پيشنهادهايى كه امروز مطرح شد، اين 
ــه وزارت امور خارجه در  بود كه برنامه هايى ك
حوزه ديپلماتيك و بين المللى در قالب دعوت 
از مهمانان خارجى دارد، مى تواند در اين زمينه 
ــتفاده كند و ما نيز به  از عرصه ميدان مشق اس
عنوان شهردارى تهران مى توانيم در بهتر برگزار 
شدن اين برنامه ها همكارى هاى الزم را با اين 
ــيم. همچنين قرار است  مجموعه داشته باش
ــر همكارى خود  تا وزارت امور خارجه حداكث
ــا و برنامه هاى فاخر  را براى برگزارى رويداده
ملى و فرهنگى براى استفاده عموم شهروندان 
با شهردارى تهران داشته باشد كه اين همكارى 
مستلزم رعايت تمام محدوديت هاى امنيتى اى 
است كه اين وزارتخانه دارد. به هر حال بايد قبول 
كرد كه وزارت امور خارجه يكى از سازمان هاى 
حساس دولتى است كه داراى محدوديت هاو 
طبقه بندى هاى امنيتى خاصى است و ما نيز 
به عنوان شهردارى تهران با درك شرايط ويژه 
اين وزارتخانه برنامه هاى فرهنگى، هنرى و فاخر 

خود را در باغ ملى اجرا مى كنيم.

نشست مشترك ظريف و حناچي توافقات خوبي را براي شهر به همراه داشت

باغ ملي، پاتوقي تازه براي تهراني ها
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ــت و هر  عصرجديد، دوران ارتباطات و تبادل اطالعات اس
نيرويي كه توانايي مانور بيشتري در اين ميان داشته باشد، هم 
مي تواند برتري خود را به طرف مقابل القا كند و هم بر آن چيره 

ــخت را نيز نمي شود ناديده  شود. البته توان نظامي و قدرت س
گرفت ولي قدرت نرم اطالعاتي و ارتباطاتي اين توان را دارد كه با 

كنترل افكار، بازي را به گونه اي پيش ببرد كه عمليات...

ورزش 8 اقتصاد 5

فرهنگ وهنر 7

به نظر مي رسد آمريكا با كمك منافقين سعي دارد اقداماتي را عليه كشورمان از طريق كردستان عراق صورت دهد

مـارش 

ميليشياي نفاق

محمدرحمانيان  براى« كنسرت_نمايش پيكان جوانان» كه يك سال پيش اجرا شده

  به دادسراى ارشاد   احضار و با قرار كفالت آزاد  شد

مهرمجوزهاى ارشاد پاى تئاتر جنجالى

شاگردان كارلوس كى روش در نخستين ديدار خود 
در جام ملت ها به مصاف يمن مى روند

نخستين 
شكار  يوزها 

فوالدسازان ايرانى 
شرايط بحرانى را پشت سر مى گذارند

پتك برسر
 صنعت  فوالد

سياست 2

        ناكارآمدي اقدامات سازمان تعزيرات و ابهامات موجود در برخورد با متخلفان، مردم را ناراضي كرده است      

تشرتشر  يفات حكويفات حكو  متي!متي!

   محسنى اژه اى:

«بخشى»  شكايت كند   
پيگيرى  مى كنيم

حقوق و قضا 5

صفحهصفحه33

سياست 2

جامعه 6

مردم، نمايندگان و دانشجويان به دنبال تبيين اظهارات اسماعيل بخشي هستند               

پويش يافتن سرنخ شكنجه
با دستور رييس مجلس، موضوع اسماعيل بخشى به كميسيون امنيت ملى ارجاع داده شد

عزم نظام آموزشي براي حذف آزمون بزرگ جدي تر از هميشه شده است

غول كنكور در آستانه شكست

حامد هدائى
روانكاو فروش ايران 

عبدالرضا عزيزى، اصغر سليمى و معصومه آقاپور على شاهى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 

در گفت وگو با «قانون» از مصائب و عملكرد اين روزهاى سازمان تعزيرات حكومتى سخن گفتند
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ــت و هر  ــات و تبادل اطالعات اس ــد، دوران ارتباط عصرجدي
ــتري در اين ميان داشته باشد، هم  نيرويي كه توانايي مانور بيش
ــا كند و هم بر آن چيره  مي تواند برتري خود را به طرف مقابل الق
ــخت را نيز نمي شود ناديده  ــود. البته توان نظامي و قدرت س ش
ــي اين توان را دارد كه  گرفت ولي قدرت نرم اطالعاتي و ارتباطات
ــرد كه عمليات فريب  با كنترل افكار، بازي را به گونه اي پيش بب
ــتراتژي  ــاي عمليات اصلي جا زده و از طرفي اس يا ايذايي را به ج
ــتا به نظر  ديگري براي ادامه جنگ در پيش بگيرد. در همين راس
مي رسد بازي آمريكا براي خروج از سوريه به نوعي عمليات فريب 
ــدي را در عراق عليه  ــراي آنكه بتواند آرايش جدي يا ايذايي بود ب

كشورمان تنظيم كند.
ترامپ و عمليات فريب 

دو روز قبل از اول ژانويه 2019، دونالدترامپ از خروج نيروهاي 
ــبب تمسخر او از  ــوريه خبر داد كه اين اقدام س ــور از س اين كش
جانب برخي جريانات شد. اندكي بعد يعني همزمان با فرارسيدن 
ــمس، رييس جمهور آمريكا بدون اعالم قبلي و به صورت  كريس
ــد و در يكي از پايگاه هاي نظامي اين كشور  پنهاني وارد عراق ش
ــخن گفت. اين اقدام ترامپ نيز مانند  با نيروهاي نظامي خود س
ــتور خروج نيروهاي نظامي از سوريه سبب تمسخر وي شد و  دس
ــن روحاني به عنوان رييس جمهور ايران نيز كنايه اي  حتي حس
ــد دونالدترامپ تا اين حد نيز از  به اين اقدام زد ولي به نظر مي رس

حماقت رنج نمي برد و برنامه  هايي دارد.
تحركات زيرپوستي

ــد آمريكا نيروهاي خود  ــتا بعد از آنكه گفته ش در همين راس
ــت، يك منبع كرد عراق از قصد  ــتاده اس ــمال عراق فرس را به ش
ــتان اربيل واقع  آمريكا براى ايجاد يك پايگاه نظامى جديد در اس
ــاره به اينكه آمريكا  ــور خبر داد. اين منبع با اش در شمال اين كش
ــوريه به عراق را آغاز كرده، فاش  مقدمات انتقال نيروهايش از س
ــتان  كرد كه آمريكا قصد دارد يك پايگاه نظامى جديد در شهرس
ــمال اين كشور احداث  ــتان اربيل واقع در ش شقالوه از توابع اس

كند. منبع ياد شده در گفت وگو با شبكه ماهواره اى العربيه اظهار 
كرد: آمريكا در اين  اواخر نيز يك پايگاه نظامى در منطقه حرير از 
توابع شهرستان شقالوه احداث كرده بود كه پنجمين پايگاه اين 
ــود. وى در ادامه گفت:  كشور در كردستان عراق محسوب مى ش
ــد، حدود  ــى كه به عراق منتقل خواهند ش تعداد نيروهاى نظام
ــى كه در فاصله 60 ــد بود، اين تعداد به پايگاه 2000 نيرو خواه

ــوند. جبار ياور،  كيلومترى مرزهاى ايران قرار دارد، منتقل مى ش
دبيركل وزارت پيشمرگ هاى عراق پيشتر گفته بود: عقب نشينى 
ــده  ــتان هنوز آغاز نش عملى نيروهاى آمريكايى به اقليم كردس
ــينى نيروهاى آمريكايى باشد، اربيل  است و اگر قرار به عقب نش
ــت. از  ــتقبال از نيروهاى آمريكايى اس تنها گذرگاه امن براى اس
طرفي نكته ديگري نيز وجود دارد كه نشان مي دهد سفر ترامپ 
ــت. در همين حال منابع آمريكايى در عراق به  بي برنامه نبوده اس
ــيا اليوم گفتند كه نيروهاى آمريكايى كه قبل از نيمه  شبكه روس
دوم دسامبر از مرزهاى عراق و سوريه عقب نشينى كرده بودند يك 
ــفر دونالد ترامپ، رييس جمهورى آمريكا به پايگاه  روز قبل از س
عين االسد در استان االنبار به مناطق استقرار خود بازگشتند.اين 
ــراق، به عراقى هايى كه  منابع تاكيد كردند: روز ورود ترامپ به ع
با نيروهاى آمريكايى در پايگاه عين االسد كار مى كنند مرخصى 

اجبارى داده شد، بدون اينكه دليلش را به آن ها بگويند.
 همچنين يك روز قبل از اين سفر پايگاه رانيا در سليمانيه بسته 
ــد. به گفته اين  ــناد و پرونده هاى كارى از آنجا خارج ش و تمام اس
منابع، پايگاه آمريكا در اربيل نيز قبل از سفر ترامپ بسته شد اما 
بعد بازگشايى شد. كاركنان عراقى در اين پايگاه ها قبل از اين سفر، 
سه روز بسيار دشوارى را پشت سر گذاشته بودند و فكر مى كردند 

آمريكا نسبت به آن ها اعالم بى نيازى خواهد كرد. همچنين برخى 
بدون اينكه دليلش را بدانند، به پايگاه هاى آمريكايى منتقل شدند. 
ــى كه به پايگاه  ــاش كردند كه ترامپ زمان همچنين اين منابع ف
ــيد، برگه اى از يك فرمانده عراقى دريافت كرد  ــد رس عين االس
ــت  ــفر اطالع نداش كه در آن چند امضا بود. دولت عراق از اين س
ــت وزير عراق دو ساعت قبل از سفر  و به عادل عبدالمهدى، نخس

اطالع داده شد.
تجهيز پيشرفته

در همين حال يك منبع آگاه نظامى عراق از رسيدن تجهيزات 
نظامى پيشرفته آمريكايى به پايگاه هوايى «عين االسد» در غرب 
ــتان «االنبار» كه محل حضور نظاميان آمريكايى است، خبر  اس
ــت:  داد. وى در گفت وگو با خبرگزارى عراقى «واع»، اظهار داش
ــلحه و تجهيزات  ــاى آمريكايى حامل اس ــمارى از جنگنده ه ش
نظامى وارد پايگاه هوايى عين االسد واقع در ناحيه «البغدادى» در 
شهرستان «هيت» در غرب شهر الرمادى شدند. هنوز دليل پرواز 
اين جنگنده ها و جزييات سالح هايى كه گفته مى شود، پيشرفته 
است، مشخص نيست. اين منبع اطالعات نظامى عراق گفت: اين 
ــمار زيادى از خودرو هاى  در حالى است كه چند روز پيش نيز ش
نظامى آمريكايى وارد پايگاه هوايى عين االسد شده اند. نيرو هاى 
ــان در  آمريكاى در انتقال تجهيزات نظامى به مناطق استقرارش
ــد و نظاميان نيز با  ــركت هاى امنيتى كمك مى گيرن عراق، از ش

جنگنده ها به مقر ها مختلف اعزام مى شوند.
احياي ميليشيا!

ــت  ــن عمليات فريب، خبري اس ــايد اصلي اي نكته مهم و ش
ــزارى الغدير روز  ــر كرد. خبرگ كه يك خبرگزاري عراقي منتش

ــان امور امنيتى كه نام آن ها  ــنبه در خبرى به نقل از كارشناس ش
ــيده حاكى از آن است  در گزارش نيامده، گفت كه اطالعات رس
كه آمريكا عناصر گروهك تروريستى مجاهدين خلق (منافقين) 
را در پايگاه هاى نظامى خود در كردستان عراق آموزش مى دهد. 
ــان مى دهد نيروهاى آمريكايى  اين منبع افزود كه اطالعات نش
برخى عناصر منافقين را به پايگاه هاى نظامى خود در كردستان 
عراق منتقل كرده و در آنجا آن ها را آموزش داده و تسليح مى كند. 
ــان امور امنيتى همچنين از دولت عراق خواسته اند با  كارشناس
بازگشت منافقين به اين كشور مخالفت كند؛ ضمن اين كه آن ها 
ــى در دوره نظام  ــهروندان عراق به دليل ارتكاب جنايت عليه ش
ديكتاتورى صدام، تحت تعقيب نهاد قضايى عراق قرار دارند. منابع 
رسمى هنوز در اين خصوص واكنشى نشان نداده اند. از طرفي در 
اخبار غيررسمي كه در فضاي مجازي منتشر شده نيز آمده است 
ــن 1700 كامپيوتر و مانيتور لنوو را  كه به تازگي گروهك منافقي
به صورت نقدى از يك شركت آلبانيايى خريده اند و به نظر مي رسد 

كه اين جماعت حركات خزنده اي در دستور كار دارند.
تبيين استراتژيك

كمك به منافقين، تاسيس پايگاه جديدنظامي در نزديك ترين 
ــت از كردها در  ــاي ايران،حماي ــتان عراق به مرزه بخش كردس
ــوريه،  ــاي خروج نيروها از س ــات ايذايي و ادع برابر تركيه، عملي
جابه جايي هاي مشكوك در منطقه و بازگشت ناو هواپيمابر اياالت
ــش جديد نظامي ــانه هاي آراي ــج فارس، همه نش متحده به خلي

آمريكاست كه مي تواند با هدف فشار يا اقدام عليه كشورمان باشد 
ــان حوزه امنيتي و نظامي براي آنكه  ــد كارشناس و شايد بهتر باش
رييس جمهور غيرقابل پيش بيني آمريكا اقدام ناگهاني نكند و مردم 
غافل گير نشوند، براي عامه جامعه توضيحاتي را درباره اين تحركات 
بدهند و دشمن را ناديده نگيرند و در مناسبات و اظهارات خود آن ها 
را به نوعي نشان ندهند كه دائم در حال عقب نشيني هستند زيرا كفر 
و استكبار براي رسيدن به اهداف خود مانند شيطان از هر فرصتي 

استفاده كرده و از هر روزنه اي آسيب مي رساند.

سياست نامه

به نظر مي رسد آمريكا با كمك منافقين سعي دارد اقداماتي را عليه كشورمان از طريق كردستان عراق صورت دهد

مارش ميليشياي نفاق!

مريم چهاردولي

ــاي يكي از  ــاره ادع ــي اى درب ــن روزها حواش اي
معترضان حول شكنجه و شنود مكالمات او در زمان 
بازداشت به وجود آمده كه سبب بروز انتقاداتي شده 
ــرعي واسالمي براي هرجرمي كه  است. در احكام ش
ــخصي وضع شده است.  اتفاق مي افتد مجازات مش
همچنين تعذيب انسان نسبت به انسان ديگردرشرع 
حرام بوده و نزد عقل و عقال ظلم محسوب مي شود؛ 
ــي از شكنجه از حيث  از طرفي نيز اعتراف و اقرار ناش
ــت وحتي در روايات  متعددي  شرعي فاقد اعتبار اس
به طور مستقل مورد تاكيد قرار گرفته است. گفتني 
است در قوانين جمهوري اسالمي ممنوعيت شكنجه 
ــده و حتي تضمين هايي براى  بسيار صريح بيان ش
ــت. در اين  ــده اس جلوگيري از آن نيز پيش بيني ش
ــي آمده است: «هر  خصوص در اصل 38 قانون اساس
گونه  شكنجه  براى  گرفتن  اقرار يا كسب  اطالع  ممنوع 
است.  اجبار شخص  به  شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز 
ــوگندى  فاقد  ــهادت  و اقرار و س ــت  و چنين  ش نيس
ارزش  و اعتبار است و متخلف  از اين  اصل  طبق  قانون  
مجازات  مي شود». مطابق ماده 570 قانون مجازات 
اسالمي قديم نيز «هريك از مقامات و ماموران دولتى 
كه برخالف قانون، آزادى شخصى افراد ملت را سلب 
كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسى محروم 
كند عالوه بر انفصال از خدمت و محروميت  سه تا پنج 
ــاغل دولتى به حبس از دو ماه تا سه سال  سال از مش
 محكوم خواهد شد». همچنين در ماده 578 قانون 
مذكور آمده است:«هريك از مستخدمان و ماموران 
ــراى اينكه متهمى  را  قضايى يا غير قضايى  دولتى ب
مجبور به اقراركند اورا اذيت و آزار بدنى كند عالوه بر 
قصاص با پرداخت ديه حسب مورد به حبس از 6 ماه 
ــود و چنانچه كسى در اين  تا سه سال محكوم مي ش
ــد، فقط دستور دهنده به   خصوص دستور داده باش
مجازات حبس  مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم 
به واسطه اذيت و آزار فوت كند، مباشر مجازات قاتل 
ــت». حتي در  و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داش
آيين نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان ها 
ــز آمده كه  ــور ني ــي و تربيتي كش ــات تامين و اقدام
تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني 
ــن و مشقت بار در زندان ها به  زنداني و تنبيهات خش

كلي ممنوع است. 
فرمان ماندگار امام(س)

ــي (س) در  ــرف ديگر امام خمين همچنين از ط
فرمان هشت ماده اي خود كه درخصوص حفظ حريم 
ــط نيروهاي  ــراد و برخورد با آن ها توس خصوصي  اف
ــان آورده اند:«هيچ  ــت، در بند6 اين فرم امنيتي اس
ــخصى  كس حق ندارد به خانه يا مغازه و محل كار ش
ــى بدون اذن صاحب آن ها وارد شود يا كسى را  كس
جلب كند، يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب 
و مراقبت كند و نسبت به فردى اهانت كرده و اعمال 
ــود، يا به تلفن يا نوار  غير انسانى ، اسالمى مرتكب ش
ضبط صوت ديگرى به نام كشف جرم يا كشف مركز 
گناه گوش كند يا براى كشف گناه و جرم هر چند گناه 
بزرگ باشد، شنود بگذارد يا دنبال اسرار مردم باشد و 
تجسس از گناهان غير كند يا اسرارى كه از غير به او 
رسيده و لو براى يك نفر فاش كند. تمام اين ها جرم و 
گناه است. بعضى از آن ها چون اشاعه فحشا و گناهان 
ــت و مرتكبان هر يك از امور  از كباير بسيار بزرگ اس
فوق مجرم و مستحق تعزير شرعى هستند و بعضى از 

آن ها موجب حد شرعى است».
ادعاي خاص

ــه صورت  ــداي گزارش ب ــه در ابت همان گونه ك
ــات كارگري  ــي اعتراض ــد، درپ ــاره ش اجمالي اش
ــده اي از معترضان  ــه ع ــت تپ ــكر هف مجتمع نيش
ــه اتهام   ــماعيل بخشي به س ــدندكه اس دستگيرش
ــى ،اجتماع وتبانى عليه امنيت  اخالل در نظم عموم
ــكيل گروه براى بر هم زدن  ــاركت درتش ملى ومش
ــد. وي پس از 26 روز در27  امنيت ملى بازداشت ش
ــزان 400 ميليون تومان آزاد  آذر باقرار وثيقه به مي

شد. اسماعيل بخشى، جمعه 14 دي 1397 با انتشار 
يادداشتى در صفحه شخصى اينستاگرامش، ضمن 
تاييدشكنجه در زندان، ازسيد محمود علوى، وزير 
ــه تلويزيونى  ــره  برنام ــت در مناظ اطالعات خواس
ــركت  ــان در زندان ها ش ــكنجه زنداني ــورد ش درم
ــت آمده كه نهادهاي  ــى ازاين يادداش كند. دربخش
ــنود تلفني گذاشته  امنيتي براي او وخانواده اش ش
ــتاگرامش درباره  بودند. همچنين او در صفحه اينس
ــمى و روانى خود توسط  ــديد جس شكنجه هاى ش
ــت:«در روزهاى اول  نيروهاي امنيتي خبرداد ونوش
بدون دليل يا هيچ حرفى تا سر حد مرگ مرا شكنجه 
و زير مشت و لگد گرفتند كه تا 72 ساعت در سلولم 
از جايم نمى توانستم تكان بخورم وآن قدر زده بودند 
كه حتى از تاب درد خوابيدن هم برايم زجر آور بود و 
امروز پس از گذشت تقريبا دوماه از آن روز سخت در 
دنده هاى شكسته ام، كليه ها، گوش چپم و بيضه هايم 
احساس درد مى كنم. آن ها به بنده و خانم قليان انواع 
ــى مى دادند و ايشان  اقسام فحش هاى ركيك جنس

راهم كتك مى زدند».
انتقاد بسيجيان

ــه ايجاد  ــي ك ــن خبر و حواش ــار اي ــد از انتش بع
ــف جامعه  ــي و بخش هاي مختل ــكار عموم كرد، اف
ــتا بسيج  ــان دادند. در همين راس واكنش هايي نش
ــهيدچمران طى نامه اى از  ــگاه ش دانشجويى دانش
حجت االسالم علوى، وزير اطالعات خواست جهت 
شفاف سازى و جلوگيرى از سوء استفاده رسانه هاى 
ــى را مورد  ــماعيل بخش مغرض و معاند، ادعاى اس
ــى قرار داده و در صورت صحت اين اظهارات،  بررس
با متخلفان و مجرمان برخورد شديد قضايى صورت 
ــطه  ــن صورت واقعيت را بدون واس دهد و در غير اي
ــن نامه آمده  ــى درميان بگذارد. در اي با افكار عموم
ــماعيل بخشى يكى از  ــديم آقاى اس بود:«مطلع ش
ــكر هفت تپه كه مدتى  فعاالن كارگرى شركت نيش

پيش توسط وزارت اطالعات بازداشت شده بود، در 
ــان بازجويى،  ــت كه در جري اظهاراتى ادعا كرده اس
مورد رفتارهايى از قبيل توهين و تحقير، فحاشى و به 
كاربردن كلمات ركيك، اذيت و آزار بدنى و فشارهاى 
ــه اينكه چنين  ــا توجه ب ــت. ب روانى قرار گرفته اس
ــرع مقدس اسالم و اصل  رفتارهايى طبق ضوابط ش
ــى و نص صريح قانون منع شكنجه  38 قانون اساس
مصوب 18 اسفند 1381 مجلس شوراى اسالمى و 
مواد 6 و 8 قانون احترام به آزادى هاى مشروع و حفظ 
حقوق شهروندى ممنوع بوده و جرم انگارى نيز شده 
است، بنابراين جهت شفاف سازى و جلوگيرى از سوء 
ــانه هاى مغرض و معاند ضرورى است  ــتفاده رس اس
ــى قرار داده و در  به سرعت ادعاى وى را مورد بررس
ــا متخلفان و مجرمان  صورت صحت اين اظهارات، ب
ــرد و در غير اين  ــديد قضايى صورت گي برخورد ش
ــكار عمومى  ــطه با اف ــت را بدون واس صورت واقعي
درميان بگذاريد.اميد است با اين كار كه همواره مورد 
تاكيد و تاييد رهبر معظم انقالب بوده است، اعتماد 
ــدان و بيش از  ــتگاه هاى امنيتى دوچن مردم به دس

پيش تقويت شود».
ورود مجلس به پرونده شكنجه

ــد و  ــيده ش ــتان نيز كش اين انتقادات به بهارس
ــه مجلس در  عليرضا رحيمى از اعضاي هيات رييس
صفحه شخصى خود در توييتر نوشت:«درخصوص 
ــى به آقاى الريجانى  ادعاهاى آقاى اسماعيل بخش
ــى موضوع  ــت مل ــيون امني ــنهاد دادم كميس پيش
ــتند.با رييس  ــت داش ــد كه موافق ــيدگى كن را رس
ــتم و قرار شد در  ــيون هم طرح موضوع داش كميس
ــر اطالعات به همه ادعاها  اولين فرصت با حضور وزي
در كميسيون رسيدگى دقيق شود.حقوق شهروندى 
نيازمند نظارت بيشتر است». محمد كاظمي، عضو 
كميسيون حقوقى مجلس نيز از ورود اين كميسيون 
به موضوع شكنجه اسماعيل بخشى نماينده كارگران 

ــماعيل بخشى يكى  هفت تپه خبر داد و گفت:«اس
ــه در جريان  ــه ك ــران هفت تپ ــدگان كارگ از نماين
ــت و مدتى  اعتراضات كارگران اين مجتمع بازداش
را در زندان سپرى كرد، گفته در مدتى كه بازداشت 
بوده مورد شكنجه قرار گرفته است. امكان دارد اين 
ــيون قضايى مطرح شود، اما در هر  موضوع دركميس
صورت اين ادعايى است كه بايد اثبات شود و نياز به 
رسيدگى قضايى دارد». نايب رييس دوم كميسيون 
حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: 
«در قانون اساسى ما شكنجه ممنوع است وبايد ادعا 
ــيون مربوطه تشكيل  ــى و كميس در اين مورد بررس
ــازى  ــه دهد».او ادامه داد:« با اين ادعا فضاس جلس
ــورصورت گرفته است  بسيارى عليه مسئوالن كش
ــيدگى قرار گيرد».كاظمى  و بايد بي شك مورد رس
در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه اگر گفته هاى آقاي 
بخشى ثابت شود آيا وزير اطالعات براى پاسخگويى 
ــاره كرد:« درصورتى  بايد به مجلس بيايديا خير، اش
ــد ورود كند  ــع قضايى باي ــود مرج كه ادعا ثابت ش
ــانى كه متهم  ــكيل پرونده صورت گيرد و كس و تش
ــوند».على مطهرى، نايب  هستند بايد فراخوانده ش
ــالمي نيزدر واكنش به  ــوراي اس رييس مجلس ش
ــماعيل بخشى، كارگر  اين خبر گفت:«نامه آقاى اس
ــكر هفت تپه كه مدتى در بازداشت بوده به وزير  نيش
ــاى بيداروحاميان  ــه وجدان ه ــات، بايد هم اطالع
حقوق شهروندى را هوشياركرده باشد كه موضوع را 
تا رسيدن به نتيجه روشن دنبال كنند.آقاى بخشى 
ــكنجه هاى سخت جسمى و روحى  در اين نامه از ش
ــنود تلفن همراه و مكالمات خود  در زندان و نيز ش
با همسرش توسط ماموران وزارت اطالعات سخن 
ــانى  ــات بايد اطالع رس ــت. وزارت اطالع گفته اس
ــا خير واگر  ــات صحت دارد ي كند كه آيا اين اتهام
ــراى اين كارهاى  ــتند قانونى ب صحت دارد، چه مس
ــزود :«آيا در 40   ــري درادامه اف خود دارد؟».مطه

ــدن اين ادعاها  ــالمى مطرح ش ــالگى انقالب اس س
ــت كه در فصل سوم  ــالمى اس زيبنده جمهورى اس
قانون اساسى آن هرگونه شكنجه جسمى و روحى 
ــت؟! همين طور  ــراف ممنوع اس ــن اعت براى گرفت
ــمع ممنوع است، مگر در  هرگونه شنود و استراق س
ــر صحبت هاى آقاى  حالت خاص به حكم قانون. اگ
ــد، بايد مجرمان در اسرع  بخشى صحت داشته باش
ــند. به هر حال،  وقت معرفى شده و به مجازات برس
ــخ قانع كننده بدهد. در غير  وزير اطالعات بايد پاس
اين صورت مجلس وظيفه دارد كه از مظلوم و حقوق 
ــهروندى دفاع كند.هنوز درون وزارت اطالعات،  ش
نيروهايى هستند كه خيال مى كنند براى حفظ نظام 
از هر وسيله اى مى توان استفاده كرد. اين پديده براى 
دولت تدبير و اميد كه با شعار آزادى و دفاع از حقوق 
ــارى است.  ــهروندى روى كار آمده، مايه شرمس ش
اميدوارم حقيقت ماجرا هرچه زودتر به اطالع مردم 
ــود».عليرضا محجوب،  ــد و اقدام الزم انجام ش برس
رييس فراكسيون كارگرى مجلس نيز در اين زمينه 
ــه در پى اعتراضات  ــان كرد و گفت ك اظهاراتي را بي
كارگرى ما همه نمايندگان كارگران را دعوت كرديم 
ــى هم با نامه و مكاتبه  و مشكل آقاى اسماعيل بخش
ــيون اجتماعى حل  ــيون كارگرى به كميس فراكس
ــه صورت گرفت.  ــد و پيگيرى زيادى در اين رابط ش
ــران را دعوت كرده  در زمانى كه ما نمايندگان كارگ
بوديم، آقاى بخشى نبود؛بنابراين ما چنين چيزى را 
ــنيده بوديم. البته  نه از خودش و نه از همكارانش نش
ــتيم و مسائل ديگرى را  ما كميسيون اجتماعى هس
ــتگاه قضايى نيستيم  بررسى مى كنيم. ما طرف دس
ــيون قضايى مجلس  و چنين ادعايى بايد در كميس

مطرح شود.
جنبش دانشجويي براي روشنگري

دانشجويان نيز به اين موضوع انتقاداتي داشتند 
ــجويى در نامه   ــكل دانش ــتا 33 تش و در همين راس
مشتركى خطاب به وزير اطالعات از او براى مناظره 
با «اسماعيل بخشى» دعوت كردند. درمتن اين نامه 
آمده بود كه پيرو درخواست جناب  آقاى «اسماعيل 
بخشى» فعال كارگرى هفت تپه كه اين اواخر مدتى 
ــكل هاى امضا كننده   را در بازداشت به سر برده، تش
ــن  ــت برگزارى مناظره براى روش اين نامه درخواس
ــان را دارند.در  ــدن موارد مطرح شده توسط ايش ش
آستانه  ورود به پنجمين دهه  انقالب، انتظار مى رود 
جمهورى اسالمى در مرحله اى قرار گرفته باشد كه 
ــور را مورد  يك كارگر بتواند بلند ترين مقامات كش
ــهروندى خود، آن ها را  نقد قرار دهد و در جايگاه ش
ــت  ــخگويى وا  دارد؛بنابراين ضمن درخواس به پاس
برگزارى مناظره با ايشان، ما تشكل هاى دانشجويى 
ــى خود را براى ميزبانى  امضا كننده  اين نامه، آمادگ

اين نشست اعالم مى داريم.
اقدام فوري براي تبيين يك ادعا

ــد كه يك طرف  ــرى جنبه عمومى دارن اموركيف
ماجراحكومت است وحتى اگر شاكى خصوصى نيز 
باشد، اين حكومت است كه بايد مداخله درمحاكمه 
و مجازات كند؛ بنابراين هميشه يك نوعى رابطه بين 
ــت بايد درباره  ــود  دارد. حكوم متهم وحكومت وج
ــيره قضايى اميرالمومنين(ع)  حقوق متهمان  به س
ــرلوحه كار قراردهدتا هميشه جانب  اكتفا وآن را س
ــود. از طرفي ديگر به مسئوالن  ــته ش حق نگه داش
ــوص ادعاي  ــود هر چه زودتر درخص توصيه مي ش
اسماعيل بخشي مبني بر شكنجه شدن وي توسط 
ــدن افكار عمومي،  نيروهاي امنيتي  وجريحه دارش
ــرا اين نوع  ــتور كار قرار دهند زي اقداماتي را در دس
ــالمي نيست و  ــأن نظام اس تفكرات و عملكرد در ش
مي تواند در روزگاري كه دشمنان مي كوشند تا به هر 
وسيله اي به كشور آسيب وارد كنند، اهرمي براي زير 
سوال بردن و تخريب نظام و انقالب شود. نكته  ديگري 
ــخنان  ــد بدون در نظر گرفتن س كه در اين بين باي
بخشي بيان كرد، اين است كه مسئوالني كه قدرت 
ــتان خود باشند  ــت دارند بايد مراقب زيردس در دس
كه در برخوردهاي امنيتي يا انتظامي برخوردهايي 
صورت نگيرد كه در آينده مانند جنايت كهريزك يا 
ــتي هزينه هاي گزافي بر گردن نظام  قتل ستاربهش

اسالمي باقي بماند.

