
ــهري كه يكي از مهم ترين تاالب هاي  ورزنه، ش
ملي و جهاني را در خود جاي داده، شوربختانه چند 
ــالي و بهتر بگوييم نابودي  سالي است ر و به خشكس
گذاشته است. اين تاالب كه بيش از 10 ميليون سال 
قدمت دارد. گاوخوني به صورت دائمي از زاينده رود 
و همچنين به شكل فصلي از رودخانه ايزدخواست 
ــك هستند اما  ــود كه هر دو فعال خش تامين مي ش
واقعيتي كه نمي توان از آن چشم پوشي كرد، لطمات 
ــكي گاوخوني نه تنها  جبران ناپذيري است كه خش
ــان ها وارد مي كند.  ــر انس ــت بلكه ب بر محيط زيس
ــمي و خطرناكي كه در بستر خشك  ريزگردهاي س
ــط باد و عمليات انتقال  اين تاالب وجود دارند، توس
ــتا مي آيند و امراض همچون  ــهرها و روس هوا به ش
ــرطان ريه را به همراه دارند. متاسفانه طبق آمار،  س
ــتان  ــياري از مردم شهرس ــال اخير بس در چند س
ــهر به گاوخوني) دچار انواع  ورزنه (نزديك ترين ش
بيماري ها شده اند و اين در حالي است كه پيش از آن 
سرطان در اين منطقه بسيار نادر بود. به همين خاطر 
برخي از كارشناسان سالمت و محيط زيست اعالم 
ــكي تاالب گاوخوني به همين  كرده اند كه اگر خش
ــال آينده 10 هزار  صورت ادامه پيدا كند، در 10 س
ــرطاني در اصفهان  نفر سرطاني در يزد،35 هزار س
ــهركرد فقط بر  ــرطاني در ش و دو هزار و 500 نفر س
ــي خواهيم  ــته از گاوخون اثر ريزگردهاي برخواس
ــاب ها هستند. به  ــت.تاالب ها محل تجمع پس داش
اين دليل كه تاالب در انتهاي حوزه آبريز رودخانه ها 
هستند و تمام مواد شيميايي رودخانه ها در تاالب ها 
ريخته مي شود.حال اگر اين تاالب ها خشك شوند 
ريزگردهايي كه در بيابان هاي پيراموني آن ها وجود 
دارند، چون رطوبتي نيست در هوا معلق مي مانند و 
ــد و تا دو هزار  تا ارتفاع چهار هزار متري باال مي رون
كيلومتر مي توانند از محل خود دور شوند. به همين 
ــيدند. خاطر ريزگردهاي حورالعظيم به تهران رس

ــكي تاالب  گاوخوني بر  ــيبي كه خش مهم ترين آس
ــوباتي مانند كادميم  محيط دارد، اين است كه رس
ــالياني  ــنگيني كه طي س ــوه و ديگر فلزات س و جي
ــه تاالب ريخته  ــهرها و كارخانجات ب متمادي از ش
ــوب كرده، با يك باد از سطح تاالب  شده و در آن رس
ــده و به صورت ريزگردها به شهرها برده  برداشته ش
مي شود و باعث سرطان هاي گوناگوني مي شود. اما 
همين آمار و ارقام نگران كننده باعث شده تا حرف و 
نقل هاي متفاوتي درباره  گاوخوني زده شود و همه به 
نوعي در تالش نجات گاوخوني باشند. اين حرف ها 
ــئوالن  و نظرات و گاهي راه  حل ها اغلب از زبان مس
ــود كه البته تاكنون  ــوري زده مي ش استاني و كش
نتيجه چشمگير يا حداقل قابل رويتي نداشته است. 

بدون شك اقتصاد، اشتغال، توسعه و پيشرفت اقتصاد جوامع در سطح 
كالن و ملى همواره يكى از دلمشغولى هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى 
ــت. دولت ها همواره برپايه تقويت  ــطح بين المللى بوده اس دولت ها درس
سطح اقتصادى جامعه، سعى دارند كه توازن اقتصادى در سطح جامعه را 

به صورت متعادل و نسبى در كشور حفظ كنند . 
ــبى امروزه در تمامي نقاط جهان بدون بهره گيرى از  اين هماهنگى نس
تيم كارشناسى اقتصادى در زمينه هاى مختلف در دولت ها ميسر نيست . 