         مردم، نمايندگان و دانشجويان به دنبال تبيين اظهارات  «  اسماعيل بخشي»  هستند 

پويش يافتن سرنخ شكنجه
با دستور رييس مجلس، موضوع اسماعيل بخشى به كميسيون امنيت ملى ارجاع داده شد

ــاد كوهنورد» از  ــهيدان «بهرام و فره پدر ش
ــن 86 سالگى  ــتان كازرون در س شهداى شهرس
ــت قلبى دعوت حق را  به دليل كهولت سن و ايس
لبيك گفت. پيكر آن مرحوم ديروز از ساعت 15 در 
شهرستان كازرون تشييع و در بهشت زهرا (س) 
ــد. به همين مناسبت مراسم  ــپرده ش به خاك س
بزرگداشتى روز دوشنبه 17 دى از ساعت 14:30 
در حسينيه سيدالشهدا (ع) شهر كازرون برگزار 
مى شود. بسيجى «بهرام كوهنورد» 27 شهريور 
ــال 60 در منطقه «دهالويه» به شهادت رسيد  س
ــز 30 فروردين  ــيجى «فرهاد كوهنورد» ني و بس
ــد» به خيل  ــادگان «حمي ــال 64 در منطقه پ س

شهدا پيوست.
روحشان شاد و يادشان گرامي باد

فراى اينكه بشود يا بتوانيم ادعاهاى اين روزها 
ــهروندان مان به  و قبل تر از آن را از طرف برخى ش
ــى كنيم كه  حقيقت بدانيم يا رد كنيم، بايد بررس
ــود از اين بحران عبور كرد و راهكار  چگونه مى ش
ــه حاكميت  ــن ادعاها ك ــيدگى به اي حقوقى رس
ــت، تبيين  ــانه رفته اس ــى و انتظامى را نش قضاي
ــت  كرد. در حقوق ايران بار اثبات ادعا با مدعى اس
خارج از قواعد فقه و قانون منطق منصفانه ايجاب 
ــرد اگر قابليت  ــخصى كه ادعايي ك مى كند هر ش
ــود و حتى ممكن  ــته باشد، رد مى ش اثبات نداش
ــت به جرم مفترى و در اين موضوع تبليغ عليه  اس
نظام تحت پيگرد قرار گيرد، پس با اين شرايط چه 

بايد كرد، آيا راه حلى وجود دارد؟
ــت تا  به زعم نگارنده راهكارى موثر موجود اس
مجلس شوراى اسالمى يا وزارت دادگسترى و قوه 
ــوند و ظرف چند روز براى  قضاييه دست به كار ش
هميشه به اين معضل اجتماعى سر و سامان دهند 
ــالمى شكنجه  ــتند در نظام اس و اگر معتقد هس

جايى ندارد، تكليف ملت را روشن كنند.
ــواردى چون حق  ــوق م ــبختانه در حق خوش
ــت و  ــار اثبات با مدعى نيس ــرى داريم كه ب كارگ
قانون گذار بنا به مصالح عمومى و اجتماعى ادعاى 
مدعى را بدون اثبات پذيرفته و مدعى عليه كه در 
ــت، وزارت اطالعات دولت يا  فقره موضوع يادداش
ــرا و نيروى انتظامى مى تواند باشد،  سپاه يا دادس
ــده و بار اثبات و تبرئه  مسئول و ضامن شناخته ش
ــرد. به عبارتى اگر متهمى  خود را بايد به عهده بگي
ادعا كرد شكنجه شده، دادگاه يا دادستانى مستفاد 
از قانون حق را جانب او دانسته و نهاد مورد شكايت 
شكنجه را اظهار كند. واقعيت اين است تا وقتى كه 
ــكنجه كنند، آن هم در فضايى  متهمان ادعاى ش
ــرى راه ندارد،  ــان و بازجو احد ديگ كه غير خودش
ــود از متهم توقع اثبات داشت و اعالم كرد  نمى ش
ــده مدعى محسوب مي شود  چون فرد شكنجه ش
ــده  ــت و اين توقع پذيرفته ش و مكلف به اثبات اس
ــت و مردم نيز نخواهند  عقل و خرد اجتماعى نيس
ــت كه نهاد يا سازمانى را  پذيرفت. راه چاره اين اس
ــت مكلف  ــا در حال بازجويى اس كه متهم در آنج
كرد از لحظه به لحظه بازجويى از همان لحظه اى 
كه پيرو دستور قضايى متهمى بازداشت مى شود 
ــده يا آزاد مى شود،  تا زمانى كه تحويل دادگاه ش
ــات تصوير و  ــئول از تمامي وقايع و لحظ نهاد مس
ــتند تهيه كند و نهاد بازجويى ثابت كند  صدا مس
ــت. دادگاه نيز به راحتى  ادعاى شكنجه دروغ اس
ــبت به مدارك و تصاويرى كه تقديم  مى تواند نس
مى شود، قرار كارشناسى صادر كرده و كارشناس 
ــاى بازجويى و دوران  ضمن تاييد صحت ويديو ه
ــتى مبادرت به صدور نظر كارشناسى كند  بازداش
ــتفاد از نظر  و در نهايت قاضى نهاد انتظامى را مس
ــوم كند. ــه يا محك ــى تبرئ ــا نظريات كارشناس ي

ــت در هنگامه قانون گذارى رويه فوق و  گفتني اس
موارد ديگرى چون ويزيت روزانه پزشك قانونى و 
ــتند نهادهاى بى طرف را دخيل در  گزارشات مس
ــأن و منزلت متهم  ــه بازجويى كنند زيرا ش پروس
ــزد اجتماع به  ــم مرتبط ن ــى و جراي جرايم سياس
قدرى است كه مى طلبد زحمات نهادهاى قضايى 
و انتظامى باال برد و هزينه كرد تا اين مطالبه به حق 
ــتگى ادا شود و  مردم از سمت حاكميت به شايس
ــاى پناهندگى در ممالك  در اين بين دالالن اعط
بيگانه و مغرضان نااميد شده و دل ملت و دلسوزان 

كشور روشن به تدبير حكومت شود.

راه روشن

نقد سياست

پدري ديگر بـه فرزندان 
شهيدش پيوست

راه پر پيچ و خم ولي شدني 

اثبات يك شكنجه

حقوقدان و روزنامه نگار



قانون و دستگاه هاي مجري قانون بايد به عنوان پناهگاهي براي 
مردم فعاليت كرده و به گونه اي عمل كنند كه جامعه بدون هيچ 
تاملي از اقدامات آن ها حمايت كند. در همين حال قانون گذاران و 
آن هايي كه وظيفه اجراي قانون را برعهده گرفته اند، بيشترين نقش 
را در تاثيرگذاري مذكور دارند اما مدتي است كه برخي از نهادها يا 
سازمان هايي كه بايد با اهرم قانون از منافع ملت دفاع كنند به وظيفه 
خود درست عمل نمي كنند يا اقدامات آن ها كارآيي الزم را ندارد. 
براي مثال در ماه هاي اخير شاهد آن بوديم كه گران فروشي هاي 
افسارگريخته و هرج و مرج هاي بازار فشار فراواني بر مردم وارد كرد 
ولي برخوردهاي الزم با آن هايي كه اين گراني ها را بر مردم وارد 

كردند، صورت نگرفت! 
ناهمگوني بودجه و عملكرد تعزيرات

در قانون وظيفه برخورد با اين نوع تخلفات با سازمان تعزيرات 
حكومتي است. سازماني كه مهم ترين نهاد زير مجموعه وزارت 
دادگسترى محسوب مي شود و براى بودجه 97 حدود 2,080,840

ميليون ريال براي آن درنظر گرفته شد كه در دو قسمت هزينه هاى 
عمومى به ميزان 1,885,000 و هزينه هاى متفرقه به ميزان 
195,840 ميليون ريال است ولي آيا وظايف اين سازمان آن گونه 

كه بايد درست انجام شد؟!
ريشه يك سازمان

تعزيرات حكومتى به عنوان يك مرجع اختصاصى رسيدگى 
به تخلفات اقتصادى، در مفهوم عام پديده اى تازه و بديع نبوده و از 
صدر اسالم تا كنون تحت عناوين و تعابير مختلف در حكومت هاى 
اسالمى وجود داشته و در ساير نظام هاى حقوقى شناخته شده دنيا 
نيز متناسب با تشكيالت قضايى و اجرايى جايگاه خاصى داشته و 
دارد. به گزارش همشهري در جمهورى اسالمى ايران نيز بعد از 
پيروزى انقالب اسالمى و در آغاز جنگ تحميلى بحث تعزيرات 
حكومتى به معنى اخص كلمه براى جلوگيرى از وقوع تخلفات 
عديده اى كه در زمينه مسائل اقتصادى با توجه به وضعيت بحرانى 
كشور در آن زمان به وقوع مى پيوست پايه ريزى شد. بر همين اساس 
در ابتداى سال 62 بنا به درخواست نخست وزير وقت از محضر 
حضرت امام خمينى (س) در خصوص اجازه قيمت گذارى كاالها 
از طرف دولت و نيز مبارزه با گرانفروشى توسط دولت كسب تكليف 
شد كه با توجه به شرايط موجود اجازه آن توسط ايشان به دولت داده 
شد. در همين راستا كميسيون هايى تحت نظارت وزارت كشور به 
نام كميسيون هاى امور تعزيرات حكومتى تشكيل شد و به  تمامي 
تخلفاتى كه به نحوى جنبه اقتصادى داشت رسيدگى مي كرد. پس 
از پايان جنگ تحميلى، حضرت امام (س) طى نامه اى حق تعزيرات 
حكومتى را از دولت سلب و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مامور 
به تصميم گيرى در اين زمينه كردند. مجمع تشخيص مصلحت 
دو قانون تحت عنوان  نظام نيز در مورخ 67/12/23 با تصويب
قانون تعزيرات حكومتى و قانون تعزيرات حكومتى امور بهداشتى، 
درمانى، رسيدگى به تخلفات بخش غير دولتى را به محاكم انقالب 
اسالمى و دولتى را به كميسيون هاى تحت نظارت وزارت كشور 
محول كرد. اين امر تا اواسط سال 73 ادامه يافت ولي به لحاظ 
ضرورت كنترل دولت بر امور اقتصادى و لزوم هماهنگى مراجع 
قيمت گذارى و توزيع كاال و خدمات و اجراى مقررات و ضوابط 
مربوط به آن، با تصويب ماده واحده قانون اصالح قانون تعزيرات 
حكومتى مصوب 73/7/19 مجمع تشخيص مصلحت نظام، تمامي 
امور تعزيرات حكومتى بخش دولتى و غير دولتى، اعم از بازرسى 
و نظارت،رسيدگى و صدور حكم قطعى و اجراى آن به دولت (قوه 
مجريه) محول شد تا بر اساس قانون تعزيرات حكومتى مصوب 

67/11/23 اقدام كند كه اين امر نيز تا كنون ادامه دارد.
جاي خالي صالبت

بي شك اين روزها اقدامات سازمان مذكور كارآيي الزم را ندارد 
زيرا اگر اين چنين بود، واحد هاي متخلف به راحتي با برخوردهاي 
اين سازمان روبه رو نمي شدند. براي مثال چندي پيش و بعد از آن كه 
سفرهاي تابستاني روبه پايان بود و خبري منتشر شد كه سازمان 
تعزيرات حكومتي به دليل دريافت عوارض مازاد بر تعرفه قانونى 
شركت آزاد راه قزوين – رشت را به پرداخت مبلغ چهار ميليارد و 
408 ميليون و 30 هزار ريال در حق صندوق دولت محكوم كرد و در 
ادامه گفته شد كه راى صادره قطعى و الزم االجراست! اين شركت از 
هر وسيله سواري كه  از آن عوارضي عبور مي كند، مبلغ 60000ريال 
مي گيرد و بي شك اين گران فروشي كه به گفته روابط عمومي 
سازمان تعزيرات به دليل گزارشات مردمي است، بيش از اين مبلغ 
جريمه براي شركت مذكور سود دارد و نكته قابل تامل آنجاست كه 
همچنان اين شركت به كار خود ادامه مي دهد و همان مبالغ را از 

مردم بدون هيچ واهمه اي مي گيرد. 
جوالن متخلفان

نمونه ديگر نيز به موضوع گرانفروشي هاي شركت هاي لبني 
باز مي گردد. چندي پيش سيد ياسر رايگانى، سخنگوى سازمان 
تعزيرات حكومتى گفت كه يك تيم گشت مشترك تعزيرات 
حكومتى با همراهى نمايندگان سازمان حمايت از مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرسى كل 
كشور با مراجعه به يك كارخانه لبنى، به بررسي وضعيت تخلفات 
پرداختند. وى افزود: پس از چند ساعت كارشناسى نمايندگان 
سازمان حمايت و وزن كشى محصوالت توليدى اين كارخانه، 
تخلف گران فروشى شير و ساير لبنيات در اين كارخانه به ارزش 
68 ميليارد ريال محرز و پرونده به شعبه بدوى براى صدور حكم 
ارجاع شد. رايگانى تصريح كرد: وزن اقالم توليدى در اين كارخانه 
نيز بررسى شد و خوشبختانه تخلف كم فروشى مطرح نبوده است. 
اميد شهرآبادى رييس شعبه بدوى حاضر در اين گشت، گفت: برابر 
قانون، اين كارخانه به پرداخت پنج برابر ارزش ريالى تخلف مكشوفه 
محكوم مى شود و اگر سابقه تخلف نيز موجود باشد كه به اقرار 
مديرعامل اين شركت، پيشتر هم پرونده تعزيراتى داشته اند؛ اين 
جريمه تا 70 ميليارد تومان نيز قابل افزايش است. به گزارش مشرق 
مديرعامل اين شركت اذعان داشت كه با توجه به گرانى شير خام و 
مواد اوليه براى توليد لبنيات، امكان اعمال نرخ گذارى تعيين شده 
از سوى سازمان حمايت، قابل انجام نيست و همچنان اين تخلف 

گرانفروشى ادامه خواهد داشت!
حقوقي كه پايمال مي شود

در رابطه با مسائل فوق چندين نكته وجود دارد. نخست  اين 
كه بايد به تخلفات به گونه اي رسيدگي شود كه صاحبان قدرت و 
ثروت به راحتي نتوانند قانون را زير سوال ببرند و آن را به تمسخر 
بگيرند. اين گونه كه به راحتي از  كنار گران فروشي ها گذر مي كنند 
نه تنها سبب متنبه شدن متخلفان نمي شود بلكه آن ها را مصر 
بر انجام تخلف مي كند. نكته بعدي اين است كه مسئوالن اين 
موضوع  را مشخص كنند كه آيا قانون كارآمدي الزم را ندارد يا 
آنكه موضوعات ديگري وجود دارد كه متخلفان به راحتي به ادامه 
كار خود مي پردازند و هيچ نهادي نيز جلوگير آن ها نيست. مساله 
بعدي كه شايد بتوان آن را اصلي ترين معضل برخوردهاي ناكارآمد 
با متخلفان دانست، مربوط به دريافت جريمه هايي است كه گرفته 
مي شود. اين جريمه ها از شركت هايي گرفته مي شود كه جنس يا 
خدمات خود را به مردم گران فروخته اند و هزينه اين گرانفروشي را 

مردم پرداخت كرده اند، چرا بايد جريمه هاي خاص به خزانه دولت 
واريز شود؟! اگر اين اقدام بر اساس قانون است بايد تغييراتي نيز در 
آن داده شود زيرا عاقالنه نيست كه شركتي با گرانفروشي به يك 
بخشي از مردم آسيب رسانده باشد و در ادامه بخشي ديگر از جامعه 
يا همان دولت خسارت را دريافت كند! در اين بين حقوق مردمي 
كه متضرر شده اند و شركت هاي گرانفروش از آن ها هزينه اضافي 

برداشت كرده اند، چه خواهد شد؟! 
انتقادهاي حاكميتي 

مسئوالن نيز به اين وضعيت انتقادهايي داشته اند و در همين 
راستا چندي پيش ابوالفضل ابوترابى از چهره هاي اصولگراي 

مجلس با اشاره به ضرورت ورود به موقع مراجع مربوط در رسيدگى 
به تخلفات گرانى، بيان كرد: تعزيرات حكومتى وظيفه ذاتى اش 
نظارت بر قيمت هاست و سازمان حمايت از مصرف كننده وظيفه 
دارد روى قيمت ها نظارت كند و نيازى به شكايت افراد نيست.

تعزيرات حكومتى وظيفه دارد در راستاى حمايت از مردم به 
تخلفات ورود پيدا كند. وى با اشاره به عدم برخورد به موقع در 
بعضى از موارد با متخلفان تصريح كرد: اين يك ضعفى است كه به 
دستگاه هاى مربوطه بازمى گردد كه شايد ناشى از ضعف مديريتى 
باشد. محمدعلى پورمختار، نماينده بهار و كبودرآهنگ نيز در 
گفت وگو با فارس، با  اشاره به موضوع گرانى كاالها د ر با زا ر گفت:                                                                                                       ما 
شاهد هستيم كه فروشنده ها د ر با زا ر با  هر قيمتى كه دلخواه شان 
است، كاال ر ا به خريداران عرضه مى كنند و ا گر كسى هم اعتراض 
كند، مى گويند قيمت دالر باال رفته،                                                                                                 د ر صورتى كه اين مصداق بارز 
سوءاستفاده از موقعيت و شرايط خاص كشور است.                                                                                               وى  ادامه داد: 
د ر اين شرايط است كه بحث تنظيم با زا ر و همچنين موضوع نظارت 
بر اصناف و همچنين كارخانه ها و توليدكنندگان مصداق پيدا 
مى كند و دولت بايد ورود كند و يك ارزيابى دقيقى از تاثير افزايش 
قيمت مواد اوليه و نهاده هاى دامى د ر عرصه كشاورزى، لبنيات و... 
يا صنعت و معدن داشته با شد  و به طور دقيق و با  يك فرمول مشخص 
معين كند كه قيمت اين مواد اوليه و نهاده ها افزايش يافته كه بر 
مبناى آ ن توليدكننده قيمتش ر ا افزايش دهد و كاالها با  يك قيمت 
مشخص بين فروشندگان جزء توزيع شو د و آن ها نيز با  يك سود 
مشخص كاالهاى موردنظر ر ا به فروش برسانند.                                                                                                                                                                                                   عضو كميسيون 
قضايى مجلس اضافه كر د: ا ما ما سراغ نداريم چنين روندى د ر مورد 
كاالها طى شده با شد، نه د ر وزارت جهاد كشاورزى و نه د ر وزارت 
صنعت اين موضوع مشاهده نمى شو د.                                                                                                                       پورمختار خاطرنشان كرد: 
امر نظارت به حا ل خو د رها شده و بيشتر به اصناف سپرده شده 
كه بازرسان ر ا بر ا ى نظارت بفرستند كه د ر اين حوزه شنيده شده 
فرد ناظرى كه خو د نيز داراى صنفى هست، گرانفروشى مى كند 
و ممكن است د ر اين زمينه دقت نظر الزم صورت نگيرد. و ى ا فزود: 
اين وضعيت د ر حا لى است كه تعداد زيادى از بازرسان د ر وزارت 
صنعت هستند كه حقوق مى گيرند و كارشان نظارت است يا از 
سوى د يگر سازمان تعزيرات حكومتى ر ا دا ريم كه حسب اطالع 
دولت اين اواخر دست شان ر ا بسته و اجازه نمى دهد كه آن ها د ر 
امر نظارت ورود كنند، به ويژه د ر رابطه با  كارخانه هايي كه مواد 

توليدشده يا حتى مواد اوليه ر ا دپو كردند، نگه داشتند و حاضر 
به عرضه نيستند و به بهانه هاي مختلف اين كاالها و مواد اوليه 
ر ا احتكار كردند. عضو كميسيون قضايى مجلس اظهار داشت: 
د ر چند مرحله ما شاهد برخورد با  اين احتكارها بوديم ا ما معلوم 
شد  با  فشارى كه دولت وارد كر د، اين برخوردها نيز متوقف شد  و 
سازمان تعزيرات نيز كارى از پيش نمى برد.                                                                                                                        پورمختار خاطرنشان 
كرد: سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان ر ا دا ريم 
كه اين سازمان از حيز انتفاع ا فتا ده و ما نديده ايم كه كارى ا نجام 
دهد. د ر اين شرايط الزم است كه اين سازمان وارد شو د و هم بر ا ى 
حمايت از توليدكنندگان و هم حمايت از مصرف كنندگان تعادل ر ا 

رعايت كند و به عرصه قيمت گذارى ورود داشته با شد و وظيفه اش 
ر ا به درستى ا نجام دهد.                                                                                                          و ى ا فزود: به هر حا ل اين سازمان ها تشكيل 
شده اند، حقوق مى گيرند و هزينه زيادى ر ا به بيت المال تحميل 
مى كنند، ا ما مى بينيم كه كاركرد منطقى  هم ندارند و اين كا ر ظلم 
است و مديران اين سازمان ها بايد د ر قبال مسئوليتى كه بر عهد ه 
دارند پاسخگو با شند.عضو كميسيون قضايى مجلس د ر پايان 
گفت: اميدواريم كه اقدامات جدى د ر امر نظارت بر قيمت كاالها 
به عمل آيد و از اجحافى كه با  گرانفروشى ها د ر حق اقشار مختلف 
مردم صورت مى گيرد، جلوگيرى شو د. از طرفي قاسم نوده فراهانى، 
رييس اتاق اصناف تهران در جلسه اعضاى اتاق اصناف با استاندار 
تهران كه چندي پيش در محل سالن جلسات استاندارى برگزار 
شد به نحوه نظارت بر بازار از سوى تعزيرات و انتقاد در اين زمينه 
اشاره كرد و گفت: توقع ما اين است كه اتحاديه ها و اصناف در جريان 
بازديدهاى تعزيرات باشند و اگر هم برخورد و بازداشتى صورت 
مى گيرد، در جريان قرار بگيرند.وقتى نابسامانى در بازار ايجاد 
شود، اين امر بهانه به دست گروه هاى معاند مى دهد تا از وضعيت 
سوء استفاده كنند. اكنون زمان دامن زدن به مسائل اين چنينى 
نيست، ما مخالف نظارت و بازرسى نيستيم و خودمان به شدت 
حامى آن هستيم، اما جو درست كردن شرايط بدى را رقم خواهد 
زد. وى تصريح كرد: در قانون ستاد مبارزه با قاچاق كاال مواردى 
هست كه بنا بر آن ها، حتى در هنگام بازرسى ها نماينده صنف بايد 
حضور داشته باشد. وزير دادگستري در همان روزهاي داغ تابستان 
كه گراني ها با روح و روان مردم بازي مي كرد به نوعي با اشاره به 
مشكالت سازمان تعزيرات نكاتي را مطرح كرد كه قابل توجه 
بود. سيدعليرضا آوايى، وزير دادگسترى در بخشى از گفت وگوى 
خود با راديو، به بحث قانون تعزيرات نيز اشاره كرد و گفت: قانون 
مدنظر براى وضعيت عادى كشور پاسخگو بود ولى در شرايط سخت 
جنگ اقتصادى محدوديت هايى براى مجموعه سازمان تعزيرات 
حكومتى ايجاد كرده و آنچنان كه توقعات مردم است، اين سازمان 
امروز نمى تواند به وظيفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم 
جامه عمل بپوشاند؛ به همين جهت بسته پيشنهادى جهت اصالح 
پاره اي از قوانين به جهت تاثيرگذارى بيشتر تعزيرات در جهت 
استيفاى حقوق مردم به صورت جامع و كامل تقديم مجلس شوراى 
اسالمى شده است. وى افزود: بسته پيشنهادى مدنظر براى تسريع 
در كارها و همين طور انجام وظيفه بهتر نسبت به گذشته است، نه 

افزايش اختيارات وسيع و غيرمنطقى به سازمان تعزيرات حكومتى 
در اين شريط خاص! 

بازگشت اعتماد با اقتدار بيشتر

براي بررسي بيشتر وضعيت سازمان تعزيرات حكومتي و 
مشكالتي كه در اين بين وجود دارد به سراغ نمايندگان مجلس 
رفتيم كه هركدام از آن ها در گفت وگو با «قانون» مسائل مختلفي 
را بيان كردند. در همين راستا اصغر سليمى، سخنگوي كميسيون 
شوراها و امور داخلي در پاسخ به اين سوال «قانون» كه چند وقتى 
است گرانى ها در كشور غلبه كرده است، عملكرد سازمان تعزيرات 
را طى اين مدت چگونه ارزيابى مى كنيد، گفت:«با توجه به اينكه در 

حال حاضر قيمت كاالها در بازار بدون هيچ حساب و كتاب منطقى 
افزايش يافته است، انتظار داريم تا اين سازمان نظارت ها را بيشتر 
كرده و پيگيرى هاى الزم براى كنترل قيمت ها را داشته باشند زيرا 
قيمت ها طبق يك فرمول خاصى باال نرفته و بسياري از قيمت ها غير 
واقعى هستند و حدود دو تا سه برابر افزايش يافته اند». وي افزود:« اين 
افزايش قيمت ها در حالى است كه مواد اوليه بسيارى از اجناس در 
داخل كشور توليد مى شوند و توسط كارگران و كارخانه هاي داخلى 
محصوالت به بازار مى روند. حتى با افزايش قيمت ها شاهد هستيم 
كه حقوق كارگران باال نرفته و هيچ دليل منطقى براى باال رفتن 
قيمت ها وجود ندارد». اين نماينده مجلس افزود:« تحت اين شرايط 
افزايش غير واقعى قيمت ها غير قابل قبول است و تعزيرات بايد بازار را 
كنترل كند. البته تعزيرات فعاليت هايى را داشته و تعدادى از انبارها 
را پلمب كرده و تخلف اين انبارها را به قوه قضاييه معرفى كرده است، 
ولى اين اقدام به گونه اى نبوده كه بتواند قيمت كاال در بازار را كنترل 
كند و اجناس با قيمت مصوب به فروش نمى رسند.براي مثال در 
اين شرايط اوضاع بازار موبايل نيز تعريفى ندارد و با وجود اينكه وزير 
ارتباطات گفته بود بايد 200 هزار دستگاه تلفن همراه خريدارى شده 
با ارز دولتى به بازار عرضه شود، اما حاال بعد از گذشت حدود  هشت 
ماه هنوز اين اتفاق نيفتاده و قيمت ها در اين بازار نيز رو به باالست. 
اين عوامل زمينه را براى افزايش نارضايتى در ميان مردم فراهم 
كرده است؛چراكه مجازات گرانفروشى با جرم آن ها همخوانى ندارد. 
بنابراين مى توان گفت كه اگر نظارت سازمان تعزيرات در بازار بيشتر 
باشد، مى توان جلوى اين مشكالت را گرفت. اگر نظارت اين سازمان 

بيشتر شود، اعتماد از دست رفته مردم نيز به دست مى آيد». 
سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در پاسخ به اين 
سوال كه وظيفه نظارت مستقيم بر عملكرد سازمان تعزيرات بر عهده 
چه نهادى است،گفت:« من فكر مى كنم كه وزارت كشور اين وظيفه را 
بر عهده دارد. اما با توجه به افزايش غير منطقى قيمت ها در بازار، به نظر 
مى رسد كه هر گونه اقدامى تنها روى كاغذ بوده و پيگيرى هاى الزم 
در اين زمينه به خوبى انجام نشده است زيرا با نظارت موثر قيمت ها به 

اين صورتى كه هست، افزايش نمى يابد». 
اين نماينده مجلس در واكنش به اين سوال كه نماينده هاى 
مجلس توانايى بازخواست كردن مسئوالن تعزيرات را دارند يا خير، 
تشريح كرد:« ما تنها كارى كه مى توانيم انجام دهيم، اين است 
كه وزرا را به مجلس دعوت و سوال و جواب كنيم تا علت اتفاقات را 

ريشه يابى كنيم. وزرا نيز بايد به مجلس پاسخ دهند. اما از نظر قانونى 
مجلس نمى تواند به دليل عملكرد نامناسب يك سازمان، مسئوالن را 
بازخواست كند. تنها مى توان عملكرد يك سازمانى را تحقيق و تفحص 
كرد و از وزرا به دليل عملكرد نامناسب پاسخ خواست. حتى تحقيق در 

زمينه عملكرد يك سازمان نيز نياز به وقت و انرژى دارد».
هزينه با مردم، جريمه در جيب دولت!

سليمي در پاسخ به اين سوال كه نكته اى كه باعث نگرانى عده 
زيادى از مردم شده، اين است كه وقتى يك شركتى گران فروشى 
مى كند در واقع اجناس را به مردم گران فروخته، اما تعزيرات براى 
برخورد با آن شركت گرانفروش، مبلغى را براى جريمه تعيين مى 
كند و اين جريمه به خزانه دولت ريخته مي شود، اين موضوع جاى 
نقد دارد و ابهاماتى را در ذهن مردم ايجاد كرده است، شما چه تحليلى 
در اين زمينه داريد و فكر مى كنيد كه مجلس چه ساز و كارى براى 
رفع اين مساله دارد، توضيح داد:« اگر پولى بابت جريمه از گرانفروشى 
دريافت شود، اين پول بايد به خزانه دولت واريز شود و تحت نظارت 
دولت اين پول در جاهاى ديگرى هزينه شود. البته بنده به درستى نمى 
دانم كه از نظر قانونى پول جريمه در چه زمينه اى كاربرد دارد. اما در 
كل بايد گفت كه اگر تعزيرات نظارت ها را بيشتر كند، جلوى بسياري 
از بى عدالتى ها گرفته مى شود و از افزايش سرسام آور قيمت ها نيز 
جلوگيرى مى شود. اكنون شرايط به گونه اى است كه قيمت ها در 
مغازه هاى مختلف متفاوت هستند و مردم انتظار اقدام مسئوالن 

را دارند». 
لزوم پيشگيري

عبدالرضا عزيزى، از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه 
سابقه رياست اين كميسيون را در پرونده دارد نيز در گفت وگو 
با«قانون» به نقد عملكرد مسئوالن پرداخت ولي از خوبي هاي 
سازمان تعزيرات نيز سخن گفت:« تعزيرات به معناى درمان است. 
اما هميشه پيشگيرى به مراتب بهتر از درمان است و از اولويت 
برخوردار است. هزينه پيشگيرى يك سوم درمان است و راندمان 
آن حدود 11 تا 30 برابر درمان است؛ بنابراين براى افزايش راندمان 
كار و اصالح قيمت ها در بازار بايد ابتدا اقدامات پيشگيرانه در نظر 
گرفت و با هر كسى كه كار نكرده و وظيفه خود را به درستى انجام 

نداده است، بر خورد قاطعانه داشت».
وي افزود:« اين برخوردها درباره افرادى كه از ارز 4200 تومانى 
سوء استفاده كردند و با اين ارز دولتى كاالى اساسى وارد نكردند، 
ضرورت دارد. اما با اين همه بايد گفت كه اين تمام قضيه نيست و 
بايد عالوه بر برخورد با متخلفان، از يك سرى اقدامات پيشگيرانه 

استفاده كرد تا شاهد گرانى كاالها در بازار نباشيم».
اين نماينده مجلس ادامه داد:«اكنون در زمينه هاى ديگرى 
نيز با مشكل مواجه هستيم و 15 ميليارد دالر قاچاق كاال در 
كشور وجود دارد كه بايد براى جلوگيرى از اين همه قاچاق، از 
قبل برنامه ريزى كرده باشيم. بر همين اساس بايد گفت كه عوامل 
مختلفى باعث شده تا قيمت كاالها در بازار افزايش يابد و اين موضوع 

تنها به عملكرد تعزيرات مربوط نيست».
وي گفت:«بايد با هر فردى كه سودايى در سر دارد تا عليه 
منافع حكومت گام بردارد، برخورد شود. در ميان اين افراد بايد با 
قاچاقچى ها و افرادى كه از رانت هاى دولتى استفاده كردند، برخورد 
كرد. در اين زمينه قوه قضاييه، سازمان سپاه، وزارت اطالعات، 
تعزيرات و ستاد مبارزه با قاچاق كاال اقدامات خوبى را انجام دادند 
و بايد از اين سازمان ها تشكر و قدردانى كرد. البته براى موفقيت 
بيشتر بايد اين اقدامات ادامه دار باشد تا ديگر شاهد رانت و اختالس 
در كشور نباشيم. براى جلوگيرى از گسترش اين تخلفات كه 
منجر به گرانى مى شوند، بايد از قبل برنامه ريزى كرد تا با كمترين 
هزينه از بيشترين كارايى بهره برد. در هر حال بايد  گفت كه تاكنون 
تعزيرات اقدامات خوبى را در زمينه كنترل قيمت ها در بازار انجام 
داده  است؛ چرا كه اگر اين سازمان اقدامى نكرده بود، بازار تحت 
كنترل نبود. اما براى تاثيرگذارى بيشتر بايد تعزيرات اقدامات خود 

را ادامه دهد و از رشد قيمت ها نيز پيشگيرى كند».
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تشريح كرد:« وظيفه نظارت 
بر رفتار مسئوالن سازمان تعزيرات بر عهده قوه قضاييه است و در 
دادگاه رسيدگى به قضات فعاليت اين سازمان تحت نظارت است. 
اما نماينده هاى مجلس در زمينه رفتار مسئوالن اين سازمان نقشى 
را بر عهده ندارند؛ چرا كه وظيفه مجلس تنها قانون گذارى و نظارت 
بر قوانين است. تاكنون گزارشى درباره رفتار مسئوالن تعزيرات 
به دست بنده نرسيده تا بخواهم در اين زمينه اقدامى كرده باشم و 

قوه قضاييه اين نقش را بر عهده دارد.
وي افزود:«اين گونه نيست كه جريمه هر شركت يا كارخانه 
متخلفى به حساب تعزيرات وارد شود، بلكه مبلغى كه از جريمه 
گرانفروشى دريافت مى شود، توسط سازمان هاى نظارتى كنترل 
مى شود و سازمان هايى براى بررسى اين موضوعات وجود دارند كه 

وظيفه خود را به خوبى انجام مى دهند». 
حجم نوسانات و مشكالت تعزيرات

معصومه آقاپور على شاهى، نماينده شبستر و نايب رييس 
كميسيون اجتماعي نيز در گفت وگو با «قانون» درباره مسائل 
مربوط به عملكرد تعزيرات توضيحاتي را ارائه كرد. اين نماينده 
مجلس گفت:« هفته گذشته جلساتى را با مسئوالن تعزيرات 
برگزار كرديم تا به موضوع افزايش قيمت كاالهاى اساسى در بازار 
رسيدگى كنيم اما واقعيت اين است كه قيمت كاالهاى اساسى 
تحت تاثير نوسانات نرخ ارز افزايش يافته و اين نوسانات شديد ارزى 
باعث شده تا كار سازمان تعزيرات چند برابر شود و اين سازمان براى 
نظارت بر كارخانه ها و شركت ها با حجم انبوهى از كار مواجه باشد. 
وي افزود:«به دليل افزايش حجم فعاليت اين سازمان ها نيز هنوز 
با وجود گذشت 9 ماه از نوسانات نرخ ارز، خروجى قابل انتظارى 
در بازارها مشاهده نشده است؛ چرا كه نوسانات نرخ ارز سرگيجه 
شديدى را به اقتصاد وارد كرده است و به دليل افزايش حجم كارها، 

اين سازمان ها هنوز در زمينه كنترل بازار موفق عمل نكرده اند».
نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ادامه 
داد:« براى بررسى عملكرد تعزيرات در بازار بايد به چند نكته توجه 
كرد. اول اينكه بايد ديد كه طى ماه هاى گذشته نوسانات نرخ ارز تا 
چه حد بوده و اين سوال را مطرح كرد كه آيا نرخ تورم در اين مدت 
ثابت مانده است يا خير؟ بايد ديد كه آيا ابزار الزم براى فعاليت 
تعزيرات فراهم شده و اين سازمان تحت شرايط مناسب و با داشتن 
ابزارها و امكانات مناسبى فعاليت مى كند؟ هر زمان كه قيمت ها 
تثبيت شد و در يك بازه زمانى خاص نرخ تورم ثابت ماند، مى توان 
انتظار داشت تا خروجى كار تعزيرات نيز با موفقيت همراه باشد و 
اقدامات اين سازمان بتواند در بازار موثر باشد. اين در حالى است كه 
طى جلساتى كه با مسئوالن اين سازمان برگزار شده، پرونده هاى 
روى دست تعزيرات را مشاهده كرده ام كه به حدود سه برابر رسيده 
و اين سازمان با انبوهى از كار طى اين مدت مواجه شده است. در 
چنين شرايطى چگونه مى توان انتظار داشت تا خروجى كار اين 
سازمان مورد رضايت مردم باشد و در اين زمينه بايد نوسان نرخ ارز 

و تورم را در نظر گرفت».
اين نماينده افزود:«عملكرد تعزيرات در مقايسه با نرخ تورم 
درست شبيه اين است كه انتظار داشته باشيم تا يك موتور با 
يك خودروي سانتافه مسابقه بدهد و برنده نيز شود. بايد ابتدا 
زيرساخت ها سالم شوند تا اهرم تعزيرات نيز به خوبى عمل كند». 
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    ناكارآمدي اقدامات سازمان تعزيرات و ابهامات موجود در برخورد با متخلفان، مردم را ناراضي كرده است  گروه سياسى

تشريفات حكومتي!
عبدالرضا عزيزى، اصغر سليمى و معصومه آقاپور على شاهى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در گفت وگو با «قانون» از مصائب و عملكرد اين روزهاى سازمان تعزيرات حكومتى سخن گفتند

اصغرسليمى
سخنگوى كميسيون شوراها: 

 اگر تعزيرات نظارت ها را بيشتر كند، جلوى 
بسياري از بى عدالتى ها گرفته مى شود و از 
افزايش سرسام آور قيمت ها نيز جلوگيرى 
مى شود. اكنون شرايط به گونه اى است كه 

قيمت ها در مغازه هاى مختلف متفاوت هستند 
و مردم انتظار اقدام مسئوالن را دارند

عبدالرضا عزيزى
عضو كميسيون اجتماعى: 

 تعزيرات به معناى درمان است       اما هميشه 
پيشگيرى به مراتب بهتر از درمان و از اولويت 

برخوردار است. براى افزايش راندمان كار و اصالح 
قيمت ها در بازار بايد ابتدا اقدامات پيشگيرانه در نظر 

گرفت و با هر كسى كه كار نكرده و وظيفه خود را به 
درستى انجام نداده است، بر خورد قاطعانه داشت

معصومه آقاپور علي شاهي
نايب رييس كميسيون اجتماعي: 

عملكرد سازمان تعزيرات حكومتى در مقايسه 
با نرخ تورم درست شبيه اين است كه انتظار 

داشته باشيم تا يك موتور با يك خودروي 
سانتافه مسابقه بدهد و برنده نيز شود. 