گردشگرى و هتلدارى نه تنها به عنوان يك فعاليت اقتصادى بلكه  ابزارى 
ــوب  ــگرى محس مهم و كارآمد در برنامه ريزى دولت ها در  صنعت گردش
مي شود. گردشگري به عنوان ابزار اقتصادى كارآمد به  يارى دولت ها آمده 
ــتگى و التهاب اقتصادى، سياسى و جهانى  ــت تا  آن ها را از مرحله وابس اس
ــوخت هاى فسيلى از جمله بازار فروش  كه در نتيجه  فروش مواد اوليه و س
نفت و گاز است، رهايي بخشد. بيشتر كشورها تحت فشار نوسانات سياسى 

و اقتصادى    بازار فروش مواد اوليه و سوخت هاي فسيلي قرار گرفته اند.  
ــوع جغرافيايى  ــيل هاى موجود و متن ــع و پتانس ــا تكيه بر مناب ايران ب
ــت و دريا،  ژئوفيزيكى و ژئوپوليتيكي  طبيعى و دارا بودن  كوه، جنگل، دش
همچنين تمدن هفت  هزار ساله آثار باستاني و ابنيه تاريخي داراى يكي از 
بزرگ ترين منابع و ظرفيت هاي گردشگري دنياست. درحال حاضر ايران 
ــگرى از لحاظ ظرفيت هاي  جزو هفت كشور برتر جهان در صنعت گردش
ــفانه در جذب اين بازار اقتصادى صنعت  بالقوه اين صنعت است اما متاس
ــمگيري ندارد .توجه به رويكرد  گردشگري ايران جايگاهى در سطح چش
ــت، يعنى صنعت  ــر از نف ــه اقتصاد غي ــور ب ــئوالن كش دولت و توجه مس
گردشگرى مى تواند اقتصاد ايران را از حالت استاتيك، ايستا و ناكارآمد به 
ــعه  حالت ديناميك و پويا و كارآمد در تمامى زمينه ها تبديل كند. با توس
گردشگري و درپي آن رونق آن، معضالت  موجود اجتماعى همانند بيكارى، 
ــب نيروهاى مولد جامعه، فقر، محروميت و بزهكاري و  عدم اشتغال مناس

جنايت كم رنگ تر خواهند شد. 
ــاز طبيعى  ــورى همچون ايران در پهنه هاى دست س در موقعيت كش
ــاخت بهترين برندهاى هتل  سازي  ــرمايه گذاران س موجود،  دعوت از س
استاندارد و روز دنيا در داخل و خارج كشور، مى تواند انقالبي براي صنعت 
گردشگري ايران باشد.  درآمد هتل و ميزان تعامالت و درآمدهاى اقتصادى 
و اشتغال نيروهاى كارآمد در اين بخش، برابر با تاسيس و بهره بردارى از يك 

چاه نفت، گاز يا معدن زغال سنگ است . 
ــورهايى همانند آمريكا و كانادا و  ــى و مطالعه موردى كش با يك بررس
استراليا و جنوب شرق آسيا و حتى همسايگان ايران در حوزه خليج فارس؛ 
ــرمايه گذارى مي تواند گواه  ــرفت و س امارات متحده عربى و تركيه  و پيش
روشني بر اين مساله باشد و كشورهايي كه بيش از 30 سال  در اين صنعت 
ــگر در دنيا  فعال بوده اند و درحال حاضر  يكى از ركوردداران جذب گردش

به شمار مي روند.  
حركت هاى اخير دولت دوازدهم مبنى براصالح ساختار ناوگان هوايى و 
ريلى كشور و احياى مسير جهانى راه ابريشم يكى از مهم ترين و اساسى ترين 
اقداماتى است كه مى توان در الفباى صنعت گردشگري براى شروع به آن  
ــطح كالن و دعوت از جامعه كارشناسان  اميدوار بود. با برنامه ريزى در س
گردشگرى مى توان به آينده صنعت گردشگرى ايران براى حل مشكالت 
ــعه صنعت  ــترش و توس ــور با تكيه برگس عمده اقتصادى موجود در كش

جهانگردى اميدوار بود . 