بايد ابتدا زيرساخت ها سالم شوند تا اهرم 
تعزيرات نيز به خوبى عمل كند
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مذاكرات پيش رو چهارمين دور مذاكرات 
براى پايان بخشـيدن به جنگ 17 ساله در 
افغانستان است كه قرار است ميان رهبران 
طالبان و زلمـاى خليل زاد، نماينـده ويژه  

آمريكا در افغانستان برگزار شود.
رهبران طالبان هر گونه پيشنهاد دولت 

كابل برگـزارى مذاكـرات مسـتقيم را رد 
كردند.يك مقام ارشد طالبان اعالم كرد: ما 
مى خواهيم با مقامات آمريـكا در رياض در 
چند روز آينده ديدار كرده و  برخى مذاكرات 
به صلح كامل شـوداما مشكل اين است كه 
رهبران عربستان سعودى و امارات متحده 

عربى مى خواهند ما با هيات دولت افغانستان 
ديدار كنيم و ما نمى توانيم در حال  حاضر اين 
كار را انجام دهيم؛ به همين دليل نشست  در 

عربستان سعودى را لغو كرديم.
اين مقام مسـئول طالبان ادامـه  داد كه 
اين گروه مى خواهد محل مذاكرات در قطر 

برگزار شـود.ذبيح ا... مجاهد ، سـخنگوى 
طالبان تاييد كرد كه اين گروه تصميم گرفته 
است كه نشست عربسـتان سعودى را لغو 
كند، اما اطالع بيشترى در باره محل اين ديدار 
اعـالم نكرد.همچنين سـفارت آمريكا در 

افغانستان در اين باره اظهارى نكرده است.

از سـوى ديگـر يـك مقـام ارشـد 
ديگر طالبـان اعالم كرد: ايـن گروه به 
عربستان ابالغ كرده اسـت كه در اين 
مرحله امـكان ديدار طالبـان با دولت 
افغانسـتان وجود ندارد.وى ادامه  داد: 
همه كس بايد اين حقيقـت را بداند كه 

دولت افغانستان مى خواهد كه آمريكا 
و متحدانش از اين كشور خارج نشوند، 
اما ما بهاى سنگينى را براى اخراج تمام 
نيروهاى خارجى از كشورمان پرداخت 
كرده ايم. به چـه دليل ما بايـد با دولت 

افغانستان گفت وگو كنيم.

دست رد طالبان به میزبانی سعودی ها

ــاله  ــا، بارها و بارها مس ــل اوبام هرچند  ميش
كانديدا شدن براى انتخابات رياست جمهورى را 
رد كرده اما حاال نشانه هاى زيادى وجود دارد كه 
او در برابر درخواست هاى عمومى تسليم شده و 
ــال 2020 آماده مى شود.   براى نبرد انتخاباتى س
ــنگتن بر اين  ــيارى از مقام هاى ارشد در واش بس
ــل  باورند كه ميزان باالى رضايت مردمى از ميش
اوباما، دموكرات هاى ارشد را بر آن خواهد داشت 

كه به وى تاكيد كنند كه آماده كارزار باشد.
درباه زندگى شخصى ميشل اوباما

ــل اوباما در 11 ژانويه 1964 در شيكاگو  ميش
ــان تصفيه خانه آب  ــد. پدرش از كاركن به دنيا آم
ــه خانه دارى  ــتان او ب و مادرش تا پيش از دبيرس
ــالگى با باراك اوباما  مشغول بود. او در سن 28 س
ــوى اول آمريكايى- ــتين بان ازدواج كرد و نخس
ــت. ــى در تاريخ اياالت متحده آمريكاس آفريقاي
ميشل و باراك اوباما از ازدواج خود دو دختر دارند.

ميشل اوباما به محيط زيست عالقه مند است. 
ــبزيجات مصرفى خانواده اوباما در  بسيارى از س
ــل اوباما در محوطه كاخ  باغچه سبزيجات ميش
سفيد به عمل مى آمد.وى به زنبوردارى عالقه مند 

است و در كاخ سفيد نيز زنبوردارى مى كرد.
ترس جمهورى خواهان از ميشل

شايعات مربوط به مساله كانديداتورى ميشل 
ــك هوكابى كه  ــدت يافت كه ماي اوباما زمانى ش
كانديداتورى جمهورى خواهان در سال 2008 را 
ــت داد، يك پيش بينى در وبسايت خود در  از دس

اين باره را منتشر كرد.

ــل اوباما،  ــرد:  حاال كه ميش وى پيش بينى ك
ــال 2018 ناميده  ــين برانگيزترين زن س تحس
ــيده كه من براى 2019  شده است، زمان آن رس
پيش بينى كنم؛ بانوى نخست سابق براى رقابت 
انتخاباتى 2020 آماده مى شود و نامزدى حزبش را 
دارا خواهد بود. ماشين روابط عمومى او كه از زمان 
ناكامى هيالرى كلينتون، كانديداى دموكرات ها 
ــر و صدا عمل كرده، در  در انتخابات 2016 بى س
ــار كتاب «ميشل اوباما  سپتامبر 2018 و با انتش
شدن»  در 13 نوامبر با سرعت زيادى به راه افتاده 
است (شايد كسى بپرسد، چه چيزى شده؟ و من 
پاسخ مى دهم، تبديل شدن به يك نامزد رياست 

جمهورى).
ركوردشكنى كتاب بانوى سابق

ــل اوباما، 15 روز پس از  كتاب خاطرات ميش
انتشار به پرفروش ترين كتاب سال آمريكا تبديل 

شده است.
ــده، كتاب «ميشل اوباما  طبق آمار منتشر ش
ــخه در  ــدن» در مدت 15 روز دو ميليون نس ش

آمريكا و كانادا فروش داشته است.
انتشارات پنگوئن، ناشر اين كتاب گفته است 
ــه جز آمريكا و كانادا  كتاب خاطرات خانم اوباما ب
در استراليا، بريتانيا، فرانسه، آلمان، كره جنوبى و 

آفريقاى جنوبى هم پرفروش بوده است.
خانم اوباما در اين كتاب به مشكالت ازدواجش 
ــاره كرده است. او گفته  از جمله سقط جنين اش
است چطور پس از دو بار حاملگى بى سرانجام، با 

لقاح مصنوعى بچه دار شده  است.

خانم اوباما در اين كتاب همچنين از دونالد ترامپ، 
ــت  رييس جمهورى آمريكا انتقاد كرده و گفته اس
«هرگز او را به خاطر گفتن اين كه شوهرش متولد 
ــر رييس جمهورى  آمريكا نبوده و به همين خاط
ــد.»خانم اوباما گفته  مشروعى نيست نمى بخش
است اين كار آقاى ترامپ «خانواده او را در معرض 

خطر قرار داده بود.»

واكنش ترامپ
ــورى آمريكا  ــس جمه ــپ، ريي ــد ترام دونال
ــا، در برابر  ــاراك اوبام ــه ب ــا حمله ب ــه ب بالفاصل
ــفيد مدعى شد كه ميشل  خبرنگاران در كاخ س
براى نوشتن اين كتاب پول زيادى دريافت كرده 

است تا جنجال ايجاد كند.
ــن گفت:«من نيز هيچ گاه وى  ترامپ همچني

(باراك اوباما) را به علت برخوردش با ارتش آمريكا 
كه با تامين نكردن بودجه مناسب براى آن موجب 

ناامن شدن اين كشور شد، نمى بخشم».
مبارزه هاى پنهان ميشل و دونالد

ميشل اوباما در دوران حضور در كاخ سفيد در 
ــت كه كودكان و نوجوانان  طرحى مشاركت داش

را به تحرك و سالم غذا خوردن تشويق مى كرد.

قانونى كه در سال 2010 اوباما آن را امضا كرد، 
به مدارس به شرط كاهش نمك، كالرى و چربى 
غير اشباعى در غذاها و افزايش ميوه، سبزيجات و 

غالت كمك مالى مى داد.
ــد ترامپ ماه  ــاورزى دولت دونال اما وزير كش
ــك در غذاها را  ــالدى، طرح كاهش نم جارى مي
ــتفاده  ــتانداردها براى اس به تعويق انداخت و اس
از غالت در طرح تغذيه مدارس را سست تر كرد و 

اجازه توزيع شير شيرين شده را صادر كرد.
زن سياه پوست، قوى است يا ...

ــل اوباما در كتاب خاطراتش مى نويسد:  ميش
ــودم و اين چيزى  ــت و قوى ب «من زن سياه پوس
ــه معناى  آدم  ــت كه براى برخى مردم فقط ب اس
ــد دوست داشته  خشمگين  است». او مى نويس
از اين مردم بپرسد كه چه چيز بيش از همه آن ها 
ــت، سياه پوست  را آزار مى دهد؟ اين كه او زن اس

يا قوى است؟
برشى كوتاه از زندگى آقا وخانم اوباما

گويا هنگامى كه باراك اوباما به عنوان سناتور 
ــه كار در مركز اين  ــاب و مجبور ب ايلى نوى انتخ
ــود كه سه ساعت  ايالت (اسپرينگ فيلد) مى ش
رانندگى با شيكاگو فاصله دارد، ميشل نگران است 
كه زندگى شغلى باراك باعث شود كه خانواده در 
دورى وى از خانه آسيب ببيند. اين است كه زن و 
شوهر به نزد يك مشاور خانوادگى مى روند. ميشل 
ــه در ابتداى نامزدى  همچنين به ياد مى آورد ك
ــت جمهورى آمريكا با او  ــت رياس اوباما براى پس

مخالفت كرده بود.

روياى بلند بانوى سابق كاخ سفيد

خربها و درخواست ها، حکایت از قدرت گرفن احتالی کاندیداتوری میشل اوباما در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا دارد

تحقق روياى دموكرات ها؛ اين شايد بهترين و 
مطلوب ترين عنوانى باشد كه براى ميشل اوباما، 
بانوى اول  سابق آمريكا مى توان انتخاب كرد. اين 

روزها، تقاضاها براى كانديدا شدن همسر باراك 
اوباما، رييس جمهور سابق آمريكا ، شدت گرفته و 
هيچ  بعيد نيست كه نخستين رييس جمهور           زن 
در آمريكا، يك سياهپوست آفريقايى تبار  باشد.

ميشل اوباما، هرگز زير سايه همسرش نبوده 
چرا كه خودش تحصيلكرده پرينسـتون است 
و دكترى حقوق خود را از هاروارد دريافت كرده 

است. شـايد اگر پاى محبوبيت در ميان باشد، 
ميشل چند درصدى از باراك، محبوب تر باشد! 

او درمدت  هشت سالى كه بانوى اول آمريكا 
بود، چه در بين جمهورى خواهـان و چه در بين 

دموكرات ها از احترام ويژه اى برخوردار بود.
يك بار پيش از اين، يك بانـوى اول ديگر هم 
سوداى رياست جمهورى داشـت اما در مقابل 

دونالد ترامپ شكست خورد و حاال احتمال دارد 
كه ميشل اوباما بتواند روياى دموكرات ها را براى 
تحقق روياى نخستين رييس جمهور  زن آمريكا 

عملى كند.
جالب است بدانيد كه ميشل اوباما در فهرست 
نظرسنجى ساالنه زن تحسين شده (EN) سال 
2018 به عنوان مقام اول انتخاب شد. پيش از اين 

و براى 16 سال متوالى، هيالرى كلينتون در صدر 
اين فهرست قرار داشت.

ميشل ، 55 ساله است و چيزى حدود 28 سال 
است كه با باراك اوباما، زندگى مى كند و دو  فرزند 
دختر دارد.شغل اصلى او، وكالت است و به عنوان 
يك مادرمهربان و همسرى دانا  در آمريكا، زبانزد 
خاص و عام اسـت.نكته مهم اين است كه اگر او 

رييس جمهور آمريكا شود، به همراه همسرش، 
در تاريخ اياالت متحده   نخستين سياهپوستانى 

خواهند بود كه كاخ سفيد را فتح كرده اند.
به نظر مى رسد اگر ميشل  رييس جمهور شود، 
جهان در دوره حكومت او نسبت به دوره دونالد 
ترامپ، امن تر و آرام تر باشد. او بي شك عاشق 

صلح  است. 

ممهدى دل روشن 

ــت زهوفر،  دويچه وله:  اظهارات اخير هورس
ــرورت قوانينى  ــاره ض ــور آلمانى در ب وزير كش
سختگيرانه تر در قبال پناهجويان، واكنش وزير 

دادگسترى اين كشور را برانگيخت.
ــترى آلمان روز  ــر داگس ــا بارلى، وزي كاتارين
ــا  ــو ب ــه) در گفت وگ ــنبه 16 دى (6 ژانوي يكش
نشريه آلمانى «ولت آم زونتاگ» تصريح كرد: «ما 
ــن دوره ى قانونگذارى، قوانين و مقررات  در آخري
پناهجويى و پناهندگى را در مواردى مهم بهبود 
بخشيديم و تشديد كرديم. اكنون وقت آن است 

كه آن ها را قاطعانه و پيگيرانه به اجرا بگذاريم».
ــا گفته  خود از  ــترى آلمان حال ب وزير دادگس
موضع زهوفر فاصله گرفته است. وزير كشور آلمان 
ــتم عابران توسط چهار پناهجو  در پى ضرب و ش
ــديد قوانين اخراج  در شهر آمبرگ، خواستار تش

پناهجويان شده بود.
ــاله و از اتباع  اين چهار پناهجو كه 17 تا 19 س
سوريه و افغانستان هستند، در حالى تحت تاثير 
ــروب الكلى بودند، شامگاه شنبه  مصرف زياد مش
ــهر آمبرگ بدون  هشتم دى (29 دسامبر) در ش
مقدمه با مشت و لگد به رهگذران حمله و 12 نفر 

را زخمى كردند.
زهوفر پس از انتشار خبر اين رويداد در رسانه ها 
بار ديگر بر خواست خود مبنى بر تسهيل مقررات 

اخراج سريع تر پناهجويان تاكيد كرده بود.
ــان پناهندگى  ــود: «وقتى متقاضي او گفته ب
مرتكب اعمال خشونت آميز مى شوند بايد از كشور 

اخراج شوند. وقتى قوانين موجود كافى نيستند، 
بايد تغيير كنند».

ــاى  ــس از رويداده ــان پ ــور آلم ــر كش وزي
ــود كه  ــرگ گفته ب ــهر آمب ــونت آميز در ش خش
پيشنهادهاى خود را براى تشديد مقررات اخراج 

پناهجويان به كابينه ائتالفى ارائه خواهد كرد.
اين در حالى است كه وزير دادگسترى آلمان در 
گفت وگوى خود با نشريه ولت آم زونتاگ تصريح 
ــختگيرانه تر كردن قوانين  ــديد و س كرده كه تش
به خودى خود تاثيرى بهبودبخش نخواهد داشت. 
او در عين حال خاطرنشان كرد كه پيشنهادهاى 
ــور را به دقت مورد بررسى قرار  احتمالى وزير كش

خواهد داد.
ــه اجرايى بودن  ــه مهم تر از هم بارلى افزود ك
توافق هايى است كه با كشورهاى مربوطه در مورد 
ــهروند آن ها منعقد  ــدان پناهجويان ش بازگردن

شده است.
بوركارد ليشكا، از مسئوالن سياست داخلى در 
حزب سوسيال دموكرات آلمان نيز در اين راستا 
ــده  بازگرداندن  ــيدگى به پرون تاكيد كرد كه رس

پناهجويان مجرم اولويت دارد.
او در گفت وگو با نشريه ولت آم زونتاگ گفت: هر 
پناهجويى كه دست به بزهكارى مى زند و مرتكب 
جرم مى شود، بايد پرونده ى او را در رابطه با استرداد 

نيز به سرعت مورد رسيدگى قرار داد.
حزب سبزهاى آلمان كه از احزاب اپوزيسيون 
ــديد قوانين و  ــت، از مخالفان تش ــور اس اين كش

ــريه  ــوب مى شود.نش مقرارت پناهندگى محس
ــه ميهاليچ،  ــل از خانم ايرن ولت آم زونتاگ به نق
سياستمدار حزب سبزها نوشت: «پاسخ درست 
ــكنى، اجراى  يك حكومت قانونمدار به قانون ش
ــس از هر  ــر بخواهيم پ ــت. اگ قوانين جزايى اس
رويدادى قوانين و مقررات مربوط به اتباع بيگانه 
ــل موضوع  ــر دهيم، به اص ــان را تغيي و پناهجوي

بى توجهى كرد ه ايم».

تكليف پناهجويان مجرم چيست؟
ــيدگى به  ــن روند رس ــى كه در حي پناهجوي
ــت كم  تقاضاى خود به دليل ارتكاب جرم به دس
سه سال زندان محكوم شده، طبق قوانين بايد از 
ــراج پناهجويانى كه با  ــود. اما اخ آلمان اخراج ش
ــده يا تهديدى براى  جرمى خفيف تر محكوم ش
نظم و امنيت عمومى به حساب مى آيند به تصميم 

مقام هاى مسئول بستگى خواهد داشت.

اين تصميم به دو عامل بستگى خواهد داشت: 
جرم تا چه حد سنگين بوده و آن شخص تا چه حد 
نياز به حفاظت دارد؟ پناهجويى كه در آلمان نظم 
عمومى را مختل مى كند و در صورت بازگشت به 
ــكنجه و مرگ روبه رو است  ــورش با خطر ش كش

اخراج نخواهد شد.
اما در مورد يك خارجى كه از خانواده اى آلمانى 
ــغلى ثابت در آلمان برخوردار است، احتمال  و ش

اخراج از اين هم كم تر خواهد بود، البته به اين شرط 
كه مرتكب جرمى سنگين نشده باشد.

طبق قانون، مى توان يك خارجى كه به دست 
كم دو سال حبس محكوم شده را اخراج كرد. اگر 
ــد كه خارجى ها در شب  جرم از نوع جرايمى باش
ــال 2016 ميالدى در شهر كلن انجام  تحويل س
ــراى اخراج  ــال حبس هم ب ــد، حكم يك س دادن

كافى است.
تصميم گيرنده و اخراج شونده كيست؟

دو اداره مختلف مسئوليت ديپورت پناهجويان 
ــد: اداره امور خارجى ها كه  آلمان را بر عهده دارن
توسط مقام هاى دولت ايالتى سرپرستى مى شود 

.(BAMF) و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگى
ــئول  در اغلب موارد اداره امور خارجى ها مس
صدور حكم اخراج و اجراى آن است. در عين حال 
ــت كه پس از  BAMF نيز از اين حق برخوردار اس

رد شدن تقاضاى پناهندگى يك پناهجو دستور 
ــوارد نيز اداره امور  اخراج او را صادر كند. در اين م
ــه آن پناهجو در آن اقامت  خارجى ها در ايالتى ك
ــئوليت اجراى اخراج را بر عهده خواهد  دارد مس

داشت.
ــيارى از افراد اخراجى داوطلبانه  از آنجا كه بس
ــتند، اداره امور خارجى ها  ــن كار نيس حاضر به اي
ــرد. اجراى اين مورد  مى تواند از پليس كمك بگي
ــده  خاص به دليل ارتباط آن با وظايف تعريف ش
ــت كه  ــده پليس فدرال اس ــرزى بر عه كنترل م

مسئوليت امنيت مرزهاى آلمان را بر عهده دارد.

مخالفت وزیر دادگسرتی آملان با تشدید قوانین پناهندگی

ژرمن ها با  پناهجويان  مدارا مى كنند

جـان بولتـون مـى گويـد خروج 
نيروهـاى نظامـى آمريكا از سـوريه 
مشروط به ارائه تضمين از سوى تركيه 

براى عدم حمله به كردهاست.
تصميم ناگهانى دونالـد ترامپ در 
اعالم خـروج قريب الوقـوع نظاميان 
آمريكايى از سوريه، سواالت بسيارى 
را در بـاره آينده اين كشـور و وضعيت 

كردهايى كه همـواره مـورد حمايت 
واشنگتن بودند، مطرح كرده است.

به اعتقاد تحليلگران رزمندگان كرد 
كه در شمال سوريه به همراه نيروهاى 
آمريكايى با داعش در جنگند، پس از 
عقب نشينى نظاميان آمريكايى از اين 
منطقه ممكن است در معرض حمالت 
گسترده تركيه، دشمن ديرينه خود قرار 

گيرند.مشاور امنيت ملى دونالد ترامپ، 
رييس جمهورى آمريكا كه به اسراييل 
سفر كرده است با اعالم مشروط بودن 
تصميم خروج نظاميـان آمريكايى از 
سوريه كه پس از گفت وگوى تلفنى اخير 
ميان روساى جمهورى آمريكا و تركيه 
رسانه اى شد، تصريح كرد كه كشورش 
براى اجرايى كردن فرمان عقب نشينى 

از سوريه خواهان تدابير و تضمين هاى 
ويژه امنيتى است.

بولتون كه با خبرنـگاران گفت وگو 
مى كـرد در ادامه با اشـاره بـه حضور 
نظاميـان گـروه موسـوم بـه خالفت 
اسـالمى، داعـش كـه محـور اصلى 
نگرانى هاى واشـنگتن در سـوريه را 
تشكيل مى دهند، يادآور شد كه آقاى 

ترامپ خواهـان انهـدام كامل داعش 
است.

مشـاور امنيت ملى كاخ سـفيد در 
پاسخ به سوالى در باره خروج نظاميان 
آمريكايى از سوريه گفت براى اجرايى 
شدن اين تصميم تركيه بايد در خصوص 
عـدم حمله به متحـدان كـرد اياالت 

متحده تضمين بدهد.

خروج نظامیان آمریکا 
از سوریه، مرشوط به 
تضمین آنکارا  در عدم 

حمله به کردها شد

يك مقام ارشد ديگر وزارت دفاع آمريكا 
(پنتاگـون) از مقامش كناره گيـرى كرده 

است.
دريابان كوين سويينى، رييس دفتر وزير 
دفاع آمريكا در بيانيه اى اعالم كرد پس از دو 
سـال كار در پنتاگون، حال زمان مناسبى 
است كه از مقامش اسـتعفا داده و به بخش 

خصوصى برگردد.

سويينى، سومين نفرى است كه پس از 
آن كه دونالد ترامپ، رييس جمهور در ماه 
گذشته اعالم كرد كه نيروهاى اين كشور 
از سـوريه خارج خواهند شـد، از مقامش 

كناره گيرى مى كند.
دريابان سـويينى در نامه استعفايش 
بدون اشـاره بـه دونالـد ترامـپ خدمت 
دوسـاله اش را در پنتاگـون مايـه افتخار 

دانسته است.پيش از اين جيمز متيس، وزير 
دفاع و دانا وايت سخنگوى اين وزارتخانه از 

مقامشان كناره  گيرى كرده بودند.
ترامپ ماه گذشته ميالدى (دسامبر) در 
توييتى اعالم كرد كه جيمز متيس تا پايان 
ماه فوريه ( ماه آينده ميالدى) بازنشسته 
مى شود.گفته شده كه كناره گيرى رييس 
دفتر وزير دفـاع آمريكا به گمانه زنى ها در 

مورد وجود جوى حاكى از عدم اطمينان در 
سياست هاى دفاعى و خارجى دولت ترامپ 
پس از اعالم غيرمنتظـره خروج نيروهاى 

آمريكايى از سوريه افزوده است.
تصميم رييس جمهـورى آمريكا براى 
خروج نيروهاى اين كشور از سوريه با انتقاد 
گسـترده در آمريكا و ميـان متحدان اين 

كشور روبه رو شده است.

مقامات گفته اند كه هنوز رسـما زمان 
خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه اعالم 
نشده است.قرار است مايك پومپئو، وزير 
خارجه آمريكا سه شـنبه آينده سـفرى 
يك هفتـه اى را به كشـورهاى خاورميانه 
آغاز كند. گفته شـده كه اين سفر با هدف 
اطمينان دادن به متحدان آمريكا در منطقه 

انجام مى شود.

یک مقام ارشد 
وزارت دفاع آمریکا 

استعفا کرد



 شبنم عزيزى

گروه حقوق و قضا

محمد رستمي: 
شايد طى دو سال گذشته 10تا 

15درصد كارخانه هاى بزرگ به غير 
از دولتى ها در زمينه صادرات فعال 

بودند ولى با توجه به افزايش نرخ ارز 
در يك سال گذشته، بيش از 70درصد 

كارخانه هاى توليد داخلى به فكر 
صادرات افتادند و گاهي نيز درحال 
فعاليت هستند و البته همه به نوعى 
با توجه به محدوديت هاى سيستم 

بانكى درگير طرح پيمان سپارى 
ارزى هستند كه دولت بايد تدبيرى 

جدى ترى براى آن بينديشد
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ــا در حال رويارويى با   صنعت فوالد ايران اين روزه
دو بحران است؛ يكى بحران مازاد توليد در بازار داخل 
ــادرات محصوالت فوالدى به  و ديگرى وجود موانع ص
ــه صنعت گران و  ــور به دنبال تحريم ها ك خارج از كش
فعاالن اين حوزه را با چالش هايى همراه كرده است. آن 
طور كه فوالدسازان مى گويند، اگرچه آن ها در نتيجه 
ركود بازار داخلى تالش مى كنند حجم صادرات خود 
ــد اما اين افزايش  به بازارهاى خارجى را افزايش دهن
ــود در دوران زيان  ميزان صادرات به معناى كسب س
ــك باال و پرداخت هزينه هاى  ــت؛ چراكه با ريس نيس

جانبى امكان پذير است.
توليدكننـدگان فـوالد در انتظـار رونـق 

ساختمان سازى
در اين شرايط انتظار توليدكنندگان فوالد، خروج 
سريع ساختمان سازى از ركود است. محمد رستمى، 
كارشناس اقتصادى و يكى از پيشكسوتان فعال صنعت 
ــه صنعت فوالد  ــت ك فوالد در اين خصوص معتقد اس
ــاز مسكن و  ــتر ندارد، اول اينكه ساخت و س دو راه بيش
ــود و با رونق ساخت و ساز،  پروژه هاى عمرانى فعال ش
ظرفيت هاى معطل مانده كارخانه هاى فوالدى به مدار 
ــتغال  توليد بازگردد و از زيان دهى و كاهش توليد و اش
واحدهاى فوالدى جلوگيرى شود و دوم موانع و ايرادات 
صادراتى مرتبط با سياست هاى آن رفع شود تا نگرانى 

صنعتگران و معدن داران نيز برطرف شود.
رستمى در اين خصوص به «قانون» گفت: به طور 
كلى بايد بستر فعاليت صنايع به گونه اى فراهم شود 
ــرمايه گذارى در صنعت و  ــرمايه گذاران به س تا س
ــوند؛ براى مثال در بخش توسعه  ــويق ش توليد تش
ــمت  ــت گذارى صادراتى به س صادرات بايد سياس
ــد، همچنين واقعى  ترغيب صنعتگران حركت كن
كردن نرخ ارز نيز يكى از شاخص هاى تشويقى براى 
ــرف داخل خواهد  ــد مازاد بر نياز مص صادرات تولي
بود. اين صنعتگر حوزه فوالد با بيان اينكه در برخى 
مقاطع فوالدى به خودكفايى رسيده ايم و توان توليد 
داخلى مطلوب است، بيان كرد: با اين حال احتمال 
ــا در زمينه محصوالت  تك و  اينكه با وجود تحريم ه
ماشين آالت با مشكالتى مواجه باشيم، وجود دارد؛ 
براى مثال بالغ بر 80 درصد تين پليت كشور وارداتى 
است كه بيشتر از كشورهاى آمريكاى جنوبى نظير 
شيلى و برزيل و همچنين اندونزى صورت مى گيرد 
ــاز داخلى  ــدان جوابگوى ني ــادن ما هم چن زيرا مع
ــتند. از يك طرف در تامين مواد اوليه توليدى  نيس
ــمش هاى  محصوالت معمولى مثل آهن st37، ش
مصرفى يا ميلگرد و ... ساير صنايع تيرآهن همچنين 
الكترودهاى گرافيتى به  عنوان ماده مصرفى اصلى 
ــار تحريم ها  كوره هاى ذوب و ريخته گرى بر اثر فش
ــرف ديگر مصرف  ــتيم، از ط ــكالتى هس دچار مش

داخلى نيز به تناسب آن كاهش يافته است. 

كانون رانت    سودجويان
ــرف داخلى  ــريح داليل كاهش مص ــتمى در تش رس
محصوالت فوالدى و خروج سرمايه ها از اين صنعت اظهار 
ــازهاى بى رويه  ــت: يكى آنكه هنوز آثار ساخت وس داش
ــل تورمى كه  ــود دارد. دوم  عام ــور وج ــال 91 در كش س
حجمى از سرمايه گذارى ها را به سمت مسكن سوق داده 
است. هرچند از ديد من اگر فرد به اميد فروش بسازد و به 
عبارتى در آن بخش خواب سرمايه اى اتفاق بيفتد، به ويژه 
ــيوه  ــاختمان هاى لوكس، هنوز توجيهى ندارد. ش در س
سرمايه گذاران ملكى اين است كه ساختمانى را مى سازند 
يا خريدارى مى كنند و ظرف دو سال با سودآروى 100 تا 
200 درصدى مى فروشند حال آنكه درصورت عدم فروش 
و افزايش قيمت ها متقاضيان به سمت ملك اجاره اى سوق 
داده مى شوند، مگر آنكه دولت تسهيالت مناسبى ارائه كند 
تا متقاضيان به خريد ترغيب شوند، اما از آنجا كه دولت خود با 
مشكالت اقتصادى زيادى دست وپنجه نرم مى كند، محال 
است طى سال هاى آينده چنين اتفاقى بيفتد. وى در پاسخ 
به ادعايى كه هر از گاهى از سوى سازندگان و سرمايه گذاران 
ــود مبنى  بر اينكه گرانى مصالح عامل  مسكن بيان مى ش
ــت، اظهار  ــده ملك اس مهمى در افزايش قيمت تمام ش
داشت:  افزايش 50 تا 100درصدى قيمت مسكن به دليل 

جو حاكم بر بازار است. سهم مصالح ساختمانى فقط 10
درصد از قيمت تمام شده يك ملك است و بقيه آن قيمت 
زمين و هزينه سرمايه گذارى است؛ اين درحالى است كه 
براى مثال با افزايش نرخ 10 تا 15درصدى مصالح عده اى 
فرصت طلب قيمت ها را به دو برابر افزايش مى دهند. دولت 
بايد فكرى براى درآمدهاى نامشهود رانتى در همين صنعت 
ساختمان بكند. به صنعت ساختمان اعتقاد زيادى دارم 
چون ميزان اشتغال زايى بااليى دارد اما نه با اين شيوه كه در 
كشور ما رايج است و به نوعى اين حوزه را به كانون رانت برخى 
سودجويان تبديل كرده است. گاهى مى بينيد پول هاى 
سياه و كثيف وارد اين صنعت مى شوند و با اين حربه پاك 
شده و هيچ مرجعى هم نمى تواند بازخواست كند كه اين 
سرمايه ناگهانى از كجا آمده است. به گفته رستمى در اين 
وضعيت دو اتفاق ناگوار در جامعه روى داده است؛ ثروتمندان 
پولدارتر و متوسط يا ضعيف ها ضعيف تر شدند، يعنى فردى 
كه تا 70درصد بودجه الزم براى خريد يك خانه را داشت، 
ديگر اين توان را ندارد و افزايشى نيز در ميزان درآمد اين قشر 
صورت نگرفته است؛ البته اگر بيكار نشده باشد. همه اين 
اتفاق ها به عميق ترشدن ركود در بخش مسكن منجر شده و 
حاصل اين تحوالت، اثرات خود را به  طورحتم در بازار صنعت 

فوالد گذاشته است.

صادرات صنعت فوالد نيازمند سياست گذارى 
جديد

ــث صادرات  ــوالد در ادامه به بح اين فعال حوزه ف
ــال  به  عنوان تنها عامل اثرگذار بازار فوالد طى يك س
ــايد طى دو سال گذشته  گذشته تاكيد كرد و گفت: ش
10تا 15درصد كارخانه هاى بزرگ به غير از دولتى ها 
ــى با توجه به افزايش  در زمينه صادرات فعال بودند ول
ــش از 70درصد  ــته، بي ــال گذش نرخ ارز طى يك س
ــادرات افتادند و  كارخانه هاى توليد داخلى به فكر ص
گاهي نيز درحال فعاليت هستند و البته همه به نوعى 
با توجه به محدوديت هاى سيستم بانكى درگير طرح 
ــتند كه دولت بايد تدبيرى  ــپارى ارزى هس پيمان س
ــكن  ــد. با وجود ركود مس جدى ترى براى آن بينديش
ــته پويايى اندكى در بازار فوالد وجود  ــال گذش در س
دارد كه به بحث صادرات بازمى گردد. تا پنج ماه پيش، 
ــد داخلى را به همه  ما امكان صادرات محصوالت تولي
ــمال آفريقا كه  دنيا داشتيم. بازارهاى جذابى مثل ش
ــده بود،  ــراى صادرات ايران ش ــى بازار خوبى ب به تازگ
ــپانيا، اين  ــل ايتاليا و اس ــوب اروپا مث همين طور جن
اواخرنيز مركز اروپا مثل آلمان، هلند و اتريش. در منطقه 
خاورميانه هم همين طور؛ غير از عربستان و بحرين كه 

با آن ها مشكالت سياسى داشتيم، اتحاديه كشورهاى
C.I.S. غير از روسيه، اوكراين و قزاقستان كه به نوعى 
درصنعت فوالد قوى هستند، همچنين در كشورهاى 
ــتان و پاكستان و در جنوب شرق  همسايه مثل افغانس
ــيار خوبى داريم چون ميزان  ــيا ظرفيت هاى بس آس
ــيار بااليى دارند. به گفته او در كشور چين  مصرف بس
نيز كه پيشتر توليدكننده  بزرگى بود اما اكنون با توجه 
ــه  دنبال محدوديت هاى  به حذف توليدات نامرغوب ب
ــت، اين بازار براى كشورهايى مثل  زيست محيطى اس
ايران و تركيه باز شده است. همچنين كشورهايى مانند 
ويتنام، تايلند، اندونزى، فيليپين و ميانمار و در مواردى 
ــورى مثل كره كه در دنيا رتبه چهارم را در صنعت  كش
ــلپ موردنياز خود را  فوالد داراست، شمش فوالد و اس
ــكل  از ايران وارد كردند. اما موانع تحريمى كار را با مش
ــاق با دور زدن  ــرد، هرچند اكنون هم اين اتف روبه رو ك
ــت اما با ريسك باال و پرداخت  تحريم ها امكان پذير اس
ــت. تنها چاره دولت  هزينه هاى جانبى امكان پذير اس
براى صنعت فوالد اين است كه به دنبال سياست گذارى 
و ايجاد راهكارهاى مناسب براى صادرات باشد؛ درغير 
ــيار سختى براى  ــال 98، سال بس اين صورت مانند س
فعاالن اين حوزه خواهد بود. مانند سال 94 تا اواسط 95

كه اين اتفاق افتاد و بسيارى از نوردكاران و كارخانه هاى 
ــت شدند،فقط  ذوب و ريخته گرى تعطيل يا ورشكس
ــوان صادراتى توليدات  ــود كاالى مازاد ت به خاطر وج

آن ها كاهش يافت.
فوالد ، تنها كااليى كه باكاهش قيمت روبه رو شد

ــه مازاد  ــه ب ــادى در ادام ــناس اقتص ــن كارش اي
ــود در روند  ــوالدى وموانع موج ــوالت ف توليدمحص
ــاره كرد و گفت: به عنوان  صادراتى در ماه هاى اخير اش
ــش 30 درصدى قيمت ظرف  مثال، در ميلگرد با كاه
ــته روبه رو بوديم؛ درحالى كه هيچ كااليى  دو ماه گذش
اين اواخربا اين ميزان كاهش قيمت روبه رو نبوده است. 

هرچند قيمت اين محصول نسبت  به سال گذشته 50 
تا 60 درصد گران تر شده اما سوال اين است كه با كاهش 
قيمت دالر كدام كاال ارزان شد؟ تنها كااليى كه با كاهش 
قيمت روبه رو شد، فوالد است؛ به اين دليل كه با صادرات 
رابطه مستقيمى دارد. اما نكته اينجاست كه توان توليد 
ــت؛ بنابراين دولتمردان بايد براى رونق  داخلى باالس
صادرات فكرى كنند، در غير اين صورت، فاجعه اى طى 
ــن صنعت را خواهد گرفت.   6 ماه آينده دامن فعاالن اي
ــته، افزود: در  رستمى با بيان تجربه مشابهى در گذش
ــار مالياتى و دارايى بر اين صنعت زياد  سال 89 كه فش
ــيارى از فعاالن صنعت فوالد، تجار و همكاران  شد، بس
ما سرمايه خود را از اين صنعت خارج و به بازارهايى مثل 
ــپرده گذارى در بانك ها سوق دادند و برخى  ملك يا س
حتى كشور را ترك كردند. با وجود اين، كارخانه داران و 
فعاالنى هم كه در اين صنعت باقى مانده اند، مشكالت 
ــايد يكى از اين مشكالت بازگشت  عديده اى دارند. ش
سرمايه باشد، همچنين مسائل مالى مثل، بيمه، دارايى 
ــرژى، هزينه هاى  ــنلى و ... يا بهاى حامل هاى ان و پرس
لجستيكى و هزينه مواد اوليه ازسوى تامين كنندگان 
ــكالت  ــه اين فعاالن را با مش ــت ك از ديگر مواردى اس

عديده اى روبه رو كرده است. 
مكانيسم صادرات بازبينى شود

ــتمى با تاكيد بر رفع دو چالش  مهم آينده بازار  رس
ــيل هاى داخلى اظهار  ــى تحريم ها و پتانس فوالد، يعن
ــت هاى  ــه اينكه با سياس ــت: تحريم ها با توجه ب داش
ــد، راهكارهاى  ــه اى ارتباط دارن ــى و منطق بين الملل
ــيل هاى داخلى  ــود را مى طلبند، اما در بحث پتانس خ
ــفانه  ــيد.  متأس ــوان راهكارهاى جديدى انديش مى ت
ــاطى در اقتصاد ما بسيار  سياست هاى انقباضى و انبس
است. يك دوره به قدرى فضا باز و گسترده مى شود كه 
برخى سوءاستفاده هاى بى شمارى مى كنند و دوره اى 
ــود كه توليدكنندگان  ديگر چنان درها مسدود مى ش
ــوند. صادرات  ــن فرصت ها محروم  مى ش از حياتى تري
ــختى را مى گذراند و اين در حالى است كه  روزهاى س
ــال را براى  ــال هاى س ــدگان اين صنعت س صادركنن
ــت آوردن بازارهاى هدف صادراتى زمان صرف  به دس
كرده و نگران هستند. با توجه به اينكه اكثر محصوالت 
فوالدى كشور در رده كاالهاى ارزآور محسوب مى شوند، 
ــورد حمايت  ــادرات غيرنفتى م ــعه ص بايد براى توس
بيشترى قرار گيرند. از طرفى دولت روى استفاده از ارز 
ــاب باز كند؛ بنابراين  حاصل از صادرات مى تواند حس
ــخت بگيرد. كشور  نبايد چندان به صادركنندگان س
به درآمدهاى صادراتى نياز دارد و بايد نظارت كافى بر 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد داشته 
باشد اما الزم است در شرايط تحريمى فعلى تسهيالت 
ــم و راهكارهاى  ــترى براى صادركنندگان فراه بيش
ــوالدى صادركننده  ــبى پيش پاى واحدهاى ف مناس
گذاشته شود. به طور كل بايد بگويم شروع تحريم ها براى 
فعاالن اين صنعت يك چالش است و سياست گذاران 

بايد به اين مساله توجه كنند.

ــوالى درباره نامه  ــخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به س س
ــى به وزير اطالعات گفت: وزارت اطالعات  اسماعيل بخش
ــكايت كند،  ــتگاه قضايى هم اگر ش پيگيرى مى كند و دس
وارد مى شود.به گزارش ايسنا، حجت االسالم غالمحسين 
محسنى اژه اى در يكصد و سى و پنجمين نشست خبرى خود 
با خبرنگاران، گفت:  از جلسه قبل تاكنون تعدادى كه به اتهام 
مالى محكوم شدند و حكم شان قطعى شده ، اسامى و ميزان 

محكوميت آن ها به شرح زير است:
1. حميدرضا جان قربان علمدارپزشك به اتهام اخالل در 
نظام اقتصادى  به 20 سال حبس و 1200 ميليارد ريال جريمه 

در دادگاه اصفهان.
2. آزاده سجاديه پزشك به همين اتهام به 10 سال حبس، 

كه اين دو نفر زن و شوهرند.
3. شاپور هيبتى فرزند حجت ا... سردفتر شماره 79 شيراز 
به اتهام استفاده از سند مجعول و فروش مال غير به 10 سال 
ــند رسمى به چهار سال  حبس و همچنين به جرم جعل س

حبس محكوم شده است.
ــجاديان به جرم جعل سند رسمى به سه سال  4. امير س
حبس و به جرم استفاده از سند مجعول و فروش مال غير به 

هفت سال حبس محكوم شده است.
5. محمدجواد خسروى فرزند اسدا... به جرم جعل سند 
رسمى به سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش 
ــه ميليارد و 870 ميليون ريال  مال غير و رد مال به مبلغ س

محكوم شده است.
6. محمد كاظم احمد زاده فرزند محمد جعفر به جرم جعل 
سند سه سال حبس و استفاده از سند مجعول و فروش مال غير 

به هفت سال حبس محكوم شده است.
7. هيبت ا ... علوى خواه فرزند لطف ا... به جرم جعل سند 

رسمى به سه سال حبس محكوم شده است.
ــتكى فرزند على به جرم جعل سند  8. بهرام رضايى لش

رسمى به سه سال حبس محكوم شده است.
ــين نجم زاده فرزند ذوالفقار كارمند بانك  9. محمدحس
شهر شيراز به جرم خيانت در امانت دو سال و 11 ماه و 15 روز 
و به جرم جعل و استفاده از سند مجعول به چهار سال حبس 

محكوم شده است.
وى اظهار كرد:  اسامى كه قرائت شد مربوط به شيراز است.

10. احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به جرم اخالل از طريق 
گرانفروشى به 12 سال حبس و 139 ميليارد و 483 ميليون و 
806 هزار و 856 ريال جزاى نقدى و دو سال محروميت از اينكه 

بتواند ارز دولتى و كارت بازرگانى بگيرد،محكوم شده است.
11. مهران طيارى فرزند اسماعيل به جرم قاچاق سوخت 
به چهار سال حبس، 80 ميليون ريال جزاى نقدى و به جرم 

جعل سند رسمى به چهار سال حبس محكوم شده است.
12. ناصر محمدى نژاد فرزند عبدالسالم به جرم قاچاق 
سوخت به دو سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 162

ريال جزاى نقدى محكوم شده است.
13. عبدالستار مالپور فرزند محمد به جرم قاچاق سوخت 
به دو سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 162 ريال جزاى 

نقدى محكوم شده است.
ــروريه فرزند محمد به جرم  14. بنيامين گلشن زاده س
قاچاق سوخت به دو سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 

162 ريال جزاى نقدى محكوم شده است.
15. عبدالرزاق فرقانى فرزند حسين به جرم قاچاق سوخت 
به دو سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 162 ريال جزاى 

نقدى محكوم شده است.
16. سهيل آذرپور فرزند على به جرم قاچاق سوخت به دو 
سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 162 ريال جزاى نقدى 

محكوم شده است.
17. عبدالكريم عبدلى پور فرزند منصور به جرم قاچاق 
سوخت به دو سال حبس و 583 ميليون و 284 هزار و 162 
ريال جزاى نقدى محكوم شده است و ضبط لنجى كه براى 

حمل سوخت از آن استفاده مى كردند.
ــهردار گچساران به  18. اردالن زينل زاده فرزند نجف ش
جرم دريافت رشوه و مسائل مالى به پنج سال حبس و 74 ضربه 
شالق همچنين دو سال انفصال از خدمات دولتى محكوم شده 
كه به دليل بعضى از همكارى و خدماتى كه داشته، دادگاه از 
پنج سال حبس و 74 ضربه شالق او را به يك سال حبس و 24

ضربه شالق تقليل داده كه اين ميزان اجرا شده است.
19. ميثم ناركى فرزند ريمور معاون شهردار به پنج سال 
حبس و 74 ضربه شالق محكوم شده كه چهار سال آن تعليق 

شده است.
ــين معاون شهردار  20. عليرضا پناه پور فرزند غالمحس
گچساران به پنج سال حبس و 74 ضربه شالق محكوم شده 
كه از اين ميزان چهار سال حبس و 50 ضربه شالق آن تعليق 

شده است.
ــد نورمحمد كارمند  21. نعمت ا...متولى امامزاده فرزن
ــاران به دليل تصرف غير مجاز به 74 ضربه  شهردارى گچس

شالق محكوم شده است.
22. جعفر گوهركانى فرزند على معاون هماهنگى امور 
اقتصادى و منابع انسانى استاندارى كهگيلويه و بويراحمد به 
جرم تصرف غير قانونى در اموال دولتى به صورت مكرر به 110

ضربه شالق محكوم شده است.
23. حمزه سى سختى نژاديان فرزند حسينقلى رييس 
امور اراضى استان كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف غير 

قانونى اموال دولتى به 110 ضربه شالق محكوم شده است.
24. الياس تاج الدينى فرزند محمد رييس سازمان جهاد 
كشاورزى استان كهگيلويه و بويراحمد به جرم تصرف غير 

قانونى به 74 ضربه شالق محكوم شده است.
در ادامه نشست خبرى غالمحسين محسنى اژه اى گفت: 
تعدادى از دالالن خرد و كف خيابانى كه توسط وزارتخانه هاى 
ذى ربط و بانك مركزى در نوسانات ارز و ايجاد تالطم در بازار 
ــتورات نيروى انتظامى عمل  ــتند و بر اساس دس نقش داش
ــه همگى به 6 ماه  نكردند، محكوميت هاى كمى گرفتند ك

ــب درآمدى كه از  ــدند و هر كدام به تناس حبس  محكوم ش
ــتند به عنوان تحصيل مال نامشروع از آن ها  اين ناحيه داش
گرفته شده كه تعداد آن ها 15 نفر بوده و اسامى شان به شرح 

ذيل  است:
1. سعيد جبارپور بيكندى فرزند على

2. مسعود جاويدان فرزند قنبر
3. مصطفى سورى فرزند رضا

4. حسن فراهانى فرزند على اكبر
5. مجيد شهرابى فرزند غالمرضا

6. رضا باز آزرده فرزند نقره على
7. اصغر احمدى فرزند مصطفى

8. على باز آزرده فرزند ايرج
9. مجتبى سيستانى قهجاورستانى فرزند هوشنگ

10. الياس باز آزرده فرزند ايرج
11. محسن غالمى فرزند عباس

12. حمزه باز آزرده فرزند ايرج
13. حسن خاتونى فرزند صادق

14. على اكبر عباسى نيكچه فرزند على
15. ميالد الدرنى فرزند داوود

سخنگوى دستگاه قضا اظهار كرد: اين 15 نفر از تهران 
ــه به صورت  ــر مجاز ارز بودند ك ــراد خرده فروش غي و از اف
جمعى عمل مى كردند و تشخيص داده شد در تالطم بازار و 
فضاسازى ها نقش داشتند كه همگى به 6 ماه حبس محكوم 
ــوالى درباره برخورد  ــخ به س ــده اند.وى در ادامه در پاس ش
دستگاه قضايى با افزايش قيمت ها بعد از پايين آمدن دالر 
ــتفاده  ــانى كه از اين فرجه عليه مردم سوءاس گفت: با كس
مى كنند و قيمت اجناس را گران كردند و حتى كم فروشى 
مى كنند، برخورد مى شود. البته برخورد با گران فروشى و 
كم فروشى به عهده تعزيرات زير نظر دولت است اما با توجه 
به شرايط كنونى و فشارى كه دشمن مى آورد، مدعى العموم 
وارد شده است.سخنگوى قوه قضاييه افزود: دادستان كل 
كشور به همه دادستان هاى سراسر كشور بخشنامه كرده 
كه با تعزيرات همكارى كنند و هرجا سازمان تعزيرات نياز 
به ورود و مجوز داشت، دادستان ها وارد شوند و اجازه بدهند. 
ــده اند و اميدواريم نياز به  ــتان ها وارد ش دادستان هاىاس
دستگيرى و بازداشت نباشد.وى در پاسخ به سوالى درباره 
حضور در شبكه هاى اجتماعى گفت: هفته پيش كسى از 
شما پيامك داد كه شما در شبكه هاى خارجى عضويد كه 
اولين بار من مى ديدم. من كانالى ندارم و عضو جايى نيستم 
و حتما ساختگى و جعلى است و  فرصت نمى كنم كه به اين 
شبكه ها ورود كنم.محسنى اژه اى درباره آخرين وضعيت 
ــده دادگاه نرفته و در  ــين فريدون، گفت: پرون پرونده حس
ــوال كه آيا درست است  دادسراست.وى در پاسخ به اين س
كه پرونده مختومه شده است، گفت: اين موضوع را تكذيب 

مى كنم.

آخرين وضعيت پرونده بابك زنجانى
ــت خبرى خود در پاسخ  ــنى اژه اى در ادامه نشس محس
ــنا درباره آخرين وضعيت پرونده بابك زنجانى  به سوال ايس
ــاس  گفت: مرتب مدعى بودند كه پول داريم و بر همين اس
به كشورهاى مختلف مسافرت شده و چيزى حاصل نشده 
ــت. اين اواخربرخى نمايندگان مجلس مدعى بودند كه  اس
وى  مى خواهد بدهى اش راپرداخت كند ولى «نفت» موافقت 
نمى كند و بر همين اساس دوباره با همان نماينده در 11 دى 
جلسه اى برقرار شد و يكى از نمايندگان مجلس ،وزارت نفت و 
اطالعات و وكيل متهم و محكوم هم بودند كه گفتند با خودش 
مى خواهيم صحبت كنيم و اين امكان هم فراهم شد و با حضور 
وكيلش با ايشان صحبت كردند و قرارداد و تعهدى دادند كه 
هيات به فالن كشور اعزام شود و قرار است هفته بعد يا 10 روز 
بعد به آن كشور بروند و بايد ديد كه آيا چيزى وصول مى شود 
ياخير.سخنگوى قوه قضاييه افزود: اقداماتى براى طرح دعوا 
در خارج كشور شده و كامل شده و وكيل گرفته شده و اقدام 
ــى از اموالش در خارج از  مى شود. مشكل اين است كه  بخش
كشور و به نام ديگران است و طرف معامله خارجى است و با 
ادعاى معمولى نمى شود و بايد در محاكم آن ها اقامه دعوا كرد.

محسنى اژه اى در پاسخ به سوال خبرنگارى درباره عفو زنجانى 
و خالصى او از اعدام نيز، گفت: اين موضوع بحث بعدى است.  
البته در بخشى از راى ديوان ارفاق آمده است. نظرم اين است كه 
بايد وقتى تعيين شود و تاكنون به چهار كشور هيات رفته و در 
جلسات قبلى من رفتم ولى در جلسه آخر من نرفتم و توصيه ام 

اين است كه وقت تعيين كنيد كه آخرين فرصت است.
اظهارنظـر محسـنى اژه اى دربـاره ادعـاى 

بخشى اسماعيل 
وى در پاسخ به سوالى درباره ادعاى اسماعيل بخشى گفت: 
از ديگران شنيدم كه نامه اى خطاب به وزير اطالعات نوشته و 
على القاعده وزارت اطالعات پيگيرى مى كند؛ البته نمى دانم 
نامه وى به وزارت اطالعات درست است يا خير.سخنگوى قوه 
قضاييه افزود:  وزارت اطالعات پيگيرى مى كند و قطعا دستگاه 
قضايى هم اگر شكايت كند وارد مى شود. بايد ديد كه موضوع 
چگونه است و اگر شكايت كند، دادستان وارد مى شود. وزارت 
اطاعات هم تخلفى را ديد حتما به مرجع قضايى اعالم مى كند.

وى در پاسخ به سوالى درباره اينكه آيا حكم شيخ استخاره اجرا 
شده است؟ گفت: پرونده وى در دادسراى ويژه روحانيت است 
و مطلقا خبرى ندارم. از قول من نقل قولى شده بود كه دروغ 

است و شنيدم كه تكذيبيه آن را هم زدند كه البته آن را نديدم.
خللى در كار آملى الريجانى ايجاد نشده است

به گزارش ايسنا، محسنى اژه اى در پاسخ به سوالى مبنى بر 
اينكه احتمالش هست كه  خود شما رييس قوه شويد، گفت: 
ــود، اين است كه بنده نيستم.  خير. آنچه االن قطعى مى ش
رياست قوه ابالغ جديدى گرفتند و با حفظ سمت كارها را با 
قوت انجام مى دهند و خللى در كارشان ايجاد نشده است.وى 

درباره اينكه چه كسى را احتمال مى دهيد رييس قوه شود، 
گفت: احتماالتى داده مى شود ولى قطعى نيست. هر زمان مقام 

معظم رهبرى اعالم كردند همه مطلع مى شويم .
آخرين وضعيت پرونده حقوق هاى نجومى

سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى درباره آخرين 
وضعيت پرونده حقوق هاى نجومى، گفت: براى برخى افراد 
كه حقوق بااليى دريافت كردند، مصوبه و توجيه قانونى وجود 
داشت كه اين افراد مجرم نيستند و طبق گزارش ها حدود 23 
ميليارد را پس دادند و عده اى هم بودند كه با صحنه سازى نشان 
دادند كه شركت هاى زيان ده، سودده هستند و حقوق كالن 
ــال شده  دريافت كردند و پرونده اين افراد نيز به دادگاه ارس
است و برخى از اين افراد هم جرم هاى ديگرى دارند. همچنين  
بخشنامه دولت را درباره حقوق ها،  سازمان بازرسى بررسى 

كرده و در اين زمينه تخلفى صورت نگرفته است.
پرونده محيط زيستى ها هنوز تعيين وقت نشده 

است
وى درباره آخرين وضعيت پرونده محيط زيستى ها گفت: 
اين پرونده به دادگاه ارسال شده ولى هنوز تعيين وقت نشده 
ــت و وكال بايد بروند و پرونده را مطالعه كنند، زيرا در اين  اس
پرونده ها متهم يا بايد وكيل معرفى كند يا اينكه دادگاه براى 
ــا روز قبل كه از دادگاه  آن ها وكيل معاضدتى انتخاب كند. ت
پرسيدم رياست شعبه 15 گفت هنوز تعيين وقت نشده است.

محسنى اژه اى افزود: اين پرونده  هشت متهم دارد و اتهام آن ها 
افساد فى االرض است.سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى 
در رابطه با پرونده شهردار سابق كرج گفت: اين پرونده تشكيل 
شده، اما به دادگاه نرفته و شهردار در بازداشت است.وى درپاسخ 
به سوالى درباره پرونده توتال و اخذ رشوه در اين قرارداد گفت: 
اگر در اين پرونده تخلفى رخ داده باشد، بايد دادستانى يا سازمان 
بازرسى كل كشور ورود كنند و تا امروز پرونده اى در اين رابطه در 
دادسرا تشكيل نشده است.وى درپاسخ به سوالى درباره پرونده 
مهدى هاشمى در قرارداد توتال گفت: در پرونده مهدى هاشمى 

موضوع قرارداد توتال مطرح نبوده است.
صدور كيفرخواسـت براى معاون شهردار سابق 

تهران
ــوالى درباره پرونده عيسى  محسنى اژه اى در پاسخ به س
شريفى معاون شهردار سابق تهران گفت: اين پرونده هنوز به 
مرحله كيفرخواست نرسيده و در تحقيقات مقدماتى است و 
از بيان جزييات معذورم.وى در خصوص تهديد آمريكا براى 
ــت كسى آزاد شود، به  آزادى نازنين زاغرى گفت: اگر قرار اس

آن ها ربطى ندارد و آمريكا غلط كرده است.
گزارشـى رسـيده كه ممكن اسـت روند پرونده 

عراقچى را تغيير دهد
محسنى اژه اى در پاسخ به سوالى درباره پرونده احمد 
عراقچى گفت: ما دوست داريم پرونده ها سريع تر رسيدگى 
شود، اما برخى پرونده ها نياز به كارشناسى دارد و همين روز 
ــته براى پرونده احمد عراقچى گزارشى رسيده كه  گذش
اگر صحت داشته باشد، روند پرونده تغيير مى كند. دادگاه 
اين پرونده شروع نشده و در حال مطالعه پرونده هستند و 
اگر گزارش جديد صحت داشته باشد، فاز جديدى مطرح 
ــود.وى افزود: در پرونده قبلى 9 نفر به دادگاه رفتند  مى ش

كه برخى از بانك مركزى و برخى غير بانك مركزى بودند. 
پرونده سيف در پرونده مربوط به اين 9 نفر نيست.سخنگوى 
قوه قضاييه گفت: در پرونده ساالر آقاخان چندين بار ارقام 
متفاوتى براى ارز دريافتى اعالم شد. براى برخى از متهمان 
نيز موارد جديدى مطرح شده است.محسنى اژه اى در پاسخ 
ــوالى درباره پرونده تخلفات انتخاباتى سال گذشته   به س
گفت: در اين پرونده تعدادى از فرمانداران و استانداران در 
ــدند، اما از جزييات و تاييد احكام  دادگاه بدوى محكوم ش
ــوالى درباره وقوع جرايم  ــخ به س خبرى ندارم.وى در پاس
ــتگاه  در فضاى مجازى و باج خواهى از افراد و برخورد دس
قضايى در اين زمينه گفت: جرايم زيادى در فضاى مجازى 
رخ مى دهد و مفاسدش متوجه مردم و نظام مى شود و  قوه 
قضاييه تالش كرده كه ميزان جرايم را كم و ساماندهى كند. 
البته بايد دستگاه هاى ذى ربط ورود كنند اما تا امروز نه از 
لحاظ فنى و نه از لحاظ سياست گذارى نتوانستيم موفق 
شويم، زيرا بخش فنى مربوط به وزارت ارتباطات و بخش 
ــوراى فضاى مجازى است و  سياست گذارى مربوط به ش
دست قوه قضاييه نيست و اگر آن ها كارى نكنند، قوه قضاييه 
به اين موضوع ورود مى كند و ممكن است سايتى فيلتر شود.

وى در پاسخ به سوالى مبنى براينكه طبق استجازه اى كه 
براى پرونده هاى ويژه گرفته شده، قرار بود كه در اين پرونده ها 
كسى با قرار آزاد نشود، اما چرا عراقچى با قرار آزاد شده است، 
گفت: عراقچى با اجازه قاضى آزاد شده است.وى در پاسخ به 
سوال همين خبرنگار مبنى بر اينكه شما بارها اعالم كرده ايد 
كه در اين پرونده به ما فشار مى آوردند، گفت: بله درست است 
و اين فشارها هم هنوز ادامه دارد و ما نبايد زير بار اين فشارها 
برويم.سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى درباره حادثه 
واژگونى اتوبوس دانشجويان دانشگاه علوم  وتحقيقات گفت: 
اين حادثه از دو جهت حايز اهميت است. يكى از اين جهت كه 
منجر به فوت 10 نفر شد كه بسيار تاسف آور بود و ديگر اينكه 
اين حادثه در يك محيط علمى رخ داده است. از روز اول اين 
حادثه مسائلى مطرح شده است و  همه دستگاه ها در حال 
بررسى هستند، اما به صورت حتم بايد كارشناس نظر بدهد. 
به عنوان مثال اول گفته شد كه راننده اتوبوس سكته كرده 
كه بعد پزشكى قانونى اعالم كرد، سكته قلبى نبوده است. 
بايدخودرو، مسير و عوامل محيطى  بررسى شود. يك هيات 
نظر اوليه را اعالم كرده و گزارش به هيات هفت نفره ارسال 
شده است و اگر ثابت شود در اين حادثه كسى مقصر است، با 
او برخورد مى شود.سخنگوى قوه قضاييه در پاسخ به سوالى 
ــكايت رييس دولت اصالحات  از مدير مسئول  درباره ش
روزنامه كيهان گفت:  از آقاى شريعتمدارى كه پرسيدم 
او گفته كه ما آماده دفاع هستيم ولى هنوز به دادگاه نرفته 
است.وى  در پاسخ به  سوالى مبنى براينكه  گفته مى شود 
تمام كارگران فوالد آزاد شده اند، اما هنوزهفت نفر از كارگران 
در بازداشتند، گفت: از شركت فوالد، چند نفر اول در زندان 
بودند اما نمى دانم هنوز هم در زندان هستند يا خير.محسنى 
اژه اى افزود: از هفت تپه كسى در زندان نيست.وى درباره 
تعيين و تكليف حساب هاى بى هويت در بانك ها گفت: اگر 
حساب هايى مشكوك به پولشويى باشد وزارت صمت بايد 

آن را به دستگاه قضايى اعالم  كند.