گردشگري؛ معدن ارزي كه نمي بينيمسونامي خطر با خشكي گاوخوني 
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ــور پس از چند  بودجه  سال98 كل كش
ــط  ــيب هاى زياد توس روز تاخير و فرازونش
ــدگان مجلس  ــه نماين ــور ب ــس جمه ريي
ــالمى ارائه داده شد. سندى يك  شوراى اس
ــارد تومانى كه  ــون و 700 هزار ميلي تريلي
ــدى  ــع و مصارف عمومى رش از حيث مناب
ــته و از نظر حجم نيز 39  پنج درصدى داش
ــودن بودجه  ــه انقباضى ب درصد با توجه ب
حجيم تر شده است. بررسى نقشه راه مالى 
دولت در سال98، نكات كليدى را منعكس 
ــته  ــقفى بس مى كند جز اينكه بودجه دوس
شده يا وابستگى به نفت كاهش يافته است 
ــارات حكايت از  ــه و اعتب و جدول ها هزين
ــى دارند، رقم  ــاى ماليات ــش درآمده افزاي
ــطح 478 هزار  ــم به س ــه عمومى ه بودج
ــن يعنى  ــت. اي ــيده اس ميليارد تومان رس
ــود،  مجموع  ــن بودجه تصويب ش اگر همي
ــده كمتر  ــال آين ــاى دولت در س درآمده
مى شود، ولى در عوض هزينه هاى بيشترى 
ــه اختصاص داده  ــه حوزه هاى ده گان بايد ب
ــابقه كه گرچه به  شود. اتفاقى تقريبا بى س
ــى بودجه  ــدن تراز عمليات قيمت منفى ش
ــويم، يك پايش  تمام شده ، اگر دقيق تر ش
ــديد نقدينگى صندوق هاى  ــرى ش در كس
بازنشستگى است كه دولت را ناچار كرده 20

ــد و بيشترين  درصد خرج براى خود بتراش
اعتبار را به امور رفاه اجتماعى بدهد. در اين 
ميان براي بهبود وضعيت بايد فكرى به حال 
چالش هاى سازمان تامين اجتماعى صورت 
بگيرد. سال هاست كارشناسان از چالش ها و 
مسائل مبتالبه آن مى گويند. مسائلى مانند 
ــده،  قوانين و  دريافت مطالبات انباشته ش
مقررات غيربيمه اى، سرنوشت بخش درمان 

و... .  
ــى را هم  ــور رفاه ــه ام ــش بودج افزاي
مى توانيم نشانه مثبت بدانيم و هم عالمت 
ــه واقع بينى و  ــت اينك ــانه مثب منفى. نش
ــهم  عملگرايى خود را با اعتناى كافى به س
ــه ثابت كرده  ــاه اجتماعى در بودج امور رف
ــاون، كار و رفاه  ــب وزارت تع و به اين  ترتي
ــدر وزارتخانه هاى داراى  اجتماعى را در ص
ــهم برى از بودجه قرار داده و  ــترين س بيش
نشانه ديگر اينكه بودجه سال آينده، آغازى 
ــتوار چانه زنى هاى ميان دولت  دوباره بر اس
و سازمان تامين اجتماعى است. ارزيابى ها 
ــال آينده  ــه راه س ــان مى دهد كه نقش نش
كشور به غير از اينكه بخش عمده انتظارات 
ــكالتى كه  ــه دليل مش ــى ب تامين اجتماع
ــازمان حمايتى  همواره گريبان گير اين س

ــاز هم واريز  ــت را برآورده نكرده، ب بوده اس
ــه خزانه دولت بايد  منابع درمان كارگران ب
ادامه داشته باشد. همچنين بازنشستگان و 
مستمرى بگيران تامين اجتماعى در شمول 
ــرار نگرفته اند  ــازى حقوق ها ق همسان س
ــت و اصولى  ــم از پرداخت درس و خبرى ه
ــده اين سازمان وجود  مطالبات انباشت ش
ــى دولت در اليحه  ندارد. هزينه هاى عموم
ــور ده گانه،  ــال 98 به تفكيك ام بودجه س
ــده  كه فصل ششم  ذيل هفت فصل ارائه ش
ــور رفاه اجتماعى  اين اليحه، زير عنوان ام
ــدود 122/5هزار ميليارد  با بودجه اى در ح
ــت. مضاف بر  تومان صورت بندى شده  اس
آن، اعتبارات هزينه ها و تملك دارايى هاى 
سرمايه اى براى اين حوزه حدود 113 هزار 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه معادل 
ــه عمومى  ــد كل اعتبارات بودج 23درص
ــبت به بودجه امسال 30  كشور است و نس
ــد را تجربه كرده. نگاهى گذرا به  درصد رش
اعتبارات حوزه رفاهى مشخص مى كند كه 
در ميان پنج فصل امداد و نجات، بيمه هاى 
ــى و تحقيق  اجتماعى، حمايتى، توان بخش
ــترين اعتبارات به دو فصل  ــعه بيش و توس
بيمه هاى اجتماعى و حمايتى رسيده است. 
ــال آينده، دولت براى فصل  در بودجه س
ــارد تومان، فصل  امداد و نجات 1300 ميلي
بيمه هاى اجتماعى 34 هزار ميليارد تومان، 
ــارد تومان،  فصل حمايتى 75/5 هزار ميلي
ــى 2300 ميليارد تومان و  فصل توان بخش
ــور رفاهى 15 فصل تحقيق و تفحص در ام