            فوالدسازان ايرانى شرايط بحرانى را پشت سر مى گذارند  

پتك برسر صنعت  فوالد

           محسنى اژه اى:  

«بخشى»  شكايت كند،   پيگيرى     مى كنيم
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گروه جامعه

ــوابق تحصيلي در ورود  ــور و تاثير س حذف كنك
ــگاه جدي تر از هميشه دنبال  دانش آموزان به دانش
ــود. به خصوص آنكه وزير آموزش و پرورش  مي ش
چند روز قبل در صفحه شخصي خود نوشت: «ورود 
ــركت  ــگاه ها نيازى به ش به 85درصد ظرفيت دانش
ــا ندارد  در كنكور و تحمل اضطراب هاى طاقت فرس
و صرفا سوابق تحصيلى مالك عمل است. از همراهى 
وزارت علوم براى اين موفقيت متشكرم. خداحافظ 
كنكور». اين پيام محمد بطحايي به خصوص بعد از 
نامه اخيرش به رهبري انقالب درباره مافياي كنكور 
وكتب كمك درسي پيامي جدي به حاميان كنكور 
ــال، قرار است  داشت كه سرانجام بعد از چندين س
كنكور سراسري از نظام آموزشي كشور حذف شود. 
جديت و پيگيري وزير آموزش و پرورش براي حذف 
ــش هاي دولتي از  كنكور البته با همراهي ديگر بخ
جمله وزارت علوم همراه شد و منصور غالمى، وزير 
علوم با انتشار خبرى مبنى بر حذف مرحله اى كنكور 
ــاس قانون سنجش و پذيرش  از مهر سال 98 بر اس
ــل 85 درصد تمام  ــرش حداق ــجو گفت: پذي دانش
ظرفيت هاى آموزش عالى در دانشگاه هاى دولتى، 
ــالمى، پيام نور، موسسات غيرانتفاعى، فنى  آزاد اس
حرفه اى و علمى كاربردى بر اساس سوابق تحصيلى 
ــود و داوطلبان  ــگاه هاى فوق واگذار مى ش به دانش
ــته محل هاى اعالمى ضرورتى به ثبت  متقاضى رش
ــرى ندارند. همچنين  نام و شركت در كنكور سراس
وى مى افزايد: فهرست رشته محل هاى دانشگاهى 
ــرى تا آخر دى توسط  قبل از ثبت نام كنكور سراس

سازمان سنجش آموزش كشور اعالم مى شود.
داستان دنباله دار يك آزمون 

ــال هاي برگزاري در نظام آموزشي  كنكور در س
ــت ساز در زندگي  ايران همواره يك آزمون سرنوش
ــراي زندگي  ــير هاي مختلفي را ب افراد بود كه مس
آن ها تعيين مي كند. از نوع رشته هاي انتخابي براي 
تحصيل گرفته تا آينده شغلي افراد جملگي با آزمون 
كنكوري گره خورده كه اّولين بار در سال 48 برگزار 
ــركت  ــد و بيش از 47 هزار نفر داوطلب در آن ش ش
ــاه طّراحى  ــواالت جواب كوت كردند و به صورت س
شده بود.در سال هاى مختلف گرايش به رشته هاي 
ــده  ــكي با جوهاي عمومي در جامعه تعيين ش پزش
ــه داوطلبان كنكور به  ــال هاي اخير نيز توج و در س
ــت به طورى  ــش از پيش شده اس ــته تجربى بي رش
ــان در كنكور  ــركت كنندگان داوطلب كه تعداد ش
ــال 95 به 519 هزار و 488 نفر رسيد.  تجربى در س
ــت كه در همين سال تعداد شركت  اين در حالى اس
كنندگان كنكور رياضى فيزيك به 162 هزار و 879

ــانى  ــركت كنندگان كنكور علوم انس نفر و تعداد ش
ــركت كنندگان  ــزار و 500 نفر و تعداد ش به 161 ه

كنكور هنر 54 هزار و 697 نفر و در كنكور منحصرا 
زبان به 115 هزار و 710 نفر رسيده است. طبق اين 
آمار تعداد شركت كنندگان كنكور تجربى در سال 
95 بيش از سه برابر داوطلبان كنكور رياضى فيزيك 
و علوم انسانى است. علت اين امر بازار كار رشته هاى 
ــت اما متاسفانه با توجه به آمار،  تحصيلى تجربى اس
ــد و  ــتر از بيماران خواهد ش ــك ها بيش تعداد پزش
همچنين با توجه به افزايش بهداشت جهانى اشباع 
ــته هاى محبوب دور از ذهن  شدن بازاركار اين رش
ــم در گرايش افراد به  ــت.يكي از موضوعات مه نيس
ــاس نوع آموزش ها  رشته هاي دانشگاهي اما بر اس
ــت كه در سال هاي پيش  و كمك هاي آموزشي اس
ــود كه  ــه مي ش ــه ارائ ــور و در دوران مدرس از كنك
انگيزه هاي اقتصادي ، حرف نخست را در چگونگي 
ارائه آن مي زند. موضوعي كه وزير آموزش و پرورش 
ــي نيز درباره آن  ــان آموزش و بسياري از كارشناس
ــدار داده اند و با حذف  صحبت كرده و درباره آن هش
كنكور قطعا بسياري از حاشيه هايي كه در اين حوزه 
ــد.موضوع حذف كنكور  وجود دارد كمتر خواهد ش
ــال 95 براى  ــد و در س ــال قبل مطرح ش از چند س

ــد و  ــر معدل مثبت درنظر گرفته ش كنكور 96 تاثي
ــى شود. چرا كه طبق  براى سال هاى بعد بايد بررس
قوانين، تاثير قطعى معدل دركنكور بايد در صورتى 
اعمال شود كه امتحانات سه سال آخر دبيرستان به 
ــود. با اعتراض به اين مساله  صورت نهايى برگزار ش
ــال امتحان نهايى (سال سوم)  كه چرا نمرات يك س
بايد در كنكور تاثير قطعى داشته باشد اين موضوع 
بررسى شده و تاثير معدل در كنكور 96 تاثير مثبت 
شد.اكنون نيز تاثير معدل در كنكور سراسرى سال 
98 بعد از كش و قوس هاى فراوان به صورت حداكثر 
ــام قديم 25 درصد  30 درصد و براى متقاضيان نظ
ــرى در قبولى  ــال تاثي ــد و عم تاثير مثبت اعالم ش

رشته هاى پر متقاضى نخواهد داشت.
نياز جدي عدالت آموزشي

ــات هماهنگ  ــت در روش جديد امتحان قرار اس
ــورى (امتحانات نهايى) جايگزين شود و مالك  كش
ــال چهارم  ــام 3-3-6 در س ــرار گيرد، در نظ عمل ق
ــته اين  ــه در گذش ــوند در حالى ك ــز مى ش متمرك
امتحانات در سال سوم، سال قبل از پيش دانشگاهى 
ــد، نمره دانش آموزان در اين امتحانات  برگزار مى ش

مالك عمل قرار مى گيرد و فاكتور اصلى در اثرگذارى 
ــود و اثر آن هم بيشتر خواهد شد،  اين جريان مى ش
ــذارى بايد  ــش اين اثرگ ــوازات افزاي ــن به م بنابراي
ــود چراكه لو رفتن سواالت قبل  نظارت هم بيشتر ش
ــى دانش آموزان از  ــود برخ از امتحانات باعث مى ش
محتواى امتحانات زودتر باخبر شوند، البته اين اخبار 
هميشه به جز سال گذشته از سوى مسئوالن آموزش 
ــت، اما به هر حال نظارت  و پرورش تكذيب شده اس
ــوب مى شود. ــتر الزمه اين روش جديد محس بيش

ــذف كنكور در  ــي معتقدند ح ــان آموزش كارشناس
ــت و راهى نيز جز  شرايط فعلي رويكرد مناسبى اس
ــوده و بايد  ــور نب حذف كنكور از صحنه آموزش كش
ــى كم و كمتر شود. البته  نقش آن در سيستم آموزش
ــات كنكور با حذف كنكور مخالف  بسيارى از موسس
هستند چرا كه سود اين موسسات از برگزارى كنكور 
و استفاده از شيوه تست زنى تامين مى شود، بنابراين 
اين موسسات مقابل اين روند هستند. بررسي ها نشان 
ــمارى از خانواده ها در سال چهارم دبيرستان  داده ش
مبلغى بالغ بر 20 ميليون تومان براى همان يك سال 
هزينه مى كنند و در نهايت فرزندشان در دانشگاه آزاد 

يا پيام نور يا غير انتفاعى پذيرفته مى شود، در حالى كه 
ــگاه ها فقط نياز به ثبت نام دارند.در چنين  اين دانش
شرايطي حذف كنكور اقدامي الزم است كه در كنار آن 
بايد عدالت آموزشى هم مورد توجه قرار بگيرد چراكه 
اختالف آموزشى بين مدارس سراسر كشور خيلى زياد 
ــت، دانش آموزانى كه در مدارس مناطق محروم  اس

ــن روش زيان  ــل مى كنند نبايد در اي و عادى تحصي
ــت دولت توجه بيشترى به  ببينند، بنابراين الزم اس
اين نوع از مدارس نشان دهد و در همين راستا امكانات 
آموزشى را در كنار كاهش تعداد دانش آموزان در اين 
ــوزان در يك رقابت  مدارس افزايش دهد تا دانش آم

يكسان وارد محيط دانشگاه ها شوند. 

ــود را در محله تجريش،  ــال قبل نيما خانه خ 70 س
ــيب بنا نهاد، خانه اي كه خشت خشت آن  خيابان دزاش
ــد. خانه اي كه دل  ــره از نيما به  يادگار دارن هزاران خاط
ميليون ها هنر دوست ايراني براي آن مي تپد اما متاسفانه 
وراث نيما بدون توجه به ارزش معنوي و تاريخي خانه، آن 
را فروختند.مالك نيز كه از همان ابتدا روياي برج سازي 
ــه تخريب خانه برآمد. اما از  در سر مي پروراند در انديش
آنجا كه دل دوستداران نيما تاب تخريب خانه را نداشت، 
ــدند و پرونده ثبت ملي آن را به  جريان  ــت به كار ش دس
ــال 80 با پيگيري هاي فراوان  انداختند. سرانجام در س
ــماره 4603 در  ــور، خانه نيما با ش دكتر سيمين دانش
فهرست آثار ملى ايران ثبت شد. 16 سال پس از ثبت ملي 
خانه، ديوان عدالت اداري باوجود مدارك و مستنداتي 
كه نشان مي داد اين خانه را نيما بنا نهاده و جزو مهمي از 
زندگي او به شمار مي رود، راي به خروج خانه از فهرست 
آثار ملي صادر كرد. در راى ديوان اين گونه آمده بود كه 
هيچ گونه سند ثبتى واجد ارزش قضايى در نسبِت خانه 
مورد نظر با نيما وجود ندارد و با توجه به آن، حكم خروج 
از ثبت صادر شده است. اين حكم ديوان عدالت ادارى با 
اعتراض شديد كنشگران، كارشناسان، مسئوالن ميراث 
فرهنگى و حتى برخى از اعضاى شوراى شهر مواجه شد. 
ــده  ــه تاكنون مانع از اجراى حكم ديوان ش اعتراضى ك
است. شايد جالب باشد بدانيد خانه نيما درحالى تبديل 
به پناهگاهى براى معتادان شده است كه خانه مشاهير 
ادبيات دنيا حفظ و به موزه اي براي دوستداران ادبيات 
ــه ويكتور هوگو با  ــود. به عنوان نمونه خان تبديل مي ش
تمامي وسايل و حال و هواي آن زماني كه اين نويسنده 
ــت.  ــده اس ــهور در آنجا زندگي مي كرده، حفظ ش مش
ــاعران دنيا نيز به  خانه هاي بسياري از نويسندگان و ش
همين شكل حفظ شده است، حال در ايران به دليل سود 
اقتصادي بخشي از ميراث كشور و سرانجام هويت خود 

را اين چنين نابود مي كنيم.
حال و روزناخوش خانه نيما

ــت نيما بود.در سال 1327 13 دى، سالروز درگذش
ــن ايران) در  ــعر نوي ــيج (بنيانگذار ش بود كه نيما يوش
ــران قرار  ــه آن زمان خارج از ته ــه كاره اش ك خانه  نيم
ــت و امروز در محله تجريش، خيابان دزاشيب قرار  داش
گرفته، ساكن شد. اين خانه 180 متر مربع است و سقف 
ــتون دارد، گواهى بر  ــيروانى و ايوان آن كه هشت س ش
ــت. ماجرا آنجا  ــميران اس معمارى متداول منطقه ش
ــود كه جالل آل احمد نيز در سال 1331 جالب مى ش

ــه اى مى خرد و امروز همين  در مجاورت خانه نيما، خان
ــت. اما خانه نيما كه پس از  خانه تبديل به موزه شده اس
مرگ همسرش؛ خالى از سكنه شده بود، در سال 1345

به مبلغ90 هزار تومان به سرهنگى بازنشسته فروخته 
ــيار  ــاى اين خانه تاريخى، بس ــد.وضعيت اين روزه ش
ــت. وضعيت بغرنج خانه و گزارش هايى  ــب اس نامناس
ــد، برخى اعضاى شوراى شهر  ــر مى ش كه از آن منتش

ــجدجامعى  را بر آن داشت تا در قالب  ازجمله احمد مس
ــتار جلوگيرى از تخريب خانه نيما  يك «تذكر» خواس
ــد و خانه ويران و  ــوند. تذكر جدى گرفته نش يوشيج  ش
ويران تر شد. به تدريج معتادان اين خانه تاريخى را از آن 
خود كردند و برج هاى توهم خود را در آن بنا مى كردند. 
ــوى ديگر ماجرا، درخواست ها براى خروج خانه از  در س
ثبت ملى هم باال گرفت. درنهايت شهردارى منطقه يك 
قول خريد خانه را داد تا شركت توسعه فضاهاى فرهنگى، 
كاربرِى درخورى براى اين بناى تاريخى تعريف كند.با 
اين وجود حسن خليل آبادى،عضو شوراى شهر تهران 
مى گويد: «شهردارى تالش مى كند خانه نيما يوشيج 
را با قيمت واقعى خريدارى كند، اما مالك با شهردارى 
ــته كه هنوز نوسانات ارزى رخ  كنار نمى آيد. سال گذش
نداده بود، مالك 12 ميليارد تومان براى اين خانه قيمت 
گذاشت و در حال حاضر ملك ظاهر نامناسبى پيدا كرده 
است.»ولى ا... شجاع پوريان، معاون اجتماعى و فرهنگى 
شهردارى تهران نيز مى گويد:« براى خريدارى اين بناى 
تاريخى چهار ميليارد و 500 ميليون تومان اعتبار درنظر 

گرفته شده است».

اما واگرهاى خريد خانه نيما
ــد؟ آيا اين خانه سرنوشتى مشابه  حال چه خواهد ش
ــت و از اذهان  ــيارى از خانه هاى تاريخى خواهد داش بس
تمام تهرانى ها پاك خواهد شد؟! دالور بزرگ نيا،مدير اداره 
كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى استان 
تهران به ايلنا مى گويد:« در صحبتى كه با مديركل شركت 
توسعه فضاهاى فرهنگى داشتم، دستور خريد ملك به 
شهردارى منطقه يك داده شده و قرار است بعد از خريد 
ملك، بحث بهره بردارى و كاربرى آن توسط اين شركت 

به سرانجام برسد».
ــش نمى گذارد،  ــازمان ميراث فرهنگى پا پي چرا س
بزرگ نيا در اين باره مى گويد:«ميراث فرهنگى براى خريد 
اين ملك محدوديت هاى مالى دارد و نمى تواند خانه نيما 
را بخرد. از آنجا كه شهردارى همت جدى براى نجات اين 
خانه تاريخى دارد اميدواريم بتوانند براى خريد با مالك به 
تفاهم برسند. اما اگر مطمئن شويم كه به اين خانه تاريخى 
بى اعتنايى مى شود، سريعا كارشناسى كرده و جهت تامين 
اعتبار خريد آن اقدام خواهيم كرد. در اين ميان از آنجا كه 
شهردارى از سال ها قبل براى خريد اين ملك اقدام كرده، 

ما ترجيح مى دهيم به اين امر ورود نكنيم!»مهدى رفيع 
ــهرى درخصوص  ــعه ش زاده، معاون برنامه ريزى و توس
برنامه هايى كه براى خريد خانه نيما يوشيج وجود دارد، 
مى گويد: «ما رديف بودجه اى براى خريد اين خانه نداريم 
ــهردار تهران مصمم است اين كار را  اما پيروز حناچى، ش
انجام دهد و اگر اين امر انجام شود ما اين آمادگى را داريم 
تا اين خانه را به خانه موزه تبديل كنيم. البته اين كار بعد از 

مرمت و بازسازى انجام خواهد شد».
مستنداتي كه نشان مي دهد  خانه متعلق به نيما 

يوشيج است
ــه در اراضي  ــال 1328، نيما قطعه زميني را ك در س
ــي تجريش خريده بود، ساخت و تا  انتهاي كوچه فردوس
پايان عمر در اين خانه كوچك كه اوايل نيز از برق و آب لوله 
كشي محروم بود، زندگي مي كرد. در اين خانه، نيما عالوه 
بر همه اين محروميت ها، گرفتار مشكِل عمده اي شده بود 
كه اغلب از آن شكوه مي كرد. به اين صورت كه مالِك زمين 
كه آن را تفكيك كرده و به او فروخته بود، براي اين قطعه، 
راه خروج نگذاشته بود و هر طرف درِ خانه را مي گذاشتند، 
ــد نه با يك كوچه يا  با يكي از قطعات مجاور مواجه مي ش

شارِع عام. بعدها كه زنده ياد جالِل آِل احمد و خانِم سيميِن 
دانشور نيز در اين ناحيه زميني خريدند و خانه اي ساختند، 
همسايگان كمك كرده و به يك ترتيبي اين مشكل را حل 
ــيِن نيما، اتاِق  كردند. در اين خانه، برخالِف منازِل پيش
ــود و هركس پيش او مي رفت، در  پذيرايي و كارِ او يكجا ب
همان اتاق او را مي پذيرفت و در مياِن توده اي از كتاب هاي 
گوناگون و دست نوشته هايش، با او به گپ زدن مي پرداخت 
ــره، ص58). ــار چه ــه اى ، كتاب چه ــور خام (دكتر ان

ــزب پيش آمد  ــعاب از آن ح ــالل آل احمد: «بعد انش ج
ــا به خانه  ــر او را نديدم ت ــد و ديگ و «مجله مردم» رها ش
ــال 29 و 30 كه يكي،  شميران رفتند. شايد در حدوِد س
ــان نزديكي هاي  ــان رفتيم. هم ــم، سراغ ش دو بار با زن
ــي از وزارت فرهنگ گرفته  خانه آن ها قطعه زميني وقف
ــازيم. راستش اگر او  ــتيم النه اي بس بوديم و خيال داش
ــد و ما  ــاخته نمي ش ــايگي نبود، آن النه س در آن همس
ــود و بود تا خانه  ــتيم. اين رفت و آمد ب خانه فعلي را نداش
ــايگان پيش آمد. محل  ما ساخته شد و معاشرِت همس
ــت از سينه خاك درآمده  هنوز بيابان بود و خانه ها درس
ــنايي غنيمتي بود؛آن  ــان بيغوله اي، آش بودند و در چن
ــال 1332 به بعد  ــن به بعدـ  يعني از س هم با نيما. ... از اي
ــده بوديم، پيرمرد را زياد مي ديدم؛  ــايه او ش ـ كه همس
ــا در راه. او كيفي بزرگ  گاهي هر روز، در خانه هاي مان ي
ــت.  ــي رفت يا برمي گش ــت و به خريد م ــت داش به دس
ــالم و عليكي مي كرديم و احوالي مي پرسيديم و من  س
ــيد روزي  اصال در اين فكر نبودم كه به زودي خواهد رس
ــيني خاطراتي از  ــد و تو باشي و بخواهي بنش كه او نباش
ــر مي رفتيم؛  ــراغ همديگ او ِگرد بياوري. ..گاهي هم س
ــورتيـ   تنها يا با اهل و عيال. گاهي درِد دليـ  گاهي مش
ــتان  ــان كه تابس از خودش يا از زنش. ... يا در باره خانه ش
ــه دير مي كرد و  ــا در باره نوبِت آب ك اجاره بدهند يا نه ي
ــرها كه در يك  ميراب كه طمعكار بود و از اين نوع دردس
محله تازه ساز براي همه هست» (ارزيابي شتابزده، جالل 
آل احمد، انتشارات رواق، اسفند 1357، صفحه 38 تا 52).

ــه هاي خود را  ــوان (اميد) پيِش من آمد، مجل «امروز اخ
ــم دارد. از من حمايت كرده است.  آوردكه در راهِ هنر اس
ــن روز، من  ــرد و رفت. ... در همي ــت هايي ك ... او يادداش
ــم گرفتاِر  ــه داري بودم و ه ــپزخانه و بچ هم گرفتارِ آش
مهندس شهرداري كه آمده بود. يك خانه محقر ساختم 
ــِر ديوارِ آن هنوز مرافعه  و باالخره به زنم بخشيدم. در س
ــدود كنند. چهارم تير  است و مي خواهند درِ خانه را مس
1334» (برگزيده آثار نيما، نثر به انضمام يادداشت هاي 
روزانه، طاهباز، سيروس، يوشيج، برگزيده آثار نيما (نثر)، 
تهران، انتشارات بزرگمهر، 1369، چاپ اول،ص 247).

«مرافعه در سِر ديوار خانه داريم. بنايِي حوض هم هست. 
وقِت من بسيار عاطل و باطل مي گذرد. پنجم تير1334» 
ــت هاي روزانه،  (برگزيده آثار نيما نثر به انضمام يادداش
ــا (نثر)،  ــيج، برگزيده آثار نيم ــيروس، يوش طاهباز، س
تهران، انتشارات بزرگمهر، 1369، چاپ اول ، ص 248)

ــي كه خانه   ــو كوچه فردوس ــث: «... ت مهدى اخوان ثال
ــود، رفتم  ــز آنجا ب ــود و آل احمد ني ــش ب ــا انتهاي نيم
ــادي و اخوان  ــاملو، دولت آب ــه اش» (گفت و گو با ش خان

ثالث ، محمد محمد علي، نشر قطره ، 1372 ،ص 177).
يادبود نيما يوشيج در دانشكده هنرهاي زيبا - 17 بهمن 
ــندگان ايران - ماحصِل  ــال 47 از طرف كانون نويس س
سخناني كه آل احمد در جواِب سواِل حضار و دانشجوياِن 
ــِي خصوصي، من  ــود: ... در زندگ مجلس گفت، چنين ب
هميشه نيما را به صورت گاندي مي ديدم. به علِت وجوِد 
ــميران و خانه دار  ــن و عيالم رفتيم آن باال، ش او بود كه م
ــديم. اگر نيما آنجا زندگي نمي كرد، شايد ما هم االن  ش
ــر1357 ). ــماره 19مه ــه آرش ، ش آنجا نبوديم (مجل

سيمين دانشور:« مي دانيد نيما همسايه ما بود. اساسا ما 
به خاطِر نيما و همجواري با او، اين خانه را ساختيم (يعني 
جالل ساخت). براي عاليه خانم، همسر نيما، سخت بود 
كه هر شب دورِ نيما جمع بشوند و او هم بخواهد پذيرايي 
كند؛ به همين دليل نيما به خانه ما مي آمد. ... من وقتي كه 
خانِم نيما را با آن همه گرفتاري و درگيري مي ديدم، دلم 
ــَحر پا شود، غذا درست كند،  خون مي شد. او ناچار بود َس
براي ظهِر نيما و خودش و شراگيم (پسرشان). توي برِف 
زمستاني، قابلمه غذا در دست، از تجريش بچه را تا مدرسه 
َسن لويي برساند و بعد برود بانك ملي، كار و تاميِن معاش 
ــه بياورد  كند. عصر خريِد خانه را بكند و بچه را از مدرس
ــهر به  ــايِل نقليه محدوِد آن وقت ها، خود را از ش و با وس
تجريش برساند و تازه شاِم شب فراهم كند» (هنر و ادبيات 
ــيمين  ــنودى با پرويز ناتل خانلرى و س امروز (گفت و ش
دانشور) ناصر حريرى ، كتابسراى بابل، 1366 ،ص 48).

ــم، بعد از  ــب جمعه به منزل آل احمد رفت ــب، ش «امش
ــر داد عكس  ــايه بوديم. آل احمد خب مدت ها كه همس
رنگين مرا در پشت جلد مجله خوشه كه باعث افتخارات 
ــت، در ميان ملتى كه مرا با تنگدستى نگه داشت  من اس
ــب گويا ، اول خرداد  و من با خرج خودم نمردم. جمعه ش
ــيج ، شراگيم  ــت هاى روزانه نيما يوش 1336» (يادداش
ــيج، تهران، مرواريد، 1387، چاپ اول، ص 256). يوش

خانه مسكونى ما در حالى كه سالى سه ماه در تهران نباشيم، 
خانه ييالقى است. معتضدى امشب مى گفت سالى سه 
ــميران كرايه  چهار هزار تومان، چهار اتاق ييالقى در ش
دارد. به دست هم نمى آيد. در اواخر ارديبهشت هستيم. 
ــت  ــب 29 ارديبهش من كه اطالعى از اين امور ندارم. ش
ــيج ، شراگيم  ــت هاى روزانه نيما يوش 1335 (يادداش
ــيج، تهران، مرواريد، 1387، چاپ اول، ص 247). يوش

ــده بوديم  ــا هم اخت ش ــد: «آن قدر ب ــهريار مى گوي ش
ــا اينكه  ــى ديديم ت ــر را م ــر روز همديگ ــب ه ــه اغل ك
ــد. راهمان  ــاكن ش ــميران رفت و آنجا س از تهران به ش
ــم. 1337»  ــر را مى ديدي ــد، اما باز اغلب يكديگ دور ش
ــراگيم يوشيج،  ــت هاى روزانه نيما يوشيج ، ش (يادداش
ــاپ اول، ص 336). ــد، 1387، چ ــران، مرواري ته

فريدون مشيرى: «من از همان جواني با نيما كه پدرِ شعِر نو 
خوانده مي شد، آشنا بودم. چندين بار به خانه اش، انتهاي 
ــي رفته بودم. (شعر  جاده قديِم شميران، كوچه فردوس
شفا دهنده روان است و هم بيدار كننده وجدانـ  گفت وگو 
ــركاني، مجله  ــيري توسط شاهرخ تويس با فريدون مش
ــت و خرداد 1378،  دنياي سخن ،شماره 85 ، ارديبهش

ص 28- 22).

   عزم نظام آموزشي براي حذف آزمون بزرگ جدي تر از هميشه شده است   

غول كنكور در آستانه شكست

       خانه بنيانگذار شعر نوين ايران،مقابل چشم مسئوالن درحال تخريب است  

خانه نيما  در برزخ  تخريب
گروه سرزمين

ــام معظم رهبرى  «چندى پيش نامه اى خدمت مق
نوشتم مبنى بر اينكه حجم گسترده تبليغات كتاب هاى 
كمك درسى موجب تخريب هدف هاى تربيتى و پرورشى 
ما  در مدرسه شده است.  از محضر ايشان خواستم تمهيدى 
ــانه ها از جمله رسانه ملى تا آنجا كه  به كار گيرند تا در رس
ممكن است اين ميزان كاهش پيدا كند و پخش تبليغات 
با نظر كارشناسى وزارت آموزش و پرورش صورت گيرد. 
ــتى را مرقوم فرمودند و به بخش هاى  ايشان هم پى نوش
مختلف دستور دادند؛ در اولين گام و با همكارى سازمان 
ــيما پخش اين گونه تبليغات 50 درصد كاهش  صداوس
پيدا كرده كه اين يك قدم بسيار موثر است و از همكارى 

صداوسيما تشكر مى كنم». 
بنگاهداري با آموزش

ــخنان وزير آموزش و پرورش در گفت و گو  بند باال س
ــت. نامه به رهبرى از واپسين  با خبرگزارى خانه ملت اس
تالش هايى ا ست كه وزير در راستاى رويارويى با بنگاه هاى 
ــى انجام مى دهد. بنگاه هايى كه  بزرگ تجارى - آموزش
گسترگى فعاليت هاى شان به دورترين روستاها و ژرفاى 
فعاليت هاى شان به عمق كوچك ترين نهاد اجتماعى، 
يعنى خانواده ها و چيرگى شان بر ذهن ها و دل هاى تك 
ــروِع هزاران  ــوزان و البته درآمدهاى نامش تك دانش آم
ــتِر ايرانيان بر كسى  ــان از جيب هاى بيش ميلياردى ش
ــه فربگى اين بنگاه ها در  پوشيده نيست. بى گمان ريش
سياست هاى كالن آموزشى و نهادهاى متولى آموزش، 
يعنى آموزش و پرورش، آموزش عالى و سازمان سنجش 
در 50 سال گذشته بوده است. با همه دگرگونى هاى چند 
دهه گذشته در هدف هاى خرد و كالن آموزشى در جهان 
و در كشور، سايه سنگين كنكور و نگاه كنكورى همچنان بر 
سپهر آموزشى كشور سايه افكنده و همچنان از ذى نفعاِن 
ــايه  شوم در  ــور قربانى مى گيرد. اين س آموزش در كش
چنبره  حمايت هاى برآمده از همكارى نهادهاى رسمى 
با بنگاه هاى تجارى- آموزشى و البته سودهاى بادآورده 
ــور را گرفتار غوِل  ــال آموزش كش و كالن، نزديك 50س
ارزيابى هاى سطحى- كمى كرده است. كنكور همزمان كه 

ريشه هاى آموزش بهينه، كيفى و كارآمد را هدف قرار داده، 
از ريشه هاى نابرابرى آموزشى در كشور نيز به شمار مى آيد 
چرا كه هزينه هاى ميلياردى كالس هاى آمادگى كنكور و 
ــمار آمادگى  كتاب هاى گرانبهاى آن و آزمون هاى پرش
چيزى نيست كه بسيارى از خانواده ها بدوِن انواع فشارهاى 
مادى از پَسش برآيند. در اين وضع بسيارى از دانش آموزان 
در بخش هاى نابرخوردار كشور از اين كالس ها محروم و در 
نتيجه توان رقابت با بسيارى از خانواده هاى متوسط به باال 
را ندارند و در مسابقه كنكور از دور خارج مى شوند؛  درچنين 
شرايطى زمينه آموزش طبقاتى و نابرابرى آموزشى بيش از 

هر زمان ديگرى فراهم خواهد بود. 
ريل گذاري براي حذف كنكور

ــى از آموزش بايد  از اين زاويه تالش براى كنكور زداي
مورد پشتيبانى همه شهروندان كشور قرار بگيرد اما نبايد 
فراموش كرد كه آموزش داراى رگه هاى توانمند فرهنگى  
است. دگرگونى هاى فرهنگى زمانبر، گام به گام و نيازمند 
آگاهى رسانى هاى دقيق و استدالل هاى پذيرفتنى براى 
ــت. انقالبى گرى در گستره فرهنگى هيچ  ذى نفعان اس
گاه پاسخ درخور را نيافته و نخواهد يافت. از اين رو به نظر 
مى رسد امروز بيش از كارهاى پر سر و صدا و گاه زياده روى 
در كنش هاى رسانه اى و ... نيازمند ريل گذارى هاى درست 
و دقيق در مسير حذف بالى ريشه دار كنكور هستيم. در اين 
مسير اين نامه وزير مى تواند گام مثبتى ارزيابى شود اما در 
كنار چنين كارهايى، بايد نگاه كيفى نگر در رويكردهاى 
نوين آموزشى مانند اولويت بخشى به عدالت آموزشى و  
حقوق بشرى را جايگزين فرهنِگ آموزشى كمى نگرِ 100

ساله كرد. نگرانى بزرگ تر آنكه اين تالش ها نبايد وابسته به 
يك فرد و يك جريان باشد، به گونه اى كه با رفتن اين آن ها 
شاهد بازگشِت نگاه كنكورى و نفوذ اقتصادى، سياسى، 
ــيم. امروز با همه  ــته به آن باش اجتماعِى بنگاه هاى وابس
اين سر و صداهايى كه پيراموِن كنكور و مافياى آن وجود 
دارد در بسيارى از مدرسه ها، كالس هاى كنكور برقرار و 
كتاب هاى آن با تيراژهاى چند ده هزارتايى و با همراهى 
ــه ميان بچه ها پخش مى شود.  ــت اندركاران مدرس دس
رويارويى را از سر چشمه كه همان فرهنِگ آموزشى كمى 
ــت، بايد آغاز كرد. آيا وزير و تيمش براى  ــاله اس و 100 س
خشكاندن ريشه هاى آموزشى فرهنگ برنامه اى دارند يا 
تنها به دنبال بريدن سرشاخه هاى اين درخت بيمارى زاى 

تناور است؟  

براى خشكاندن ريشه هاى كنكور چه بايد كرد؟

محمدرضا نيك نژاد 



ــانه اى و هنرى  ــاى رس ــرى فض صبح ديروز خب
ــور را درنورديد. خبر در ابتدا فقط احضار و حضور  كش
محمدرحمانيان در دادسراى ارشاد بود اما حدود ظهر 
بود كه خبر كامل تر شد. در نهايت مشخص شد براى 
محمدرحمانيان ، قرار كفالت صادر شده است و حوالى 
بعد از ظهر بود كه با توديع قرار كفالت محمدرحمانيان 

به خانه بازگشت.
ماجراى احضار اما به پرونده اى قديمى باز مى گشت. 
پرونده اى كه به گفته خود محمدرحمانيان در گفت و 
ــال  گويش با روزنامه «قانون» يك بار نيز دقيقا يك س
ــده است. محمد  قبل براى وى منجر به قرار كفالت ش
ــروز در حالى  ــينما و تئاتر دي رحمانيان كارگردان س
ــد كه پيش از اين  در دادسراى 21 ارشاد بازداشت ش
ــكالتى مواجه شده  نيز در زمان خروج از كشور با مش
بود. موضوع احضار رحمانيان پرونده مفتوح پيرامون 
«كنسرت-نمايش ترانه هاى قديمى: پيكان جوانان» 
ــى كه آذر تا دى 96 روى صحنه تئاتر  ــت؛ نمايش اس
ــيدگى به شكايت  ــهرزاد رفت و اكنون مراحل رس ش
پيرامون آن در حال پيگيرى است. رحمانيان زمستان 
ــته كه به او اطالع داده  96 قصد خروج از كشور را داش
ــاد مراجعه كند و پيگير  مى شود بايد به دادسراى ارش
ــد. نمايش «ترانه هاى قديمى: پيكان  پرونده اش باش
جوانان» محمدرحمانيان با استقبال بسيار تماشاگران 
مواجه شد. استقبال گسترده و حاشيه ها در همان زمان 
باعث شد كه نمايش در روزهاى پايانى يك بار ديگر از 
سوى اداره كل هنرهاى نمايشى بازبينى شود. محمد 
رحمانيان يك سال قبل درباره ممنوع الخروجى خود 
گفته بود:«گفتند بايد به دادسراى ارشاد مراجعه كنيد. 
من هم درخواست دادم تا مشكل ممنوع الخروجى ام را 
حل كنند. جلسه رسيدگى به پرونده خود در دادسراى 
ارشاد حدود چهار ساعت به طول انجاميد و در رابطه با 
شكايتى مربوط به نمايش «ترانه هاى قديمى: پيكان 
ــكايت مطرح شده به دليل تك خوانى  جوانان» بود. ش
زن در اين نمايش و ايراداتى است كه به نمايش گرفته 
اند» اما «اعالم داشتم كه به هيچ عنوان تك خوانى زن 
نداشته ايم بلكه دوخوانى بوده است». در كنسرت-تئاتر 
ــه در پرديس  ــى: پيكان جوانان» ك «ترانه هاى قديم
ــهرزاد روى صحنه مى رفت، مهتاب نصيرپور،  تئاتر ش
افشين هاشمى، هومن برق نورد، مهدى ساكى، احسان 
ــد و رضا يزدانى،  كرمى، هانا كامكار و... بازى مى كردن
ــان كرمى و هانا كامكار روى صحنه مى خواندند.  احس
ــد موضوع به تك خوانى هانا كامكار در  به نظر مى رس
بخش هايى از اين تئاتر مربوط مى شود كه پيش از اين 
نيز درباره آن نقدهايى مطرح شده بود.به گزارش تابناك 
اين نمايش در هفت اپيزود «روس ها مى آيند»، «سينما 
ــى...»، «مهرآباِد خصوصِى  ــكار و چند شيشه پپس اس
ــب هاى  ــب از ش ــن»، «در پناهِ باغ آلبالو»، «يك ش م

شعِر گوته»، «فانفارسوزى» و «همين امشب، همين 
حاال...» اجرا شد كه هانا كامكار در اپيزود دوم و ششم 
ــراى 21 ارشاد معموال رسيدگى  حضور داشت. دادس
ــى و غيراخالقى را  ــاى منافى عفت عموم به پرونده ه
ــا موضوع فرهنگى  ــيدگى مى كند و پرونده هاى ب رس
معموال در دادسراى فرهنگ و رسانه رسيدگى مى شود. 
مساله مهم اما اين است كه محمدرحمانيان يك سال

پيش از اين نيز كه به دادگاه احضار شده بود به صراحت 
اعالم كرد كه تك خوانى زن در كنسرت_نمايش وى 
ــت در يك اجرا  موضوعيتى نداشته است و ممكن اس
ــهوا بااليا پايين شده باشد اما  صداها و ميكروفن ها س
ــت را رد كرده  ــه تك خوانى زن بوده اس اين موضوع ك
ــن باره به« قانون» گفت بود. محمدرحمانيان در همي

كه «نمايش پيكان جوانان بارها مورد بازبينى ارشاد قرار 
گرفته بود و در هر اجرا نيز نماينده ارشاد حضور داشته

ــت و چطور امكان بروز چنين موردى مى توانسته  اس
ــد؟» اما به نظر مى رسد موضوع به  ــته باش وجود داش
ــت.يك سال پيش و در حالى  همين سادگى نبوده اس
كه محمدرحمانيان قصد خروج از كشور براى سفرى 
ــود ممنوع الخروج است و را داشت به وى گفته مى ش

پرونده اى براى كنسرت_نمايش پيكان جوانان تشكيل 
ــده كه بايد براى پاره اى از توضيحات حاضر شده و  ش
ــود.  پس از توضيحات نيز وى با قرار كفالت آزاد مى ش
ــروز در گفت و گو  ــهير تئاتر ايران دي اين كارگردان ش
با« قانون» اما خبر از تشكيل پرونده اى تازه با موضوع 
همان تئاتر پيكان جوانان داده است و به نظر مى رسد 
ــده قبلى ندارد.  ــه ادامه پرون قرار كفالت تازه ربطى ب
محمدرحمانيان گفت: «پرونده تازه با اتهام تبليغ عليه 
ــت و براى اين مورد اتهامى تازه است كه قرار  نظام اس
كفالت جديد براى من صادر شده است». وى در ادامه 

افزود :« از تشكيل اين پرونده جدا متعجب و سرخورده 
ــتم و اصال نمى دانم چطور از تك خوانى زنان يا از  هس
اشارات انتهايى نمايش به ماجراهاى سال 88 بدون هيچ

سوگيرى و جهت گيرى توانسته اند به موضوع تبليغ 
عليه نظام برسند». اين كارگردان نامدار تئاتر ايران در 
ادامه افزود :« در موضوع تك خوانى زنان براى بازپرس
توضيح داده بودم كه اصال اين نمايش تك خوانى نداشته

است و كل تئاتر و همه اجراها به صورت جمع خوانى بوده 
است . اما عجيب است ارجاع اين موضوع كه مى گويند 
ترانه اين نمايش از سوى خواننده اى خاص پيش از اين 
خوانده شده وآن خواننده وابستگى به گروهى دارد كه 
حاال بنده را به آن گروه منتسب مى كنند». رحمانيان 
در ادامه گفت:« خواننده اوليه اين ترانه خانم پروين بوده 
كه هنوز هم زنده هستند و در ايران هم زندگى مى كنند 
نه خواننده اى كه تصور مى كردند بوده است و در ثانى 

يك ترانه بارها توسط بسيارى اجرا مى شود. بسيارى از 
كارهايى كه اكنون مثال خوانندگان مجاز با مجوز مى 
خوانند پيش از اين توسط خوانندگان ديگرى چه پيش 
و چه پس از انقالب خوانده شده است و نمى تواند مصداق 
تبليغ باشد». محمدرحمانيان در ادامه افزود :« با دادگاه 
امروز عمال من اكنون دو كفالت براى يك تئاتر در دادگاه 
دارم و اين بسيار اتفاق بد و نادرستى است. من حتى به 
صراحت گفتم الزم باشد مى توانم متن را براى خوانش 
ــاد  ــاورم و ازآن مهم تر اينكه متن در ارش در دادگاه بي
خوانده شده و بازبينى و تصويب شده است.اگر موردى 
هم باشد بايدوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى  پاسخگوى 
مجوزش باشد نه من يا هر نويسنده اى كه متنش بارها 
مورد بازبينى ارشاد قرار مى گيرد» .رحمانيان همچنين 
به «قانون» گفت :« بايد به صراحت بگويم كه از اتفاق 
امروز بسيار ناراحت شدم.اصال اين مورد اتهامى اخير 
يعنى تبليغ عليه نظام و حتى شائبه هايى چون ارتباط با 
منافقين و ... توهين آميز است.من 37 سال است از ايران 
بيرون نرفته ام و از سال 60 دارم در عرصه تئاتر و فرهنگ 

اين مملكت كار مى كنم.
انگار كينه جويى در جريان است كه اهالى تئاتر بى 
ــوند».رحمانيان در پايان  دليل در اين ميان قربانى ش
ــريف و با هويت است كه  تاكيد كرد :« تئاتر هنرى ش
اصالت هنرى خود را حفظ كرده است. هر اجراى تئاتر 
ــته اند اجرا  را ناظران مى بينند و با قانونى كه خود نوش
مى شود.بنابراين اصال موردى نيست كه كسى بتواند 
ــنى مى  در مورد آن دروغ بگويد.من با صداقت و روش
ــر نظر ناظران و بازبينان گويم در يك اجراى زنده و زي
ــت و باورى با ــان را مى زنيم.تئاتر هوي هر روز حرف م

اصالت و شريف دارد و من هم با صداقت و راستى كامل 
حرفم را زده ام» .  محمدرحمانيان كه اكنون 56 ساله 
است ، بيش از 35 سال سابقه فعاليت مستمر هنرى و 
ــه دارد. او متولد 1341 در تهران  فرهنگى را در كارنام
است و نمايش هاى مختلفى را به روى صحنه برده است. 
ــه نمايش هاى مصاحبه، پل،  از جمله آثار او مى توان ب
ــايد نكته مهم و  ــت چو اشاره كرد. اما ش فنز و مانيفس
ــرار كفالت براى  ــراى احضار و ق مغفول مانده در ماج

محمدرحمانيان توجه به وضعيت پرديس تئاتر شهرزاد 
باشد. اين پرديس تئاتر طبق خبر خبرگزاري فارس، با 
اين مضمون كه «نامه ابطال مجوز يكى از تماشاخانه هاى 
خصوصى تهران به نام پرديس تئاتر شهرزاد از سوى يكى 
از نهادهاى نظارتى به مركز هنرهاى نمايشى ارسال و 
ابالغ شد و متعاقب آن گفته شد كه اين تماشاخانه از 
ــمى تئاترى نخواهد  چهارم دي حق هيچ فعاليت رس
داشت» فعال تعطيل است. در همان زمان خبرى منتشر 
شده بود كه مرجع ابالغ ، دادسراي ارشاد است و اين نامه 
ــي ابالغ شده تا وارد عمل  به مدير كل هنرهاي نمايش
ــوند و اين خبر تاكنون تاييد يا تكذيب نشده است. ش
اين عدم تاييد و يا تكذيب خبر نيز در حالى بود كه سيد 
سام بهشتي، مدير روابط عمومي اين پرديس در آخرين 
واكنش خود در مصاحبه اي اظهار كرده كه سايت فروش 
بليت نمايش هاى در حال اجرا به دستور مدير كل مركز 
هنرهاى نمايشى از صبح چهارشنبه پنجم دى بسته 
شده است.وي در ادامه اين اظهارات گفته بود:«نامه اى 
كه از سمت دستگاه قضا ابالغ شده است، در واقع خطاب 
به آقاى مدير كل است؛ پاى همه مجوزهايى كه صادر 
شده امضاى ايشان است.ايشان به هيچ وجه پاى هيچ 
كدام از مجوزهايى كه تا كنون صادر كردند ايستادگى 
نكردند». بهشتى در تكميل صحبت هايش عنوان كرده 
ــنامه  ــى نمايش ها، اجراخوانى ها و نمايش بود: «تمام
خوانى هايى كه در اين مجموعه روى صحنه رفته است، 
از مركز هنرهاى نمايشى به عنوان تنها نهاد اخذ مجوز 
ــى، مجوز هاى الزم را كسب كرده  در حوزه آثار نمايش
ــت. مجوز فعاليت هاى اين مجموعه به هيچ وجه  اس
باطل نشده است و هنوز اعتبار كافى دارد كه اين مجوز با 
امضاى معاون هنرى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى صادر 
ــت. تاكنون تمامى برنامه هاى اين پرديس در  شده اس
چارچوب موازين جمهورى اسالمى ايران بوده است». 
نكته مهم در اين ميان اين است كه مديرروابط عمومى 
پرديس تئاتر شهرزاد مرجع دستور قضايى را ، دستگاه 
ــد روز پس از  ــت و به فاصله چن قضايى اعالم كرده اس
ــهرزاد، حكم به احضار  تعطيل شدن پرديس تئاتر ش
ــى مى  و پيگيرى پرونده محمدرحمانيان براى نمايش
ــال پيش در همين پرديس اجرا شده  دهد كه يك س
است و اين خود بر شائبه اينكه پرونده تعطيلى پرديس 
تئاتر شهرزاد و پرونده محمدرحمانيان فصل مشتركى 
به نام اجراى كنسرت_نمايش پيكان جوانان دارد مى 
ــرانجام توسط روابط  افزايد. حال بايد منتظر ماند تا س
عمومى يا نهادهاى مسئول مشخص شود كه آيا دليل 
احضار و همچنين تعطيلى پرديس شهرزاد يك تئاتر 
مشترك است يا خير؟در هر حال به نظر مى رسد پرونده 
كنسرت_نمايش پيكان جوانان همچنان مفتوح است 
وحتى اگر ارتباط تعطيلى پرديس تئاتر شهرزاد با اين 
نمايش رد شود همچنان كارگردان نمايش دو پرونده 
ــه همه مهرها و مجوزهاى  مفتوح براى تئاترى دارد ك

ارشاد راداشته است. 
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ــتين هفته هنر تير در مكان هاى مختلف در تهران در  اين روزها نخس
ــبت نشست خبرى نخستين هفته  حال برگزارى است. به همين مناس
هنر تير روز شنبه 15 دى با حضور مريم مجد، هرمز همتيان و حميدرضا 
ــد.  در اين  پژمان برگزار كنندگان اين رويداد در كافه گودو ياس برگزار ش
نشست حميدرضا پژمان، مدير بنياد پژمان و مسئول برگزارى نشست هاى 
تخصصى هفته هنر تير گفت: سال ها پيش به عنوان يك دانشجوى هنر از 
يك آرت فر خارجى ديدن كردم اما متوجه شدم كه آنجا هيچ چيزى براى 
من وجود ندارد. پس از آن سال 2007 با فريز لندن آشنا شدم و براى اولين 
بار با چيزهايى مواجه شدم كه نقطه شروعى بر فعاليت هايم بود. در ادامه در 
رويدادهايى مانند آرت ويك دبى 2013 حضور پيدا كردم و متوجه شدم كه 
در تعريف آرت ويك اين است كه برعكس آرت فر هر مخاطبى مى تواند در اين 
رويداد حضور پيدا كند و آنچه مى خواهد را دريافت كند. پژمان ادامه داد: ما 
نيز به عنوان بنيانگذار تيرآرت چنين مسئوليتى را براى خود مى ديديم كه 
ــال در هفته هنر  آرت ويك و آرت فر را به صورت جداگانه برگزار كنيم. امس
برلين شاهد بودم كه چگونه تمام فضاهاى هنرهاى تجسمى به صورت يك 
برنامه منظم وارد شهر مى شوند و مردم را درگير مى كنند. حتى دانشگاه ها 
كه در روزهاى عادى به روى عموم مردم بسته هستند، به روى مردم عادى 
باز مى شوند. در اين هفته انرژى زيادى به جامعه تزريق مى شود و مخاطب 
ــاى جالبى پيدا كند بنابراين وجود  مى داند كه در اين فضا مى تواند چيزه
هفته هنر در هر شهرى مورد نياز است. پس از پايان هفته هنر نيز تمام اين 
مكان ها دوباره بسته شده و فعاليت هاى عادى خود را از سر مى گيرند.در ادامه 
نشست مريم مجد، يكى از مديران گالرى اثر و مدير تيرآرت با اشاره به اينكه 
برگزارى هفته هنر نياز به زيرساخت هاى زيادى داشته است، گفت: ما به 
مراجع مختلف رجوع كرديم كه همه آن ها با ما همكارى كردند و پروژه هاى 
ما مورد قبول قرار گرفت. همچنين پروژه هاى كيوريتوريال چون در سطح 
شهر اجرا مى شوند نياز به هماهنگى زيادى داشتند اما از نظر اجرايى بسيار 
خوش شانس بوديم و توانستيم حمايت ارگان هاى مختلف را داشته باشيم. 
هفته هنر بايد طورى باشد كه هر كسى بتواند آنچه مورد نياز اوست را برداشت 
كند. بنابراين ما به تمام مراكز هنرى و هنرمندان رجوع كرديم و در يك پروسه 
طوالنى با همه مذاكره كرديم تا توانستيم به زعم خودمان محفلى فراهم كنيم 
كه دنياى هنر تجسمى را عمومى تر كنيم. او با بيان اينكه هدف ما آوردن 
هنرتجسمى به دل شهر بود، افزود: مخاطب اين رويداد هم افرادى هستند كه 
هنر تجسمى را با دقت پيگيرى مى كنند و هم كسانى كه آشنايى جدى با اين 
حوزه ندارند. ما دو هدف داخلى و خارجى را براى خود تعريف كرده ايم. هدف 
داخلى ما معرفى هنر به مردم شهر و كشور خودمان است و هدف خارجى 
اين است كه بتوانيم در منطقه به پايگاهى براى معرفى هنر تبديل شويم.

مجد با بيان اينكه برنامه هاى هفته هنر شامل سه قسمت است، گفت: ما 
ــط  60 گالرى  قديمى و جديد را دعوت كرديم و در نهايت 21 گالرى توس
يك هيات انتخاب  پنج نفره شامل رزيتا شرف جهان، نگار عظيمى، ميرنا 
عياد، بهزاد حاتم و دنيله وليچه انتخاب شدند. دليل اينكه هيات انتخاب 
ــليقه دو گالرى اثر و زيرزمين دستان در  را مدنظر قرار داديم اين بود كه س
ــت  ــود. البته حضور اين 21 گالرى به اين معنى نيس هفته هنر اعمال نش
ــده اند، بلكه قطعا  ــه هنر جمع ش ــن گالرى هاى تهران در هفت كه بهتري
ــركت نكردند و  گالرى هاى خيلى خوبى وجود دارند كه در اين رويداد ش
ما اميدوار هستيم كه در سال هاى آينده در هفته هنر حضور داشته باشند. 
ــه اى بود كه هر گالرى  مدير گالرى اثر افزود: معيار انتخاب گالرى ها برنام
براى برگزارى در اين هفته اعالم كرد و همچنين فعاليت مداوم گالرى ها 
در طول سال و پويايى آن ها مالك ديگر انتخاب گالرى بود. براى برقرارى 
ارتباط بيشتر با مردم، از گالرى ها خواستيم كه در طول اين هفته، هنرمندان 
ــند يا گالرى داران آماده پرسش و پاسخ با  در نمايشگاه حضور داشته باش
ــاعت كار گالرى ها اضافه شد و روز تعطيل  مراجعان باشند. همچنين س
ندارند. آثارى كه در گالرى ها نمايش داده مى شود بسيار متنوع هستند و 

با توجه به اينكه به كدام گالرى با كدام هنرمندان سر بزنيد مى توانيد با آثار 
ــويد.مجد  ــزار تومان تا باالى 200 ميليون تومان مواجه ش هنرى 500 ه
ــروژه حضور دارند.  افزود: در بخش كيوريتوريال نيز 14 كيوريتور با 13 پ
ــرى از يك هنرمند در فضاى  هدف از اين بخش آن بود كه يك يا دو اثر هن
ــت  ــد. اما اين كار يك نمايش صرف نيس ــرى به نمايش درآي خارج از گال
ــت و رابطه ميان اثر هنرى و آن فضا وجود دارد. بلكه هدفى در پشت آن اس

او درباره تمركز هفته هنر در تهران گفت: در همه جاى دنيا هفته هاى هنر 
در يك شهر متمركز هستند و به نام آن شهر شناخته مى شوند. ما عالقه مند 
هستيم كه با شهرهاى ديگر ارتباط برقرار كنيم اما جاى مناسب اين ارتباط 
بيشتر در آرت فر است. به همين دليل براى برگزارى تير آرت سال آينده با 
گالرى هاى شهرستانى وارد مذاكره شديم تا بتوانيم حضور آن ها را نيز داشته 
باشيم. امسال در هفته هنر نيز قصد داشتيم گالرى هاى شهرستانى را دعوت 
كنيم تا در فضاهاى خارج از گالرى يك محيط نمايشگاهى ايجاد كنند، اما 
با توجه به اينكه نخستين تجربه هفته هنر را پشت سر مى گذاريم بايد ابتدا 
از مراحل ابتدايى و زيرساختى شروع مى كرديم و فعال امكان چنين كارى 

را نداشتيم.
هرمز همتيان نيز در ادامه اين نشست با اشاره به مخاطبان هفته هنر گفت: 
افرادى هستند كه به صورت حرفه اى به هنر تجسمى وابستگى دارند مانند 
آرت ديلرها، گالرى دارها و هنرمندان يا كسانى كه براى ديدن اثر هنرى به

يك محل مى روند. اين افراد مخاطبان خاص هفته هنر هستند اما افرادى كه 
فعاليت مداوم در زمينه هنر يا ديدن آثار هنرى ندارند مخاطب عامى هستند 

كه آن ها هم مى توانند بنا به سليقه خود مخاطب هفته هنر باشند.
همتيان اضافه كرد: از تير امسال كه نخستين تيرآرت را برگزار كرديم 
تمامى نقدها و نظرات را بررسى كرديم تا بتوانيم نظر مخاطبان را بشناسيم 
و همچنان به دنبال اين هستيم كه ديگران به ما بگويند چه انتظاراتى از اين

رويداد دارند. با وجود اين بايد بگويم كه به شكل غير قابل باورى با ما همكارى 
شده است. همه گالرى ها، كيوريتورها و مخاطبان كمبودهاى ما را پذيرفتند 
و همكارى خيلى خوبى با ما داشتند. از طرف سازمان ها و ارگان هاى دولتى 
نيز همكارى كامل صورت گرفت تا بتوانيم اين رويدادها را برگزار كنيم. با توجه 
به اينكه نخستين تجربيات ما در زمينه آرت فر و آرت ويك برگزار مى شود 
نمى دانيم كه چگونه بايد اين كار را انجام دهيم اما اميدواريم با كمك ديگران 

و نظرات آن ها بتوانيم به خوبى كار را پيش ببريم.

در ادامه يكى از حاضران مثالى زد درباره رويداد نگارخانه اى به وسعت 
يك شهر كه آثار هنرى را در سطح شهر به نمايش درآورد و تاثيرات آن را با 

هفته هنر مقايسه كرد. 
مريم مجد درباره اين موضوع گفت: ما براى اينكه بتوانيم كارهايى كه 
مى خواهيم را انجام دهيم نيازمند مكان هايى هستيم كه حد فاصل بين 
گالرى و دولت هستند. متاسفانه ما چنين مراكزى نداريم و حتى يك انجمن 
براى گالرى ها نداشتيم كه بتواند كارى را متحد پيش ببرد. يكى از اهداف ما 
در هفته هنر اين بود كه در مقياس وسيع و در پاسخ به آنچه از طرف شهردارى 
ــده بود، آثار هنرمندان  با عنوان نگارخانه اى به وسعت يك شهر انجام ش
معاصر را روى بيلبوردها ببريم و مردم را بيشتر به آثار هنرى نزديك كنيم، اما 

زيرساخت هاى اين كار فراهم نشد و نتوانستيم از بيلبوردها استفاده كنيم.
مجد درباره اينكه پروژه هفته هنر كيوريت شده نيست و هر گالرى كار 
خود را انجام مى دهد، گفت: اين نخستين تجربه ما در هفته هنر است و ما 
بايد ابتدا خود را معرفى كنيم. هنوز بسيارى از گالرى ها به ما اعتماد ندارند 
و در هفته هنر شركت نمى كنند و از سوى ديگر بسيارى از گالرى ها به دليل 
آشنايى و اعتماد به شخص ما پذيرفته اند كه در آن حضور داشته باشند. ما تا 
زمانى كه خودمان را به عنوان شركتى كه مى خواهد قدم هاى جدى بردارد 
ــم، اما وقتى اين رويداد تثبيت  معرفى نكنيم نمى توانيم كار را پيش ببري
ــال هاى بعد اين رويداد را به صورت كيوريت شده برگزار  شود حتما در س

خواهيم كرد.
گفتنى  است نخستين هفته هنر كه 14 دى آغاز به كار كرده تا 21 دى 
داير خواهد بود و گالرى هاى آ، آب انبار، آتبين، آران، آرت سنتر، اثر، اعتماد، 
ــا، راه ابريشم، سيحون، شيرين،  افرند، اى جى، ايرانشهر، دستان، دلگش
طراحان آزاد، محسن، هما، هور و مراكز فرهنگى مانند : خانه هنرمندان، خانه 
وارطان، گالرى هدايت، جامعه نيومديا، بادبادك، موسسه كودكان دنيا، آرت 
شاپ تهران، ساختمان كندوان بنياد پژمان، اقامت گاه كوشك، كافه گودو 
ياس، موسسه خوانش و... ميزبان حدود 60 نمايشگاه و رويداد هنرى هستند. 

تير آرت نخستين اقدام منسجم در راستاى توسعه منابع و زيرساخت هاى 
الزم براى ارتقاى هنر مدرن و معاصر ايران و معرفى آن به مخاطبان ايرانى و 
بين المللى است. در اين راستا، تير آرت دو رويداد ساالنه برگزار مى كند: آرت 
فر تير و هفته هنر تير. نخستين دوره آرت فر تير در تيرماه سال 97 برگزار شد 

و اولين دوره هفته هنر تير اكنون در دى  97 در حال برگزارى است.

مجد، پژمان و همتيان از نخستين هفته هنر تير در تهران گفتند

هنر تجسمى در دل شهر

تماشاخانه

      «محمدرحمانيان »براى« كنسرت_نمايش پيكان جوانان» كه يك سال پيش اجرا شده،  به دادسراى ارشاد احضار و با قرار كفالت آزاد شد 

مهرمجوزهاى ارشاد پاى تئاتر جنجالى
من حتى به صراحت گفتم الزم باشد 

مى توانم متن را براى خوانده شدن در 
دادگاه بياورم و ازآن مهم تر اينكه متن 

در ارشاد نيز خوانده شده و بازبينى و 
تصويب شده است.اگر موردى هم 

باشد بايدوزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمى  پاسخگوى مجوزش باشد نه 
من يا هر نويسنده اى كه متنش بارها 

مورد بازبينى ارشاد قرار مى گيرد

گروه فرهنگ و هنر

ــاز شهير اهل تركيه  «قصبه»  فيلمنامه اى است اثر فيلمس
كه او را در ايران با فيلم تحسين شده «روزى روزگارى آناتولى» 
مى شناسند. نورى بيلگه جيالن فيلمساز و عكاس، متولد به سال

تركيه كه با مدرك مهندسى برق به دانشگاه  1959 در استانبول ِ
هنر رفت و دو سالى را سينما خواند، پس از طى دورانى 10 ساله در 
دهه 80د ميالدى كه به عكاسى مشغول بود، نخستين فيلم خود 
را به نام پيله در سال 1995 ساخت كه در جشنواره كن همان سال 
ــال بعد فيلم سياه و سفيد قصبه را كه  به نمايش درآمد. او سه س
فيلمنامه آن را از نظر خواهيدگذراند، نويسند گى و كارگردانى كرد. 
جيالن در اين سال ها هفت فيلم ديگر ساخت كه آخرين آن ها در 
حالى كه اين متن در حال نگارش است پس از اكران در جشنواره 
كن 2018 هم اكنون در سينماهاى تركيه به روى پرده رفته است.

ــدى در نماهاى  ــاز تركيه اى كه به كن فيلم هاى اين فيلمس
طوالنى، تقابل سنت و مدرنيسم در قالب تضاد فضاهاى زندگى 
شهرى و روستايى و همچنين پرداخت به وجوه فردمحورانه انساِن 
گيرافتاده در روزمر گى هاِى زندگِى مدرن مشهور است، به شدت 

تحت تاثير فيلمسازان موردعالقه اش تاركوفسكى، آنتونيونى و
برگمان است. او در همه  فيلم هاى اش ترس، جداافتاده گى و عقيم 
ماندن در روابط شخصى و اجتماعى  انسان ها را به نمايش مى گذارد. 
ــخصيت هاى او تو گويى در بحرانى اگزيستانسياليستى در  ش
ــت و پنجه نرم كردن با  مواجهه با جهان بيرون مدام در حال دس
شكست هاى شان اند و بدون آنكه آگاهى اى از خود و شرايط شان 
داشته باشند، در عين تالش براى زيست بهتر همواره گيج و مبهوت 

و سرخورده به دور خود مى چرخند.
آدم ها در فيلمنامه قصبه هرچه بيشتر در تعارض با دوگانه ى 
امر كهنه و امر نو قرارگرفته  و مى گيرند، بيشتر دچار تناقض در 
خود و تنازع با يكديگر مى شوند. فقط كافى است به اين مواجهه 
در بستر تفاوت  نسل ها كه در اين متن به ملموس ترين شكلش 
مشهود است، بنگريد تا به عمق آن پى ببريد. اين دست چالش ها 
در وضعيت امروزه روز ما ايرانى ها نيز كه در كوچك و بزرگ مان 
ــته ما و پدران ما دارد،  ــه در گذش ــت و خود ريش طنين انداز اس
مترجمان را بر آن داشته تا اين متن را برگردان كنند كه فارغ از فيلِم 
ساخته شده بر اين اساس، متنى جذاب، خواندنى و جالب توجه 
است كه به خودِى خود تنه به تنه  رمانى كوتاه مى زند كه گويى در 

قالب فيلمنامه به رشته تحرير درآمده است.

نگاهى به فيلمنامه قصبه نوشته  نورى بيلگه  جيالن به ترجمه پئريكا گليارى و پدرام رمضانى

تعارض با دوگانه امركهنه ونو

كتابكده

گروه فرهنگ و هنر
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ــى از پرافتخارترين  ــوان يك ــى ايران به عن تيم مل
ــم 43 ساله  ــتن طلس تيم هاى قاره كهن براى شكس
قهرمان نشدن در جام ملت هاى آسيا پا به هفدهمين 
ــت.تيم ملى براى  ــته اس ــابقات گذاش دوره اين مس
ــروع محكم و  ــن تورنمنت به دنبال  ش موفقيت در اي
ــت و در اولين گام بايد به ديدار يمن برود.  توفانى اس
فوتبال يمن از نظر قدرت و اعتبار با فوتبال ايران قابل 
ــت .اين بازى رويارويى تيم اول آسيا در  مقايسه نيس
رده بندى فيفا با تيم بيست وششم اين قاره و صد و سى  و 
پنجم جهان است.تيم ملى يمن در هفت بازى گذشته 
در رقابت هاى مختلف، متحمل 6 شكست شده و تنها 
يك بار به پيروزى رسيده است . ليگ اين كشور از سال 
ــت و  2015 با توجه به ناآرامى هاى داخلى تعطيل اس
اكثر بازيكنان اين تيم در خارج از يمن و در كشورهاى 
ــتند. سرمربى يمن،  حاشيه خليج فارس شاغل هس
جان كوچيان از كشور اسلواكى است كه از سال 2018 
ــت.اين مربى در  هدايت اين تيم را بر عهده گرفته اس
ــود و در جام جهانى  زمان بازيگرى، بازيكن موفقى ب
1990 به همراه تيم چكسلواكى تا مرحله يك چهارم 
نهايى صعود كرد و در همان سال مرد سال چكسلواكى 
شد. كوچيان نزديك به دو دهه سابقه فعاليت به عنوان 
ــت هدايت او، تيم  مربى را دارد كه مهم ترين تيم تح
ــت.  تيم ملى يمن كه  پس از اتحاد  ــلواكى اس ملى اس
يمن شمالى و جنوبى در سال 1990 شكل گرفت هيچ 
وقت موفق به صعود به جام ملت هاى آسيا نشده بود.

ــور در جام ملت هاى آسيا به سال  تنها حضور اين كش
1976 تحت عنوان يمن جنوبى در ايران برمى گردد 
كه با دو شكست از گردونه مسابقات حذف شدند.يكى 
از دو شكست يمن برابر ايران با نتيجه سنگين هشت بر 
صفر بود.يكى از ركوردهاى متعدد ايران در تاريخ جام 
ــكل گرفت. پيروزى با  ملت هاى آسيا در اين بازى ش
اختالف هشت گل قاطع ترين نتيجه اى است كه تيمى 
در تاريخ مسابقات كسب كرده كه اين ركورد در بازى 
با يمن به نام ايران ثبت شد.ايران با تيم هاى ملى يمن

و يمن جنوبى پنج بار روبه رو شده كه در هر  پنج ديدار 
ــت. آخرين تقابل اين دو تيم به  به پيروزى رسيده اس
ــال پيش برمى گردد كه تيم ملى در رقابت هاى  6 س
ــال 2012 در مسابقاتى كه بازيكنان  غرب آسيا در س
اصلى ايران حضور نداشتند با نتيجه 2 بر يك تيم ملى 
يمن را شكست داد.از آن تيم ملى ايران بازيكنى در اين 
ــت بازيكن فعلى تيم ملى  دوره حضور ندارد ولى  هش
ــابقات حاضر بودند. تيم ملى از  يمن در آن دوره از مس
سال 2000  هميشه جام ملت هاى آسيا را با پيروزى 
ــت و در اين دوره نيز به دنبال حفظ اين  آغاز كرده اس
ركورد است.با توجه به قدرت تيم هاى حاضر در گروه 
D، احتمال اينكه در پايان مرحله گروهى تكليف تيم 
نخست را تفاضل گل مشخص كند زياد است و با اين 
ــال پيروزى پرگل در بازى  اوصاف تيم ملى بايد به دنب
ــد.عليرضا جهانبخش لژيونر مطرح  روز دوشنبه باش
ــه دليل مصدوميت غايب  فوتبال ايران در اين بازى ب
ــابقه تيم ملى فوتبال ايران  خواهد بود. نخستين مس
ــنبه در  ــيا روز دوش در رقابت هاى جام ملت هاى آس
ورزشگاه محمد بن زايد شهر ابوظبى برگزار مى شود. 