ــت.  ــارد تومان اعتبار در نظر گرفته اس ميلي
جالب اين است كه در بودجه امسال اعتبارات 
فصل امداد و نجات شاهد كاهش حدود صد 
ميليارد تومانى هستيم و در عوض اعتبارات 
ــى و حمايتى  فصل هاى بيمه هاى اجتماع
ــته اند. در بودجه  ــد داش 21 و 35 درصد رش
امسال، صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير پنج هزار و 800 ميليارد 
ــت و  ــارى خواهد داش ــف اعتب تومان ردي
اعتبارات سازمان بهزيستى هم حدود چهار 
ــه كميته امداد  ــت. ب هزار ميليارد تومان اس
امام خمينى(س) حدود 5400 ميليارد تومان 
ــود و بودجه در نظر گرفته شده  كمك مى ش
براى سازمان بيمه سالمت نيز از 10/8هزار 
ــال 97، به حدود 12هزار  ميليارد تومان س
ميليارد تومان رسيده است. از سويى اعتبار 
هزينه اى سازمان تامين اجتماعى نيروهاى 
ــلح نيز طبق جدول اليحه به 29هزار و  مس

600 ميليارد تومان بالغ مى شود. 

ماجرا  زمانى  آغاز شد كه ساعت  12 ظهر سه شنبه  چهارم دى    سال جارى  اتوبوس  حامل  بيش  از  30 
دانشجوى  دانشگاه  علوم  تحقيقات  دانشگاه  آزاد  اسالمى  تهران  واژگون  و  10 دانشجو را به  كام  مرگ  كشاند  
ــردم  به  ويژه  خانواده   ــئوالن  و  م وبه اين ترتيب  تراژدى  جديدى رقم خورد .به  دنبال  اين  حادثه  تلخ،  مس
دانشجويان  عكس العمل   هاى مختلفى نشان  دادند،  حتى  بهارستان  نشينان  نيزساكت  نماندند و براى  
اين  حادثه  واكنش  نشان  دادند  به  گونه  اى  كه  على الريجانى، رييس  مجلس  شوراى  اسالمى  از كميسيون 
آموزش و تحقيقات  مجلس  خواست    در اين زمينه رسيدگى هاى الزم را انجام دهد و نتيجه را به مجلس به 
صورت رسمى اعالم كند. رييس دانشگاه آزاد اسالمى هم براى ارائه گزارش درباره سانحه واژگونى اتوبوس در 
علوم و تحقيقات راهى  كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شد اما داستان  تصادف  اتوبوس  مرگ  به  اينجا  
ختم  نشد  بلكه  به جلسه علني شوراي شهر تهران هم رسيد. زهرا صدر اعظم نوري، عضو شوراي شهر تهران 
در متني بلند باال به همه مسئوالن مربوطه  در اين حادثه تاخت و با مخاطب قراردادن مسئوالن معاينه فني 
به عنوان  يكى  از  داليل  تصادف از آن ها خواست كه در قبال صدور معاينه فني اي كه براي اين اتوبوس صادر 
شده، پاسخگو باشند.اگرچه  گزارش نهايي اين حادثه رسما اعالم نشده، اما براساس آنچه گزارش هاي فني 
و پليسي نشان مي دهد اين اتوبوس جزو خودروهاي فرسوده بوده كه ظاهرا گواهي معاينه فني اين اتوبوس 
يك هفته پيش از حادثه منقضي شده بود. بنابراين دانشگاه آزاد م بايد با توجه به اتمام يك هفته اي برگه معاينه 
فني راننده، جلوي تردد  اتوبوس را مي گرفت كه اين كار را انجام نداده و به اين ترتيب  تخلف آشكار صورت 
گرفته است.  اين در حالى است  كه  علي پيرحسينلو، مشاورمعاون حمل و نقل ترافيك تهران نيز باهشدار 
نسبت به تردد دو هزار اتوبوس گازسوز در تهران و  اتمام عمر مخزن اكثر اين اتوبوس ها آن ها را همانند يك بمب 
متحرك در شهر تردد خواند و گفت كه  اگر كسي فكري نكند، هر لحظه بايد منتظر فجايع بدتر از دانشگاه آزاد 
بود.هيات دولت هم در جلسه خود به رياست حسن روحانى، رييس جمهور، به  موضوع اين سانحه پرداخت 
و او خواست با تشكيل هيات رسيدگى به اين حادثه، ضمن بررسى علل و عوامل موثر در وقوع آن و گفت وگو  
با  دانشجويان، اساتيد و مديران دانشگاه و نهادهاى مسئول، گزارش آن را به هيات وزيران ارائه كرده  و تدابير 

الزم را براى جلوگيرى از تكرار حوادث مشابه اتخاذ كنند.
ــى  هاى   ــجويان و همكالس ــجويان  متوفى  بلكه دانش ــواده نه تنها دانش ــد خان  اماچندروزبع
ــع  در  مقابل   ــنده  نكردند  و  با  تجم ــئوالن  بس ــجويان  علوم  تحقيقات  به  واكنش هاى  مس دانش
ــايى  تا برخورد  جدى  با  ــتند مقصران  اصلى  را  شناس دانشگاه  و محل  حادثه  از  مسئوالن  خواس
ــجويان واحد علوم  ــن روز متوالي ادامه  يافت  و دانش ــرد .  اين  تجمع  براي دومي آن ها  صورت  بگي
ــت به اعتراض زدند. اين بار   ــانه اعتراض دس ــاكت  نماندند و باز به نش و تحقيقات دانشگاه آزاد س
ــوس بودند.  ــده واژگوني اتوب ــيدگي جدي به پرون ــالمت آميز خواهان رس آن ها در تجمعي مس
ــان پيگيري مقصران اصلي حادثه، رسيدگي به  ــجويان در دومين تجمع ش ــته اصلي دانش خواس
ــد دانشگاه بود.  ــتعفاي مديران ارش وضعيت حمل و نقل در واحد علوم و تحقيقات و همچنين اس
ــجويان واحد علوم و  ــور را  به  ميان  دانش ــتان كل كش تجمع  معترضان به  حادثه  تصادف  ، دادس
تحقيقات كشاند . محمد جعفر منتظري، دادستان كل كشور در  بين   دانشجويان حاضر  شد و  اعالم 
ــد.  وى  با  اعالم  ــانحه به صورت قانوني پيگيري خواهد ش كرد كه در همين رابطه همه ابعاد اين س
اينكه  دو نفر از دانشجويان به نمايندگي از كل دانشجويان انتخاب كرده تا همراه آن ها در جلسه با 
ــگاهي حضور يابند و مطالبات خود و تقاضاهايي را كه در رابطه با اين حادثه دارند،  مسئوالن دانش
مطرح كنند، از  آن ها خواست  به  تجمع خود پايان داده و اجازه دهند موضوع حادثه دانشگاه از سوي 