اين استاديوم كه در سال 1980 با نام ورزشگاه الجزيره 
افتتاح شد در سال هاى 2006 تا 2009 مورد بازسازى 
قرار گرفت و هم اكنون يكى از ورزشگاه هاى پيشرفته 
ــور امارات با ظرفيت 42 هزار صندلى به  و مدرن كش
ــگاه محمد بن زايد كه در اختيار  شمار مى رود. ورزش
ــگاه الجزيره قرار دارد همچنين با لقب استاديوم  باش
ــناخته مى شود چرا كه تيم  پيروزى ها(انتصارات) ش
ــگاه پيروزى هاى  ــارات در اين ورزش ملى فوتبال ام
خاطره انگيزى كسب كرده و از اين نظر در نگاه رسانه 
هاى اماراتى استاديوم خوش يمنى براى فوتبال اين 

كشور محسوب مى شود.
كى روش مربى بزرگى است

ــرمربى تيم ملى يمن در نشست  يان كوچيان، س
ــم ملى ايران  ــدار تيمش مقابل تي خبرى پيش از دي
اظهار كرد: خيلى خوشحاليم كه امروز مى توانيم جام

ملت هاى آسيا را شروع كنيم. بايد برابر يكى از بهترين 
ــام جهانى ــازى كنيم كه در ج ــاى تورنمنت ب تيم ه

ــت. سرمربى تيم ملى يمن  عملكرد خيلى خوبى داش
ــد: مى دانيم كه در اين جام هم ايران مدعى  يادآور ش
قهرمانى است. ما در ماه  اخير عملكرد خوبى داشتيم و 
با آمادگى خوبى به مصاف ايران مى رويم. او با بيان اينكه 
مى دانم مقابل تيم بسيار خوبى به ميدان خواهيم رفت، 
افزود: بازيكنانى مانند طارمى، اميرى و آزمون در تيم 

ملى ايران حضور دارند. در كل كى روش بازيكنان خوبى 
دارد. ما به خوبى ايران را آناليز كرده ايم. با اين وجود ما 
سبك بازى خودمان را داريم و از بازيكنان خودمان بهره 
مى بريم. كوچيان تاكيد كرد: بازى برابر تيم ملى ايران 
به عنوان مدعى قهرمانى جام آسان نيست ولى ما تمام 
تالش خودمان را برابر ايران به كار مى گيريم. سرمربى 
يمن با اشاره به بازى دوستانه تيمش مقابل سوريه گفت: 
در ديدار برابر سوريه بازى قابل قبولى را ارائه كرديم. به 
ــت اما  ــور كوچكى اس هر حال يمن از نظر فوتبال كش
ــان را داريم. مى خواهيم با  ما آرزوها و روياهاى خودم
عملكرد خود، احترام تيم ها را به كشورمان ببريم. وى 
ــور يمن  به هيجان باالى بازيكنان تيمش و اهالى كش
براى اين ديدار اشاره كرد و گفت: بازى بزرگى خواهيم 
ــت مى كنند.  ــن بازى صحب ــت. مردم درباره اي داش
ديروز تمرين خوبى داشتيم. وقتى عده زيادى به اين 
ــت كه  ــانس را خواهيم داش ديدار توجه دارند، اين ش
خودمان را نشان دهيم. او با اشاره به مشكالت تيمش 
ــكالت زيادى براى اين ديدار داشتيم. ما  گفت: ما مش
ــان تمرين كنيم و  ــور خودم نمى توانيم در داخل كش
ــور برگزار كرديم.  تمام اردوهاى مان را در خارج از كش
بايد در اين مدت زمان تركيب خوبى از بازيكنان شاغل 
ــن را ايجاد مى كرديم تا  در داخل و خارج از فوتبال يم
ــد. كوچيان ادامه داد:  به هماهنگى مورد نظر من برس

در عربستان تمرينات خوبى داشتيم. سپس به مالزى 
ــور بازى كرديم. يك ديدار  رفتيم و با تيم ملى اين كش
هم با تيم ملى سوريه داشتيم كه آخرين بازى دوستانه 
ــيا بود. در كل اين ها  ما قبل از شروع جام ملت هاى آس
تمام بضاعت ما بود و با اين شرايط خودمان را براى اين 
رقابت ها آماده كرديم. سرمربى تيم ملى يمن در پايان 
درباره كارلوس كى روش، سرمربى تيم ملى ايران گفت: 
كى روش مربى خوب و بزرگى است. ما مربى ها شرايط 
سختى داريم و فشار زيادى تحمل مى كنيم؛ فشارى 
ــانه ها و هواداران ايجاد مى شود.  كه از جانب شما رس
كى روش توانسته تيم ملى ايران را به جام جهانى برساند 
و در جام ملت ها هم هدايت تيم ملى را بر عهده دارد. او در 

ايران موفقيت هاى زيادى داشته و مربى بزرگى است.
تمام تالش مان را مى كنيم

ــال يمن در  ــن تيم ملى فوتب عال الصاصى، بازيك
نشست خبرى پيش از ديدار با تيم ملى ايران در بازى 
ــيا اظهار كرد: مى دانيم  ــت از جام ملت هاى آس نخس
ــت. اين اولين  ــى به ميدان خواهيم رف برابر تيم بزرگ
ــادى براى اين  ــت و هيجان زي بازى ما در اين جام اس
ــن ادامه داد: براى ما  ديدار داريم. بازيكن تيم ملى يم
افتخارى است كه در اين جام حضور داريم. مى دانيم 
سختى هاى زيادى در انتظارمان است. مطمئن باشيد 
ــت. او  تمام تالش مان را برابر ايران به كار خواهيم بس

ــاره به كيفيت خوب تيم ملى ايران خاطرنشان  با اش
ــت كه در تمام خطوط بازيكنان  كرد: ايران تيمى اس
قدرتمند و خوبى دارد ولى فوتبال بازى اتفاقات است. 
وقتى بازى شروع مى شود، نتيجه مساوى و برابر است. 
الصاصى تاكيد كرد: ما با شايستگى بازى خواهيم كرد 

تا به نتيجه خوبى برسيم.
تركيب احتمالى

كادر فنى تيم ملى فوتبال ايران سعى دارد تركيب 
ــت جام ملت هاى  ــن تيم را براى بازى نخس اصلى اي
ــا اين حال مى  ــيا مقابل يمن مخفى نگه دارد. ب آس
ــن در تركيب  ــور چند بازيك توان در خصوص حض
ــا بيرانوند كه در  اصلى تيم ملى مطمئن بود. عليرض
ــگاه  ــر عملكرد خوبى در تيم ملى و باش چندماه اخي
خود پرسپوليس داشته است گزينه نخست كادر فنى 
ــت از دروازه خواهد بود تا امير عابدزاده  براى محافظ
ــاهد بازى تيم ملى  و پيام نيازمند از روى نيمكت ش
ــر مصدوميت مرتضى  ــند. در خط دفاعى نيز اگ باش
ــديد پيدا نكند شاهد حضور اين  پورعلى گنجى تش
مدافع در كنار سيدمجيد حسينى در قلب خط دفاع 
ــورت بار ديگر  ــود. در غير اين ص تيم ملى خواهيم ب
ــمى به قلب خط دفاعى باز مى گردد تا در  روزبه چش
ــه ميدان نيز در غياب  جمع مدافعان بازى كند. ميان
سعيد عزت اللهى كه به دليل مصدوميت بازى هاى 
جام ملت هاى آسيا را از دست داد به اميد ابراهيمى 
ــتفاده از قدرت باالى بدنى خود  ــد تا او با اس مى رس
ــود و در كنار  ــوب ش هافبك دفاعى تيم ملى محس
ــكان دژاگه بازى سازى كند. ــجاعى يا اش مسعود ش

ــى روش براى اينكه  البته اين احتمال وجود دارد ك
تركيب خود را در بازى نخست تهاجمى كند از كريم 
ــاى كاپيتان هاى اول و دوم تيمش  انصارى فرد به ج
استفاده كند. همچنين مهدى طارمى و وحيد اميرى
نيز به عنوان بازيكنان كنارى در تركيب تيم ملى قرار

ــامان قدوس حمالت  خواهند گرفت تا به همراه س
ــان را برنامه ريزى كنند. قدوس كه در جام  ملى پوش
ــردن پيدا كرد  ــى براى بازى ك جهانى فرصت اندك
ــورپرايز كادر فنى تيم ملى در بازى هاى  مى تواند س
آسيايى محسوب شود. سردار آزمون نيز بدون شك 
ــا بتواند توپ هاى  در نوك حمله بازى خواهد كرد ت
ارسالى هم تيمى هايش روى دروازه حريفان را به گل 
تبديل كند. تركيب تيم ملى فوتبال ايران براى جام 
ملت هاى آسيا در حالى نسبت به جام جهانى 2018
روسيه تغييرات قطعى خواهد داشت كه مصدوميت

ــى روش يكى از علل  ــدى  كارلوس ك بازيكنان كلي
اصلى اش است.تيم ملى فوتبال ايران در هفدهمين 
دوره رقابت هاى جام ملت هاى آسيا در گروه چهارم 
ــت و در  با تيم هاى يمن، ويتنام و عراق همگروه اس
نخستين بازى ساعت19:30 روز دوشنبه در ابوظبى 

به مصاف تيم ملى يمن خواهد رفت.
در انتظار نمايش يوزها

ــفيد و يمن قرمز مى پوشد، اين  ايران يكدست س
موضوع را روز گذشته مسئوالن كنفدراسيون فوتبال 
ــاگردان كارلوس كى روش كه  ــيا اعالم كردند. ش آس
ــر مى پرورانند امروز در برابر  سوداى قهرمانى را در س
يمن، توانايى هاى خود را به نمايش خواهند گذاشت 
هرچند كه بدون شك سرمربى تيم ملى تدابير ويژه اى 

براى هر بازى در نظر گرفته است.

گروه ورزش

كرى هاى مرسوم ميان شيوخ ثروتمند و پرنفوذ كشورهاى عربى كه 
هر يك مالكان باشگاه هاى سرشناس حاشيه خليج فارس هستند، باعث 
شد تا طى سال هاى گذشته رقابت هاى اين منطقه به قتلگاه بسيارى از 
مربيان بزرگ تبديل شود. اتفاقى كه اين بار براى مربى 57 ساله و مشهور 
تونسى افتاد تا دومين چالش او در ليگ ستارگان قطر نيز جز ناكامى عايد 
ديگرى براى نبيل معلول بعد از جام جهانى تلخ 2018 با تونس نداشته 
باشد. شيخ تميم آل ثانى، مالك متمول باشگاه پارى سن ژرمن در كنار 
تمام ريخت و پاش ها در فوتبال اروپا براى تبديل تيم محبوب پاريسى به 
برند شماره يك قاره سبز در رقابت هاى داخلى نيز روى كسب عناوين 
و افتخارات موجود تمركز فوق العاده اى داشت تا جايى كه بعد از خريد 
امتياز باشگاه الجيش و ادغام آن با لخويا مالك باشگاهى تازه تاسيس اما 
قدرتمند به نام الدحيل شد كه در همان سال اول فعاليت توانست سه گانه 
جالب توجهى با هدايت جمال بلماضى الجزايرى االصل به ثبت برساند. 
بلماضى در پروسه مد نظر شيخ تميم بن حمد آل ثانى توانست تيمى 
شكست ناپذير بسازد، تيمى كه بدون باخت قهرمان ليگ ستارگان و دو 
جام داخلى ديگر شد و در ليگ قهرمانان آسيا نيز با  هشت برد متوالى و 

ثبت ركوردى افسانه اى به جمع هشت تيم برتر قاره كهن رسيد. وقتى 
بلماضى با پيشنهاد فدراسيون الجزاير براى هدايت تيم ملى وسوسه و 
بعد از كشمكش هاى فراوان توانست قراردادش را با الدحيل فسخ كند 
مالك باشگاه الدحيل سراغ پيرمردى 57 ساله از تونس رفت كه بعد از 
كابوس هاى رقم خورده در سوريه به عنوان مربى آزاد در دسترس بود. 
نبيل معلول بعد از تجربه تلخ سال 2014 با الجيش دوحه، براى دومين 
بار زير بار چالش كار در ليگ ستارگان رفت چون پاسخ منفى دادن به 
پيشنهاد باشگاهى پرستاره و متمول همچون الدحيل واقعا سخت بود. اما 
ورود مرد تونسى به تيم قهرمان سه گانه قطر از همان روز اول دردسرساز 
شد چون پروسه شكست ناپذيرى الدحيل با ناكامى در سوپركاپ قطر 
ــارها روى نبيل معلول از همان بازى اول  مقابل الريان برباد رفت تا فش
بيشتر از هميشه شود. با وجود فراز و نشيب هاى الدحيل با مرد تونسى 
اما يكه تازى و پيشى گرفتن از رقبايى مثل السد و الريان باعث شد تا نبيل 
معلول جايگاهش را دوباره سفت كند گرچه اين اتفاق موقتى بود چون 
ضربه مهلك مقابل پرسپوليس در ليگ قهرمانان عمال كابوس هاى 
معلول را زنده كرد. الدحيل در بازى برگشت يك چهارم نهايى مقابل 

پرسپوليس تنها به يك تساوى نياز داشت تا با توجه به برد يك برصفر در 
خانه با ثبت دهمين بازى بدون شكست به اولين نيمه نهايى تاريخ باشگاه 
برسد، اما كابوس يك نيمه اى برابر ارتش سرخ ايران آن هم در جهنم 
آزادى در نهايت به شكست 3بريك ختم شد تا روياهاى مالك الدحيل 
نقش بر آب شود. از همان روز گمانه زنى ها در خصوص قطع همكارى 
با مربى تونسى بر سر زبان ها افتاد تا اينكه شكست برابر السد در آخرين 
بازى ليگ ستارگان و از دست دادن يكه تازى در اين فصل مزيد برعلت 
شد تا نبيل معلول هم به سرنوشت همان مربيانى دچار شود كه چمدان 
به دست فرودگاه بين المللى دوحه را بعد از مدتى كوتاه ترك مى كنند. 
سواى از بحث نتيجه، يك سرى اختالفات ميان نبيل معلول و مديرفنى 
باشگاه الدحيل نيز از هفته ها قبل نقل محافل خبرى دوحه شده بود. از 
جمله ديدگاه هاى متفاوت پيرمرد تونسى در قبال سياست هاى نقل و 
انتقاالتى باشگاه و اتفاقاتى كه پيرامون جدايى يوسف المساكنى شاگرد 
او در تيم ملى تونس و كاپيتان تازه از مصدوميت برگشته الدحيل رخ داد. 
العرب دوحه چندى پيش در گزارشى مدعى شد نبيل معلول مخالف 
فروش المساكنى به باشگاه هاى انگليسى بود اما الدحيل با توجه به عدم 
عالقه ملى پوش تونسى روى فروش او و كسب درآمد تاكيد داشت. آن 
چه در اين ميان مهم بود به تحليل جالب اكيپ فرانسه از اتفاقات رخ داده 
در باشگاه الدحيل برمى گشت كه نشان مى داد هم نبيل معلول تونسى 
 PSG وهم تصميم گيرى ها شيخ تميم بن حمد آل ثانى به عنوان مالك
براى آن ها از اهميت بااليى برخوردار است. بنا بر آنچه رسانه هاى دوحه 

امروز به آن اشاره كردند مالك ثروتمند الدحيل امروز قراردادى پر سرو 
ــناى اروپايى به عنوان جانشين نبيل معلول  صدا با يك مربى نام آش
ــه  امضا خواهد كرد تا بلكه با ورود مردى جاه طلب بتواند دوباره پروس
شكست ناپذيرى الدحيل را استارت بزند، پروسه اى كه بايد به قهرمانى 
اين باشگاه در ليگ قهرمانان آسيا منجر و ختم شود. الدحيل به عنوان 
يكى از سه رقيب استقالل ايران در گروه مرگ آسيا، اواسط اسفند در 
ــاگردانش خواهد بود از همين رو  اولين بازى ميزبان وينفرد شفر و ش

معرفى جانشين نبيل معلول تونسى روى نيمكت رهبرى اين تيم بيش 
از هر كسى براى طرفداران استقالل و مرد آلمانى از اهميت برخوردار 
است چون مى تواند در سرنوشت آتى پسران آبى پايتخت تاثير مستقيم 
داشته باشد. تيمى كه گفته مى شود با ورود مربى جديد سونامى بزرگى 
نيز در فهرست بازيكنان داخلى و خارجى خود در پنجره زمستانى خواهد 
داشت تا قدرتمندتر از هميشه پا به عرصه مبارزه با رقبايى همچون السد 
و الريان در ليگ ستارگان و الهالل، العين و استقالل ايران در آسيا بگذارد.

مراسم افتتاحيه مسابقات جام ملت هاى 2019 آسيا در شرايطى 
در ورزشگاه شيخ زايد برگزار شد كه هزينه هاى سرسام آور كشور 
امارات براى اين بازى ها در همين بازى اول به وضوح ديده مى شد.
هجوم تماشاگران به ورزشگاه مدرنى كه ميزبان بازى افتتاحيه بود

نويد اين را مى داد كه براى اولين بار فوتبال كشورهاى حوزه خليج 
ــگاه ببيند اما وقتى به سكوها  فارس جمعيتى بى نظير را در ورزش
ــمت هاى خالى زيادى مواجه مى  مراجعه مى كرديد باز هم با قس
ــيار زيادى كرد تا مسابقات را خوب  شديد. البته ميزبان تالش بس
استارت بزند، برخورد خوب با مردم، نمايندگان رسانه ها و مهمانان 
كشورهاى مختلف يكى از نكات مثبتى بود كه فارغ از مسائل سياسى 
بين كشورها در مراسم پيش از شروع بازى نمايان بود. نكته جالب اين 
است كه استاديوم شيخ زايد در جايى از شهر ابوظبى قرار گرفته كه 

تردد خودروها در آن زياد است اما ترافيكى در اطراف ورزشگاه ايجاد
نشد و عالقه مندان به فوتبال خيلى راحت بدون تنش براى تشويق 
تيم ملى كشورشان به ورزشگاه رفتند. حضور جيانى اينفانتينو در 
كنار مهمان ويژه و مقامات سياسى كشورهاى حاشيه خليج فارس 
يكى از نكات مهم ديدار افتتاحيه بود. اگر چه برگزارى چنين مسابقه 
مهمى باز هم باعث نشد تا شيوخ عربى زياد پاى يك مسابقه فوتبال 
بنشينند.  جالب اين جاست كه فرزند يكى از مقامات ارشد كشور 
امارات در جايگاه ويژه بعد از تماشاى 10 دقيقه از بازى  استاديوم را 
ترك كرد كه اين موضوع باعث تعجب مهمانان سرشناس فوتبال 
دنيا شد. با اين اتفاق و با شرايطى كه در بازى رقم خورد فوتبالى كسل 
كننده از سوى امارات و بحرين را شاهد بوديم و شايد يكى از داليلى 
كه سكوهاى ورزشگاه هاى مختلف كشورهاى عربى هرگز پر نمى 

شود عالقه نداشتن مسئوالن بلند پايه اين كشورها به فوتبال است.
ــاهد پارك خودروهاى فوق  در پاركينگ هاىVIP استاديوم ش
لوكس مقامات عربى بوديم غافل از اينكه اين سرمايه هاى كالن هم 
تاثيرى در رشد فوتبال اين كشورها ندارد يا حداقل اين روند به كندى 
صورت مى گيرد. با همه اين شرايط افتتاحيه نكات مثبت بسيارى 
ــالن مدياى خوب براى نمايندگان مختلف رسانه ها  هم داشت. س
و جايگاه خبرنگارانى كه در قرق افراد متفرقه نيست! يا مثال وقتى 
بازى برگزار مى شود هيچ فرد بدون مسئوليتى در آنجا حضور ندارد. 
از طرفى وقتى بازى تمام شد در عرض كمتر از  پنج دقيقه استاديوم 
خالى از جمعيت  و هيچ بى نظمى در استاديوم مشاهده نشد! نكته 
جالب اين بود كه باز هم شاهد هيچ ترافيكى در استاديوم نبوديم و

جالب تر اينكه بر خالف خيلى از مسابقات داخلى هيچ فرد متفرقه 
اى در اطراف اتوبوس تيم ها براى گرفتن عكس سلفى ديده نشد. 
ــيا 2019 درس هاى زيادى داشت كه  افتتاحيه جام ملت هاى آس
شاخص ترين آن اين بود: ميزبانى در جام ملت هاى آسيا كار راحتى 

نيست و حتى به زبان آوردن آن هم سخت است.

جام ملت هاي آسيا

حاشيه

يك مربى بزرگ به گروه مرگ مى آيد

زنگ خطر براى آسيايى ها

همه آنچه در مراسم افتتاحيه جام ملت هاى آسيا رخ داد

افتتاحيه شگفت انگيز

     شاگردان كارلوس كى روش در نخستين ديدار خود در جام ملت ها به مصاف يمن مى روند   

نخستين شكار  يوزها
ــان  ــن دوره يكس ــا در اي ــام تيم ه ــرايط تم ش
است و  فكر مى كنم وضعيت تيم ملى ايران نيز 90 
درصد مساعد است. طبيعى است كه در بازى هاى 
اول و دوم تيم ها به شرايط ايده آل مى رسند. بازى با 
يمن براى ما خيلى مهم است. البته درست است كه 
براى اين بازى يكى دو بازيكن مصدوم داريم، ولى 
خوشبختانه انتخاب كى روش به صورتى بوده كه در 
هر پست دو بازيكن خوب داريم. كى روش به خوبى 
موضوع مصدوميت بازيكنان را پيش بينى كرده بود 
ــكلى نخواهد داشت.  فكر  و از اين بابت تيم ملى مش
مى كنم تيم ملى تمرينات خوبى را در قطر و امارات 

سپرى كرده است. 
ــات تيم  ــر تمرين ــن هوادارانى كه س در اين بي
ملى مى روند نقش بسيار  مهمى دارند تا بازيكنان 
ــند. خيلى خوب است  ــترى داشته باش روحيه بيش
ــخت نمى گيرد و اجازه  كه كى روش هم خيلى س
ــند.  مى دهد هواداران و مردم در كنار تيم ملى باش
ــان كمك  ــه بازيكن ــر روحى ب ــوع از نظ اين موض
ــود  ــاله اى دليل نمى ش ــادى مى كند. هيچ مس زي
ــم، چون براى  ــن امتياز بدهي كه بخواهيم  به يم
صدرنشين شدن با عراق رقابت داريم و بايد با حداكثر 
تفاضل گل بازى هاى گروهى مان را پشت سر بگذاريم. 
ــاره كنم كه كى روش هميشه نگاهش  البته بايد اش
فقط به بازى پيش رو بوده و االن  هم فقط براى بازى با 
يمن تمركز كرده است. هر بازى براى ما فينال است 
و هر فينالى هم ارزش خاص خودش را دارد. اگر يمن 
را شكست ندهيم ديگر بازى با عراق هم براى مان مهم 

نيست و فقط بايد يمن را شكست دهيم.
ــادى در گروهش اول   تيم ملى بايد در حالت ع
شود. ما در جام ملت ها دو نوع حريف و دشمن داريم. 
حريف اول تيم هايى مانند كره جنوبى، ژاپن و استراليا 
هستند كه به همراه ايران مدعى اصلى قهرمانى به 
ــينى در  ــمار مى آيند كه البته در صورت صدرنش ش
گروه مان تا مرحله نيمه نهايى با آن ها كارى نداريم.   
ــم ملى، تيم هاى عربى  ــم حريف دوم تي بايد بداني
هستند كه هميشه عليه ايران با هم تبانى مى كنند. 
ــيا به  ــابقات غرب آس ــراى مس ــت كه ما ب يادم اس
ــوريه با  ــه بوديم و در آن دوره، عراق و س امارات رفت
ــكل  يكديگر تبانى و براى تيم ملى در آن  زمان مش
ــوال مقابل ايران  ــد. تيم هاى عربى معم ايجاد كردن
ــازى مى كنند و اگر اين تيم ها واقعا مقابل  مشكل س
ــكلى براى رويارويى  ايران فوتبال بازى كنند ما مش
با اين تيم ها نخواهيم داشت، اما آن ها براى ما نقشه 
ــد. بسيار  ــند و اين مى تواند خطرناك باش مى كش
ــتم كه تيم ملى در اين دوره نتيجه  خوش بين هس
ــال براى  ــام قهرمانى را بعد از چندين س بگيرد و ج

ايران به ارمغان بياورد.

هر بازى براى ايران 
فينال است

محمود ياورى
پيشكسوت فوتبال



سخنگوى طالبان: داعش را در افغانستان 
دفن مى كنيم

 

دو تروريست در يك اقليم 
نگنجند

خبرآنالين:پيش بينى ثبات نرخ ارز 
تا پايان سال

 

روحانى: پيش بينى من نيست 

نگران نشين!

عارف در توييتر: اخبار نگران كننده اى از 
برخورد با فعاالن صنفى شنيده مى شود

 
يك گفتاردرمانگر: 

خب اين يعنى گوش هاش سالمه
 بايد بقيه داليل رو بررسى كنم

عارف: برخى يادشان رفته
 چگونه بر سركار آمدند

 

روحانى: آينه آينه

تبليغ بهاره رهنما: نو روغن اِنى ِوى

جوادخيابانى: كالس هاى زبان تون 
كجا برگزار ميشه؟

پاسخ تاجگردون به آشنا: هر رييس جمهور گويا بايد يك مشايى داشته باشد

آشنا: من جاى بقايى ام، مشايى مى شه نوبخت!
علم الهدي:دولت موافق فيلتر تلگرام نبود

دولت:كه اصال مهم هم نبود!
موسوى الرى: روحانى تمام درها را 

به روى خود بسته است

و در پروفايلش نوشته
Bagher Nobakht

pv = block

وزير آموزش و پرورش:
 گرفتن هرگونه وجه اجبارى از اولياى

 دانش آموزان در مدارس اكيدا ممنوع است 

دستورالعمل اينه كه پول رو بدن 
به دانش آموز بياره مدرسه

روزنامه جوان:اگر بخواهيم مقوله ازدواج را با سه مؤلفه بودجه 98، وام مسكن و آينده تورمى 
پيش بينى كنيم، با حسابى ساده خواهيم فهميد 98 سالى كم عروس و داماد خواهد بود

با گرون تر شدن بسته هاى اينترنت هم معلوم 
ميشه سال 98 سال كم تولديه

ور
ن پ

سي
 ح

نا
:  ث

ح
طر

bighanooon b.ghanoon شـــاره ٩٢١   دوشنبه      ١٧دي ٩٧    

برخالف سال97كه پر از حقوق و شادى و نشاط براى زندگى بود
انتخاب:98، سال سخت كارگران براى زندگى!

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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ــو فصل ديگه اى  ــرماخوردگيه. اگه ت ــن فصل براى س االن بهتري
ــرما بخوريد همه به چشم تحقير نگاهتون مى كنن و از خودشون  س
مى پرسن يعنى چه غلطى مى كرده كه وسط تابستون سرما خورده؟ 
به همين خاطر حاال كه همه تون «ن» رو «د» ادا مى كنيد و يه بند 
ــلغم مى ده و تو صورت اون تك و توك آدمايى كه از  دهنتون بوى ش
دست اين بيمارى قسر در رفتن سرفه مى كنيد، يه سرى مزيت هاى 
سرماخوردگى رو براتون مى گيم تا بفهميد اين مريضى انقدرا هم كه 

ميگن خر نيست.
مى دونيد كه هر كس شما رو تو اين وضعيت رقت بار ببينه فورا بهتون 
مى گه آبليمو و عسل بخور. البته اين مردم اگه كامال سالم هم باشيد 
ــبونن بعد مى گن آبليمو و عسل بخور  يه مريضى اى بهتون مى چس
فورى خوب مى شى. ديگه خيلى بخوان حرفه اى ظاهر بشن مى گن 
ــه تا حال اينجور آدماى روى مخ رو  آب نمك غرغره كن. االن وقتش
ــل  ــما بگيد آبليمو عس بگيريد و قبل از اينكه بخوان لب باز كنن ش
ــه كنيد: آب نمك هم غرغره  ــوردم. حتى مى تونيد بالفاصله اضاف خ
ــن و زودتر راهشون رو  ــالح ش كردم، بخور هم دادم تا كامال خلع س
بكشن برن. خوب مى دونيد كه وقتى سرماخورديد يه كرختى و ناتوانى 
ــه. شايد با خودتون بگيد  خاصى توى اعضا و جوارحتون ايجاد مى ش
من هميشه كرخت و ناتوانم. كه بايد بگم مى دونيم ولى اين دفعه يه 
دليل خوب براى تنبلى داريد. مى تونيد وانمود كنيد مريضى شما رو از 
پا انداخته و نمى تونيد بريد سر كار يا كالس. اگه كارفرما يا استاد قبول 
نكرد دوتا سرفه يا عطسه تو صورتش بكنيد بالفاصله قبول مى كنه. 
بعد مى تونيد با حالت نشئه از داروهاى خواب آور جلوى تلويزيون دراز 

بكشيد و از برنامه هاى شبكه كيش لذت ببريد.

ــده كه در آن  ــر ش ــبكه هاى اجتماعى منتش اخيرا ويديويى در ش
كارشناس يكى از برنامه هاى شبكه 3 مساله  قابل تاملى را مطرح 
ــت. ايشان فرمودند: «يك دختر 12ساله 2گيگ اينترنت  كرده  اس

رايگان هديه گرفت و در انتها باردار شد».
ــبت به خطرات اطراف مان  ــتى كه ما نس واقعا اوف بر ما! به راس
ــر به  ــم. آخه بى توجهى تا به ِكى؟ ندانم كارى تا به ِكى؟ س غافلي
ــويد. اين مساله اى نيست كه از آن  هوايى تا به ِكى؟مردم بيدار ش
ــازيد. اين مساله اى نيست كه راحت از كنار آن بگذريد.  جوك بس
ــته چند مدت پيش  ــت.خود مِن گردن شكس خطر در كمين اس
ــودم. چرا اينجورى نگاه  ــگ اينترنت رايگان دريافت كرده  ب دوگي
مى كنيد؟ خب غفلت كردم. سادگى كردم. خامى كردم. نمى دانستم 
ــيده اند بى حياها.با شنيدن اين خبر از زبان  چه نقشه اى برايم كش
ــناس دلسوز شبكه3 بالفاصله به نزديك ترين دفتر خدمات  كارش
ــان.از آن  ــى مراجعه كردم و يك نصف روز با زنجير زدم ش ارتباط
ــدم يك گيگ از آن دو گيگ شبانه بوده . اى  بدتر امروز متوجه ش
بي وجدان ها! اى بي آبروها! شما حيا را خورديد آبرو را قى كرديد. من 

آن دفتر خدمات ارتباطى را روى سرتان خراب مى كنم.
ــت. در روز روشن  ــيد. اينترنت رايگان در كمين اس مردم آگاه باش
ــت تان. در اين دوره زمانه كه  اينترنت شبانه رايگان مى دهند دس

ــد، اگر هم  ــالگى بحران ندارن ــن هاى 30 و 40 س س
ــت. مثال آيا  ــالگى نيس ــد به اندازه 24 س ــته باش داش
ــى بحران 30 سالگى داشته اند؟ نه! ولى  رونالدو و مس
ــتند و ديگر فرصت  ــالگى داش ــى بحران 24 س همگ
اشتباه كردن ندارند. حتى شاخ هاى مجازى هم بحران 
ــالگى دارند. من هم در سن 24 تازه وارد هستم  24س
ــن را درك مى كنم.  ــى بحران هاى اين س ــه تازگ و ب
ــه وقت رونالدو  ــت ك تنها چيزى كه مى دانم اين اس
ــته و با تالش هاى شبانه  روزى  ــى شدنم گذش و مس
ــايد بتوانم يك بازيكن داخلى  در مراكز خريد لباس ش
ــوم. از ديگر ويژگى هاى اين سن هم اين است كه  ش
ــگاهى دارند و حاال مى توانند با  اكثرا يك مدرك دانش
افتخار به مملكتشان خدمت كنند و گوى رقابت را از 

بقيه تاكسى ها بربايند.
ــان راجع به  ــن در صحبت هاى ش ــن س ــرهاى اي پس
ــربازى مي گويند. يا از خاطراتشان تعريف مي كنند  س
ــن را مى جويند.  ــراى نرفت ــا بهانه هاى مختلف ب و ي
ــدن بعد  ــند مى فهمند مرد ش ــربازى رفته باش اگر س
ــت و بزرگ ترين  ــربازى همه اش يك خيال اس از س
ــن ها است. اگر هم  ــان فصل جديد انيميش دغدغه ش
نرفته باشند جنگى در خانه راه مى افتد و تا مرز ناقص 
ــه پيدا مي كند.  ــراى گرفتن معافيت ادام كردن پدر ب
ــن همه به خودشان مى گويند «من  ــرهاى اين س پس
دير ازدواج مى كنم كه الاقل اگه پسردار شدم معافيت 
ــال آينده در  ــه البته همين ها را س ــت بگيره» ك كفال

زايشگاه هاى نقاط مختلف كشور مى توان پيدا كرد.
ــت و براى  ــمى فرد اس ــواى جس ــالگى اوج ق 24 س
ــتفاده از قوايش بايد به دنبال جاي مناسب بگردد  اس
ــماره مان را  تا آنجا كار كند ولى همه موردهايى كه ش
ــرار بود تماس بگيرند زنگ نزدند.  به آن  ها داديم و ق
ــكل اين سن همين است كه نمى دانيد قرار است  مش
ــن 30 سالگى شما را در برنامه هاى تلويزيون به  در س
ــن 30 سالگى قرار  عنوان افتخار دعوت كنند يا در س
است در همان برنامه تلويزيونى در مصاحبه مردمى از 

مديريت بد صاحب كارتان گاليه كنيد.
ــراى خودمان  ــر روز ب ــاله ها ه ــا 24س ــى از م بعض
ــان بيايد  ــم تا يادم ــى مى گذاري ــاى انگيزش ويديوه
ــيارى از  ــن بس ــت اما وقتى س ــر نيس ــت دي هيچ وق
ــويم مى فهميم  ــاى اين زمانه را متوجه مى ش موفق ه
ــده و ما بايد  ــى كه فقط در موفقيت خالصه نش زندگ
ــفانه در آرامش هم  به دنبال آرامش بگرديم. اما متاس
ــدر و مادرها  ــن پ ــتاورد چندانى نداريم. در اين س دس
ــن هايمان  ــواره به ما يادآوري مي كنند كه هم س هم
ــالگى چند  ــن 24س ــان در س چند بچه دارند و خودش
خانوار را نان مى داده اند اما ما هيچي به هيچي. اصوال 
ــاله ها كال عالفيم. حتى وقتى  از نظر ديگران ما 24س
پدرمان بهمان زنگ مى زند مى گويد «چرا انقدر سرت 
ــيه؟» وقتى هم جواب بدهيم كه «چون بهم  تو گوش
ــويم. خالصه  زنگ زدى» به حاضرجوابى متهم مى ش
كه حواستان به ما 24ساله ها باشد تا از اين بحران به 

سالمت گذر كنيم.

سوژه ها هرچند تكرارى شدند

حرف شان تازه است اما همچنان

مشكالتى در گذشته داشتيم

پوشه اش باز است اما همچنان

گرچه عزراييل مان باشد پرايد

باز تكتاز است اما همچنان

گرچه فرش و پسته داريم، اقتصاد

بسته به گاز است اما همچنان

نخبه را گر وعده باران مى كنيم

فكر پرواز است اما همچنان

گرچه از همسايه هامان بهتريم

مرغ شان غاز است اما همچنان

دوستى كرديم با فاميل دور

كارشان ناز است اما همچنان

دزد سيار و  پليس ما پى

ساز و آواز است اما همچنان

ملت از بهبود وضعش نااميد

فكر اعجاز است اما همچنان

ارمغان هم خسته و افسرده شد

نكته پرداز است اما همچنان!

درسته سرماخوردگى باعث ميشه نتونيد هيچ غذاى درست حسابى 
و چرب و چيلى بخوريد، ولى به جاش با فارسى سخت نشونتون 
ــوپ يه غذاست. يعنى خودتون با آغوش باز از هر نوع  ميده كه س
ــوپى استقبال مى كنيد. حتى تو يه جايى از مريضى تون به اين  س
مرحله از شناخت مى رسيد كه سوپ رو به عنوان صبحانه هم قبول 
ــكايتى داشته باشيد. اين اتفاق باعث  كنيد. بدون اين كه گله و ش
ــده براى مدتى كوتاه از اون آدم دگم و خشكى كه  ميشه حتى ش
روى تفكراتش تعصب داره خارج و به يه آدم دموكرات با پذيرش 
باال تبديل بشيد. البته اين تغيير اخالقى براى مدت كوتاهيه و وقتى 
ــد دوباره همون آدم خشك و غيرقابل  آبريزش بينى تون قطع ش

تحمل سابقيد.
وقتى سرماخورديد خيلى بدخلق و بى حوصله ايد. انقدر كه ديگه نه 
تولد مرحوم عسگر اوالدى براتون اهميت داره نه گرفتن دو گيگ 
ــحال تون ميكنه نه اگه يه پرستار با لباس ملوانى و  اينترنت خوش
ــورى از جلوتون رد بشه براتون مهمه. بوى گند حاكم  ريش پرفس
بر فضا هم كه اذيت تون نمى كنه. البته اينكه زكاميد و هيچ بويى 
ــت. خوبيه اين وضعيت  ــما رو اذيت نمى كنه هم بى تاثير نيس ش
ــبت به همه اتفاقات بى تفاوت مى شيد. بى تفاوتى هم  اينه كه نس
ــنده ترين سالحه. به همين خاطر انقدر نسبت به اقدامات  كه كش
مسئوالن و گرونى و تورم بى توجه باشيد تا از پا در بيان. ممكنه تو 
اين پروسه خودتون هم از پا در بيايد كه خيلى مهم نيست. چون 
چيزى كه نكشدتون قوى ترتون مى كنه. البته اگه بى توجهى شما 
ــى رو نكشت، سريع محل رو ترك كنيد تا قوى تر نشدن. در  كس
واقع دليل اينكه اغلب ُگل كارى ها و فتوشاپا و فيلترها و طرح هاى 
چند فوريتى مسئوالن تو زمستون اتفاق مى افته همينه. چون مردم 

تو حالت سرماخورده هستن و خيلى حوصله اعتراض ندارن. 
ولى هرچى باشه سرماخوردگى باعث نميشه شما سيگار رو بذاريد 
ــرفه تون  ــار. يعنى گلوتون كه تا دم لوزه ِگل گرفته و با هر س كن
ــم و گوش و حلق و  ــه خارش ميفته، از چش ــم زاده گلوش ب فخي
بينى تون هم كليمانجارو روونه، ولي سيگار روشن مى كنيد و دوتا 
كام سنگين ازش مى گيريد. بعد هم سيگار بركت خدا رو خاموش 
مى كنيد چون شديد كم آورديد. اين كه ميگن اينجورى ميكروبا 
ــوخيه ها. ميكروبا انقدر هم كه فكر  حساب كار دستشون مياد ش
مى كنيد ترسو نيستند. حاال خود دانيد. بلكه به همين روش سينه 

پهلو كنيد،  بميريد كه سيگار رو هم ترك كرده باشيد.

ــش كوچولوى ركيك هم  ــما يك فح به صورت رايگان به ش
ــت؟ آن هم شبانه. اگر  نمى دهند، هدف از اينترنت رايگان چيس
ــكوت كنيد دو روز ديگر حتما مى خواهند شارژ هم براى تان  س
 بفرستند!دوران خفاش شب تمام شد رفت. االن دوران اينترنت 
ــت. به كسي رحم نمى كنند. اگر غفلت كنيد، اتفاقات  شبانه اس

ناخواسته اى براى تان مى افتد. آن هم در اين گرانى ها.
ــد بيش از اين اعصاب مان را خرد نكنيم و از اين موضوع  بگذاري
ــى كنيم ببينيم دنيا دست  بگذريم. بياييد خبرگزارى ها را بررس
كيست؟ البته با احتياط فراوان و با اينترنت غير رايگان! ترجيحا در 

فضاى باز كه رفت و آمد زياد باشد.
محمد على ابطحى گفته: «وزير بهداشت بايد مسئوالن دولتى را 
ــد». اى داِد بيداد ... اى داِد بيداد! واقعا من نمى دانم چه  مى ماالن
ــر ما مى آيد؟ ما ِكى اينجور شديم؟ ما  بگويم؟ چه باليى دارد س
كه از آن خانواده ها نبوديم. نه به دولت رحم مى كنند، نه به ملت.

عقوبت كدامين گناه را داريم پس مى دهيم؟
ــم بادامِى  ــائل، آن طرف هم آن مردك چش اين طرف اين مس
چشم سفيد. يكى نيست بهش بگويد تو برو لِنگ و لگدت را بنداز 
پست فطرت! اين حركات ديگر چيست؟ آن هم وسط تلويزيون. 
خاك بر سرت! ما يك زمان بزرگ ترين خالف مان ديدن «شو 

76» بود. ببينيد االن به كجا رسيده ايم.
ببخشيد چند لحظه... 

ــى   ADSLپيامك آمده كه با  ــن االن از طرف نمايندگ همي
خريد يك دستگاه مودم، 12گيگ اينترنت رايگان هديه بگيريد. 
ــت از سر  12گيگ!!! يعنى 6تا دو گيگ؟! خدا لعنت تان كند! دس

من برداريد.
ــم را روغن كارى كنم  ــن االن بايد بروم برنو قديمى پدربزرگ م

دوستان. بعدا با هم حرف مى زنيم...

طيبه رسول زادهانژكسيون

osama hajjajطرح

gianfranco uberطرح

آنچه گذشت: «اگر يادتان باشد من و نيما به 
خاطر اختالف طبقاتى يواشكى ازدواج كرديم 
و به سمت نا كجاآباد فرارى شديم كه بين راه 
ــالى كلنگى اش همراه با  پدر نيما را توى وي
زنى كه ادعايش ميشد رابطه اى فلسفى با پدر 
نيما دارد، ديديم. راهى هتل پدر نيما شديم و 
آنجا طى اتفاقى نيما يكى از مسافران هتل به 
اسم سيما راد كه بازيگر معروفى هم هست را 
دچار مرگ مغزى كرد و مجبور شديم اين بار 

با يك جسد برگرديم به خانه ما».
ــود و پارچه  ــط ب ــيما راد همان وس ــد س جس
ــفيدى رويش كشيده بوديم كه در خانه باز  س
ــهرام برادربزرگم وارد خانه شد و با  ــد و ش ش
ــده به مهمانى كه آورده  تعارف و كمر خم ش
ــود. خودش  بود، دعوتش مى كرد وارد خانه ش
جلوتر آمد و خم شد و گفت: «بفرماييد منزل 
ــت سرش پدر نيما وارد خانه  خودتونه» و پش
شد. پالتوى بلند مشكى با شلوار جين پوشيده 
ــش مرگ مايى  ــال مك بود و دور گردنش ش
ــده بود. من و نيما از جاى مان بلند  پيچيده ش
ــردم تا مطمئن  ــريع به بابا نگاه ك ــديم. س ش
ــابى دارد. لبه تخت  ــوم اوضاع درست حس ش
طورى نشسته بود كه سرش بين دو زانويش 
ــزد. نيما دويد  ــت چرت مي قرار گرفته و داش
ــباند بهش و  ــمت پدرش و خودش را چس س
گفت: «بابايى بيچاره شديم» مامان و شهرام 
ــتم توى  چپ چپ من را نگاه كردند. مى دانس
سرشان دارد چه چيزى مى گذرد. فريبرز خان 
ــت: «همه  ــوى بغلش و گف ــا را گرفت ت نيم
ــه عزيزم»، شهرام و مامان  ــت ميش چى درس
ــهرام  ــاره من را چپ چپ نگاه كردند. ش دوب
پشت سرشان شكلك در مى آورد و ميزد توى 
سر خودش و بى صدا مى گفت: «مگه سريال 
خارجيه!» فريبرز نيما را رها كرد و رفت طرف 
ــيد و  ــيما راد و پارچه را از رويش كنار كش س
گفت: «نيما تو نگاه نكن نذار خاطرات تلخت 
ــار پدر نيما  ــهرام هم رفت كن ــه» ش زنده بش
ــانه اش و گفت:  ــتش را انداخت روى ش و دس
ــا هم اينطورى  ــدا اگه يكم خونواده م «به خ
ــا روحيه مى دادن من قاتل  موقع خالف به م
زنجيره اى درست حسابى شده بودم» شهرام 
ــيما راد نزديك شد و ادامه داد:  به صورت س
«ولى نيما خوب چيزى كشتيا!» فريبرز دست 
ــيد و شروع  ــانه اش كش ــهرام را از روى ش ش
ــه آرزو داشتم  كرد دور حياط قدم زدن. هميش
ــختى ها فقط بروم  مثل اين پولدارها توى س
ــى را با  ــدم بزنم و به اين فكر كنم چه كس ق
پولم بخرم تا كارم راه بيفتد و توى قدم زدنم 
هوس قهوه تلخ بكنم و بگويم زندگى گاهى 
ــت. تلخ اما جذاب!  ــه تلخى همين قهوه اس ب
ولى متاسفانه توى قشر ما وقتى دچار بحران 
ــويم اگر قدم بزنيم فقط داريم وقتمان  مى ش
ــت لبه تخت  را تلف ميكنيم. باباى نيما نشس
ــوه داريد؟!» بابا كه  ــوى حياط و گفت: «قه ت
ــوز لبه تخت و توى خمارى بود، با صداى  هن
ــهرام بابا  فريبرز پريد و افتاد پايين تخت. با ش
ــتن!» فريبرز  را بلند كرديم. گفتم: «پدر هس
ــگاه كرد و توى حياط داد  چند لحظه بابا را ن
زد: «جمع شيد جلسه اضطرارى بذاريم ببينيم 
با اين بازيگره چيكار كنيم!» همه روى تخت 
ــك چايى را گذاشت  ــتيم و مامان فالس نشس
ــات انداختيم تويش  ــط مان. نفرى يك نب وس
ــد. نيما در  ــه به شكل رسمى آغاز ش و جلس
حالى كه داشت نبات را توى چايى مى چرخاند 
ــوده! با قوطى  ــن مغزش معيوب ب گفت: «اي
شامپو كسى نمى ميره». بابا از جيبش تكه اى 
ــوى چايش حل كرد و  ــارى در آورد و ت زهرم
ــوال كراك مصرف ميكنن از  گفت: «اينا معم
تو پوك ميشن. ما يكى داشتيم زنش محكم 
ماچش كرد از تو فرو ريخت درجا ُمرد» همه 
ــان چايش را  ــگاه كرديم. مام ــيما راد ن به س
ــوى نعلبكى و گفت: «من كه ميگم  ريخت ت
ــه خاكش كنيد كنار حوض.  همينجا تو باغچ
ــم روش گل مى كارم» بغل حوض را نگاه  من
ــر كشيدم و گفتم: «مامان  كردم و چايم را س
اونجا كه داييه!» همه پشت سرم كنار حوض 
ــهرام داد زد: «براى شادى  را نگاه كردند. ش
ــا چايش را  ــه» نيم ــتگان الفاتح روح درگذش
ــوت كرد و گفت: «عزيزان اين خانم نمرده!  ف
توى كماس يا شايدم مرگ مغزى شده» زدم 
روى شانه نيما. باباى نيما از جيبش شيشه اى 
در آورد و كمى از پودر داخلش را ريخت توى 
چايش، هم زد و گفت: «بايد يه شاهد بخريم 
ــرون» همه به  ــش از هتل رفته بي بگه ديدت
چايى فريبرز خان خيره شده بوديم. شيشه اش 
ــت: «يه بار اين رو  ــت جلوى بابا و گف را گرف
ــغاال نميزنى» با  ــت كن ديگه از اون آش تس
ــه همه مان ذاتا  ــه نيما نگاه كردم ك افتخار ب
ــتيم و بيخودى نگران  ــبيه هم هس اينقدر ش
ــرش  ــهرام كه س اختالف طبقاتى بوديم. ش
ــش را كوبيد زمين  ــى اش بود چاي توى گوش
ــاى فيلمش در  ــت: «واااى اينكه عكس و گف
ــى شهرام و  ــرم را بردم توى گوش اومده!» س
نگاه كردم. چيزى از چهره اش معلوم نبود اما 
ــم سيما راد بود. شهرام  زير همه عكس ها اس
گفت: «واسه تحويل دادنش جايزه گذاشتن!»
اين قصه ادامه دارد...

داستان

طنزآزاد2

مونا زارع

عليرضا مصلحى

ارمغان زمان فشمياختيارات شاعريبهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

امشب مى خوام 
پرستارت بشم

اى داِد بيداد! 
چرا ما اينجورى شديم؟

عاشقانه اى بى قانون
قسمت چهاردهم
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دو دوست كه بسيار بى ادب هستند، وقتى به هم مى رسند، بسيار مودبانه 
با يكديگر برخورد مى كنند. معموال اين دو كاراكتر از طبقه پايين جامعه 
ــه سعى  ــراف با هم برخورد مى كنند و هميش ــتند اما مثل طبقه اش هس

مى كنند با متانِت خيلى زيادى با يكديگر صحبت كنند. حتى دست هم 
را بسيار شيك مى گيرند و بسيار آرام و با نشاط با يكديگر قدم مى زنند. 
ديگران نمى فهمند چرا آن دو اين طورى هستند و تصور مى كنند نقشه و 

برنامه اى پشت حركات آن ها هست.  

ــكول كردن بقيه همين روند را هميشه   اما در واقع آن ها فقط براى اوس
ادامه مى دهند. عموما اين دو كاراكتر مرد هستند و معموال نيز در استفاده 
از اين موقعيت دو كاراكتر به يك درب مى رسند و آنقدر به يكديگر تعارف 

مى كنند كه همه عاصى مى شوند.
 اينكه اول كدام يك از آنها بروند، برايشان امرى بسيار جدى است و با 

ادامه دادن ديالوگ ها موقعيتى كميك مى سازند.
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

محسن ظريفيان
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به سوداى خود 
مشغول و فارغ از
 غوغاى مر دم 

nishkhat



نيشخط خـاطـره
مژده دانش پژوه
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علي قناعت

هفته نامه گل آقا
مدير عامل سينماي فارابي گفت:

سينماي شبيه روشنفكري ما با فيلم گاو شروع شد.

ه
ممم
س

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني
 كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



چكش
 ميخ ر ا كه ديد 
ميخ كوب شد

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
حامد اشرف زارعى
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اون زمان كه لبو فروشها و باقالى فروشها 
الى كاغذ دفترمشق لبو ميدادن
همون دوره رو ميخوام
 #شيخ پژمان

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

ديواك

نيشخط خـاطـره

در حاشيه هجمه به اصحاب فرهنگ و هنر
محسن ظريفيان

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       506

وحيده فالحي

  



بپا گازت نگيرم!

2

2

فلورا و اوليس
نويسنده: كيت دى كاميلو

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13881388    ||    44 صفحه صفحه
دو شنبه  دو شنبه  1717 دى   دى  13971397

    3030 ربيع الثانى   ربيع الثانى  14401440    ||  77 ژانويه   ژانويه  20192019      

3

كودك و نوجوان 

474

محمود كيانوشمحمود كيانوش

گفتم كبوترجان بيا
اين بال ها را باز كن
در آسمان نيلگون

پرواز كن، پرواز كن
تا دست را بر هم زدم

او بال ها را باز كرد
در آسمان نيلگون

شاد و سبك پرواز كرد
از جلوه پرواز او

گويى دل من باز شد
همراه او چشمان من

در گردش و پرواز شد
پرواز شادى بخش او
شادى به جانم باز داد
جان مرا در آسمان

همراه خود پرواز داد

«سپيده   خليلى»

كوشندگان كودك:

پروازپرواز

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

على روستايىعلى روستايىمورچه هاى پرمورچه هاى پر   تالش تالش

درست سر ظهر بود. آفتاب مستقيم توى كله آدم مى زد. درست سر ظهر بود. آفتاب مستقيم توى كله آدم مى زد. 
ــد بودند نگاه  ــريع در رفت و آم ــه هايى كه س ــته بودم و به زنجير مورچ ــد بودند نگاه كنارى نشس ــريع در رفت و آم ــه هايى كه س ــته بودم و به زنجير مورچ كنارى نشس

مى كردم.مى كردم.
 بدون توجه به گرما مى رفتند و مى آمدند.  بدون توجه به گرما مى رفتند و مى آمدند. 

ــده كه اينقدر آن هم توى اين گرما عجله  ــان را گرفتم پرسيدم: چى ش ــده كه اينقدر آن هم توى اين گرما عجله جلوى يكى اش ــان را گرفتم پرسيدم: چى ش جلوى يكى اش
داريد؟ داريد؟ 

چه درست مى كنيد؟چه درست مى كنيد؟
نگاهى به سر تاپايم انداخت و گفت:فرداى مان را...نگاهى به سر تاپايم انداخت و گفت:فرداى مان را...

علل و عوامل لجبازى در كودكانعلل و عوامل لجبازى در كودكان

من لجباز نيستم!من لجباز نيستم!
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قانون بچه ها  ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

نام كتاب: فلورا و اوليس
نويسنده: كيت دى كاميلو

مترجم: كيوان عبيدى آشتيانى
تعداد صفحات:264 صفحه

درباره كتاب: فلوراى 10 ساله عاشق داستان هاى مصور است و از داستان هاى 
مادر نويسنده اش خوشش نمى آيد. مادرش هم فكر مى كند او دخترى عجيب و 
غريب است. فلورا، سنجابى را كه حرف مى زند و پرواز مى كند از توى جاروبرقى 
ــذارد. همه از  ــمش را اوليس مى گ ــايه نجات مى دهد، به خانه مى برد و اس همس
ــنجاب را از خانه بيرون كنند، ولى فلورا جلوى همه  جمله مادرش مى خواهند س

مى ايستد.

بپا گازت نگيرم!بپا گازت نگيرم!

ن كتاب  توسط:مهران يزدانى از تهران
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

ما از جهات بسيارى خيلى شبيه اسب به 
نظر مى رسيم اما تفاوت هاى اساسى 
رفتارى باعث شده كه در حالى كه 
اسب و خر اهلى شده اند، ما بيشتر 

وحشى باقى بمانيم. لگد مامى تونه فك 
يه شير رو بشكنه. ما مى تونيم وحشيانه گاز بگيريم 
نشون  خودمون  از  ارادى  غير  عكس العمل  يك  و 
همه  كنيم.  فرار  اسارت  از  مى كنه  كمك  كه  بديم 
است  معنى  اين  به  اين ها 
درواقع  گورخرها  ما  كه 
و  نيستيم  «مردم پسند» 
براى  مناسبى  معيارهاى 
و  نداشته  اهلى كردن 
نداريم؛ پس بهتره دست 

از سرمون بردارين!

برق مجانى
آموزگار:فرق بين برق آسمون 

و برق خونه چيه؟دانش آموز:

 برق آسمون مجانيه ولى برق خونه پولي.

درخت
كالغه به درخت پير گفت:

 شنيدم كه مامان بزرگ شدى،

 اسم نوه ات چيه ؟

ــحالى گفت:  ــا خوش درخت ب

اسمش مداده، مداد.
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قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

كتاب «ماهيگير و بهار» اثر مژگان كلهر و تصويرگرى نازنين عباسى 
به زبان انگليسى از سوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

منتشر شد.
اين داستان تخيلى- فلسفى روايت يك جستجوست. در آغاز داستان 
ــيد نيست. ماهيگير فكر  همه  جا پر از برف است و خبرى از خورش
مى كند حتما بهار راه خود را گم كرده، پس مى خواهد برود بهار را پيدا 
كند و راه را به او نشان دهد. در اين مسير هم ماهى كوچكش كه حاال 
آن را به دريا انداخته به او كمك مى كند و هم پرنده هايى كه به هواى 
بهار به خانه  ماهيگير آمده اند.تصويرگرى متفاوت اين كتاب به يارى 
متن آمده  است تا اثرى فاخر در اختيار مخاطبان قرار بگيرد. نازنين 
عباسى با خلق ماكت هاى سه بعدى و محمدمهدى زابلى با عكاسى از 
ــتان اين ماهيگير را روايت كرده اند.گفتنى  آن ها به زبان خود، داس
ــيامك مظلومى بر عهده  ــت ترجمه كتاب «ماهيگير و بهار» را س اس

داشته است.
ــت 15هزار تومان در  ــار» عالوه بر اينكه با قيم كتاب «ماهيگير و به
اختيار مخاطبان داخلى قرار گرفته است،  در نمايشگاه هاى بين المللى 
كتاب نيز معرف ادبيات ايران خواهد بود.نسخه فارسى اين كتاب كه 
مناسب مخاطبان 10 تا 12 سال است در سال 1393 از سوى كانون 
منتشر شد. سال گذشته نيز كانون، انيميشنى برگرفته از اين كتاب 

به كارگردانى سيدحسن سلطانى توليد كرده است.

«ماهيگير و بهار» به زبان  انگليسى  درآمد«ماهيگير و بهار» به زبان  انگليسى  درآمد

دعواى والدين

كابوس كودكانكابوس كودكان
دعوا كردن به هر شكلى و با هر فردى، در حضور بچه ها مجاز نيست.

وقتى شما به عنوان پدر و مادر با يكديگر ، با فرزندتان يا حتى با شخص 

سومى در حال دعواكردن هستيد، شكل و شمايل خودتان را نمى بينيد 

ــث برافروختگى  ــم و عصبانيت باع ــه چطور خش ــتيد ك و متوجه نيس

ــدن چشم ها و سفت و برآمده شدن  صورت، باز شدن دهان، گشاد ش

رگ هاى گردن تان شده است.

اگر شما يك بار هم كه شده، قيافه خودتان را هنگام دعوا كردن ببينيد، 

به بچه ها حق مى دهيد كه تا چند روز پس از دعواى شما ترس و وحشت 

داشته باشند و جرات نكنند با شما به عنوان پدر يا مادر صحبت كنند و 

مشكالت شان را در ميان بگذارند.

ــت آن ها تا چند روز از ترس و وحشت فراوان شب ها  حتى ممكن اس

كابوس ببينند.

الگوبردارى از رفتار، حركات و كلمات نادرست و زشت پدر و مادرها 

ــت كه بچه ها آن را انجام مى دهند و  هنگام دعوا از جمله كارهايى اس

وقتى كه به اين صورت، آموزش غلط و همراه با خشونت مى بينند، غلط 

و غيراصولى هم تربيت مى شوند.

«سپيده خليلى»
ــنده، مترجم و روزنامه نگار، متولد 1338 در  سپيده خليلى، نويس
ــال 68 فعاليت خود را در عرصه نويسندگى  ــت و از س شميران اس
ــته   ــدرك دكتري در رش ــى داراى م ــرد. خليل ــاز ك ــه آغ و ترجم
روان شناسى بالينى از دانشگاه براون شوايگ آلمان و عضو انجمن 
ــت و در كارنامه  خود بيش از 150  ــان كودك ايران اس روان شناس
عنوان كتاب براى مخاطبان خردسال، كودك، نوجوان و بزرگساالن 
در زمينه  تاليف و ترجمه دارد كه جوايز جشنواره هاى كتاب كانون 
ــودك، دوچرخه  ــنواره مطبوعات ك پرورش فكرى كودكان، جش

طاليى و ... را براى وى به همراه داشته است.
ــناس  ــى و كارش ــوراى دفتر تاليف كتب درس ــن عضو ش او همچني
ــت. خليلى  ــه ملى كودك و نوجوان اس كتاب هاى خارجى كتابخان
ــت و در اين سال ها  ــد كودك را بنيان گذاش ــال 72 مجله رش در س
ــردبيرى مجله هاى مختلفى همچون رشد كودك، رشد نوآموز،  س
شاهد كودكان و پرستو (ضميمه نشريه  بچه هاى شرق) را بر عهده 
ــت.از آثار او مى توان به «قصه هاى مهربانى»، «قصه هاى  ــته اس داش
شب»، «سفرهاى گاليور»، «ماجراهاى وروجك و سگ مرموز»، «مثل 
هيچ كس»، «اميل و سه پسر دوقلو»، «150 نكته براى خواب راحت» 

و ... اشاره كرد.

يكى از روحياتى كه در برخى از كودكان به چشم مى خورد روحيه 

لجبازى است ، كودكانى كه داراى اين گونه روحيه هستند زندگى 

ــوج وجود دارد  ــازند. آنچه در فرد لج را براى ديگران تلخ مى س

اصرار و ابرام در به كرسى نشاندن حرف خود است ، موضوعات 

براى لجوج چندان اهميتى ندارد بلكه مهم يك زندگى و تسليم 

نشدن در برابر افكار ديگران است. لجبازى يكى از صفات ناپسند 

است كه به شدت عواطف  و احساسات ديگران را جريحه دار كرده، 

ــتى و يگانگى را از هم جدا مى سازد . فرد لجباز  پيوندهاى دوس

براى اينكه خواهش غرور آميز خود را اعمال كند در هر انجمنى 

سخنى به ميان آيد ودر هر موضوعى اظهار نظر شود بدون اينكه 

قصد راهنمايى داشته باشد بى درنگ زبان به اعتراض مى گشايد 

و با جمالت و انتقادات بى مورد در صدد كوبيدن و نابود ساختن 

شخصيت ديگران است .                                          

وراثت و لجاجت :

ــادران در فرزندان اثر مى گذارد  بدون ترديد روحيات پدران و م

اين تاثير به صورت زمينه هاى بسيار كوچكى به كودكان انتقال 

مى يابد ولى بروز و رشد اين زمينه ها تابع شرايط محيطى است . 

اگر مقتضيات تربيتى موافق و مساعد با اين زمينه ها باشد پرورش و 

رشد آن ها قطعى است و اگر پرورشى بر خالف آن باشد براى ظهور 

و بروز آن ها، مجالى فراهم نخواهد شد. ناگفته نماند كه منظور از 

محيط تربيتى علل و عوامل گوناگونى است كه حتى بهداشت و 

مواد غذايى و محيط زندگى و سالمت تن و امنيت خاطر كودك 

ــودك با روحيه لجبازى از پدر و  را نيز در بر مى گيرد. بنابراين ك

مادر متولد نمى شود ، بلكه با فطرت پاك قدم به جهان هستى 

مى گذارد و اين عوامل سازنده تربيتى اوست كه مى تواند از او يك 

انسان سازگار  يا فرد لجباز و يك دنده تحويل اجتماع دهد .          

علل لجاجت: 

لجبازى كودكان نمى تواند در انحصار يك علت و عامل باشد و علل 

و عوامل متعددى در پيدايش روحيه لجبازى اثر دارد و ما در اينجا  

به برخى از آن ها اشاره مى كنيم:                                                                                 

يكى از علل ، محبت هاى افراطى  پدر و مادر است. البته در مواردى 

ــن توجه و محبت  ــرايط و او ضاع خارجى در ضرورت اي هم ش

فوق العاده موثر است . مثال برخى از كودكان فرزند منحصر خانواده 

هستند يا از نظر جنسيت تنها پسر خانواده هستند و در بعضى از موارد 

هم ، كودك از اول عليل و ناتوان بوده ، دوره بيمارى اش طوالنى بوده  

ــت. در چنين مواردى  وبراى او وضع استثنايى به وجود آورده اس

پدران و مادران مى كوشند به همه خواسته هاى كودك جواب مثبت 

بدهند، اگر چه برخى از اين تمايالت اصولى و منطقى نباشد در نتيجه 

چنين كودكانى بتدريج با روحيه لجبازى تربيت مى شوند. پر واضح 

است كودكانى كه در خردى هر چه خواسته فورا برايش تهيه مى شد . 

بعدها با اين روحيه خو گرفته توقع دارد هر چه بخواهد و هر چه بگويد، 

بايد ديگران بدون قيد و شرايط خواسته او را انجام دهند.                                      

محروميت لجبازى :

ــى دارد ، او همان طور كه به غذا و  كودك در هر دوره زمانى نيازهاي

لباس احتياج دارد به بازى و تفريح هم نيازمند است .برخى از پدران 

و مادران بر اثر بى توجهى به نيازهاى طبيعى كودكان يا عالقه مندى 

ــى فرزندان شان هيچ گاه وسايل  افراطى آنان به جنبه هاى آموزش

ــروع براى فرزندان شان تهيه نمى كنند ، در  بازى و تفريح هاى مش

ــدان عاطفى بوده و از امنيت  برخى از خانواده ها كودكان گرفتار فق

ــتند. در محيط خانوادگى آنان به جاى صفا و  خاطر برخوردار نيس

صميميت جنگ و جدال و جدايى ، حاكم مطلق است . بديهى است 

ــده اى و لجباز بار مى آورد  اين محروميت ها به تدريج كودكان را عق

ــازى ، عقده ها وناراحتى هاى خود  ، اين گونه كودكان با روحيه لجب

ــيارى از  را جبر ان مى كنند . بعضى از خانواده ها كودكان خود را بس

آزادى هاى معقول و مشروع باز داشته و به سختى آنان را در منگنه فشار 

، قرار مى دهند اين گونه كودكان با مكانيسم دفاعى به يك نوع 

اعتياد و آلودگى خطرناكى دست مى زنند و ريشه و انگيزه اين 

كار جز لجاجت و دهن كجى چيز ديگرى نيست.

درمان لجاجت:

درمان لجبازى كودكان كمى دشوار است. بايد كوشيد از 

راه هاى صحيح و اصولى به مبارزه با لجبازى قيام كرد. چه 

باپياده كردن هر عامل غير تربيتى عالوه بر اينكه لجبازى را 

درمان نكرده ايم بلكه به توسعه و گسترش آن دامن زده ايم. 

برخى از پدران مى كوشند با تسليم شدن و آزاد گذاشتن 

كودك لجباز ، او را تربيت كرده ضمنا خود را از اصرار و ابرام 

و گريه او نجات و رهايى بخشند، عده اى هم مى كوشند با 

توسل به زور و كتك زدن ، لجبازى او را از بين ببرند. بديهى 

است اين دو روش منطقى و اصولى نيست زيرا كودكى كه 

با اصرار و ابرام حرفش را به كرسى بنشاند عالوه بر اينكه 

لجبازى پايان نمى پذيرد بلكه بر حدت و شدت آن افزوده 

مى شود. و اما نارسا بودن روش دوم اينكه اصوال تنبه بدنى 

هر گز نمى تواند  يك عامل تربيتى به شمار آيد. در خاتمه ، 

راه اساسى اين است كه فرد لجباز بايد بازسازى شود، تمام 

علل و عوامل كه روح لجاجت را در او به وجود آورده ، بايد از 

بين برود تا كودك ، تعادل خود را باز يافته از لجبازى دست 

بكشد و پيش از بازسازى ، بهترين روش درمانى ، عدم اعتنا 

و توجه به كودك لجباز است بدون اينكه تسليم او شده يا به 

زور و تنبيه متوسل شده باشيم.

علل و عوامل لجبازى  كودكانعلل و عوامل لجبازى  كودكان

من لجباز نيستم!من لجباز نيستم!
ىلىر روستايى عع

لجبازى يكى از صفات ناپسند است كه 

به شدت عواطف  و احساسات ديگران 

را جريحه داركرده ، پيوندهاى دوستى و 

يگانگى را از هم جدا مى كند . فرد لجباز 

براى اينكه خواهش غرور آميز خود را اعمال 

كند در هر انجمنى سخنى به ميان آيد ودر هر 

موضوعى اظهار نظر شود، بدون اينكه قصد 

راهنمايى داشته باشد بى درنگ زبان به 

اعتراض مى گشايد
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