قوه قضاييه پيگيري شود. 
ارسال  پرونده  به  قوه  قضاييه 

سرانجام پرونده  سانحه  تصادف  وارد  مرحله  جديدى  شد؛ آن طور  كه  مير حمايت مير زاده ،سخنگوى 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى  اسالمى  در باره  آخرين  تصميمات  اين  كميسيون درخصوص  
بررسى  علت  تصادف  اتوبوس  دانشجويان  دانشگاه  علوم  تحقيقات  گفت : براساس  گزارش   نيروى انتظامى، 
ــد  كه  حادثه  در اثر  فرسودگى اتوبوس  ،  ــيون  آموزش  و رييس  دانشگاه  مشخص  ش كميته  ويژه  كميس
داشتن  مشكالت  فنى  و نقص  ترمز  صورت  گرفته  كه  در  واقع  جزو تخلفات  راننده  اتوبوس  به  حساب  مى 
 آيد  .همچنين عالوه برموارد  فوق  وجود  نخاله در  مسير  تردد  اتوبوس  مزيد بر  علت  بوده كه  موجب  شدت  
حادثه  شده  است  .وى  افزود: در  نتيجه  اين  گزارش  ، پيمانكار  وسايل  نقيله  ، مسئول  تاسيسات  دانشگاه  مقصر  
شناخته  شده  و در اين راستا  عالوه بر  بازداشت  دو  نفر ، پنج  مدير  ارشد  دانشگاه  نيز از  كار  بركنار  شدند  .به  
گفته  ميرزاده  ، هنوز  پرونده  حادثه  مفتوح  و در  قوه  قضايى  در  حال  بررسى  است  تا  نتيجه  نهايى  مشخص  و  با  
خاطيان  برخورد  الزم صورت بگيرد .البته مقررشد  تا  بررسى  نهايى  رسيدگى  به  مصدومان  حادثه  تا  بهبودى  

كامل  آنها  و رسيدگى  به  خانواده  آنها  در  دستور  كار  قرار گيرد.  

جنبه هاي مثبت و منفى  بودجه رفاهى بررسي شد

افزايش 30 درصدى اعتبارات رفاهى در بودجه  98

آخرين وضعيت پرونده تصادف اتوبوس دانشگاه علوم و تحقيقات بررسي شد

تراژدي ادامه دار
مسعود زرفشاني

روزنامه نگار
مرتضى خاكسار

 كارشناس ارشدگردشگرى 
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حركات زيرپوستي سران حزب اعتدال و توسعه همچنان 
ــد، كه  ــن جريان مي كوش ــت كه اي ــخص اس ادامه دارد و مش
تسويه حساب هايي را با اصالح طلبان انجام دهد. در همين راستا 
و در تازه ترين اقدامي كه اين طيف در دستور كار قرار داده است، 
محمود واعظى رييس دفتر رييس جمهور در گفت وگو با تسنيم، 

ــدم ائتالف روحانى با اين  بار ديگر اظهارات قبلى خود درباره ع
اصالح  طلبان در انتخابات 92 و 96 را تكرار كرده است كه باز هم با 
واكنش تند چهره هاى اصالح  طلب همراه شد. اين فرد كه به نظر 
مي رسد جايگاه خاصي از منظر رسانه هاي مستقل و اصالح طلب 

ندارد دوباره درباره اظهارات سعيد حجاريان  در رابطه با  ...

پارلمان 3 اقتصاد 5

پارلمان 3

        نيروهاي حزب اعتدال و توسعه به سياست هاي آسيب زاي خود ادامه مي دهند

تفرقه     خزنده
محمدعلي ابطحي: اصالح طلب ها بايدمجسمه واعظى را طال  بگيرند

وزير اطالعات در جلسه كميسيون امنيت ملي، اظهارات اسماعيل بخشي را رد كرد

تكذيب شفاهي شكنجه

كميسيون انرژى مجلس 
سهميه بندى بنزين را پيشنهاد داد

نقشه سوخت 

     «قانون »  علت  سرقت هاي كوچك
 از فروشگاه ها را بررسى مى كند

دستبردهاي  يواشكي

سياست 2

       جلسه هم انديشي شهرداران تهران پس از انقالب با  چند  غايب شاخص برگزار  شد 

چهار چهار تافتهتافته  جدا   بافته!  جدا   بافته!

وزير امور خارجه ايران در هند:

منتظر غرب نمى شويم
آماده تعامل  با شرقيم

بين الملل 4

صفحهصفحه66

فرهنگ و هنر 7

ورزش 8

 زيرو بم      سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر واكاوى شد                           

پرواز  سيمرغ ها  بر فراز  آشيانه!

كابوسى كه تيم ملى ايران را در ادوار مختلف جام ملت ها آزار داده است

پنالتى گيت  
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چندي پيش محمد دادكان، رييس پيشين فدراسيون فوتبال، 
ــم داد كه در انتخابات پيش  در يك برنامه تلويزيونى مردم را قس
ــد. در حالى اين  ــان و اصالح طلبان راي ندهن ــه اصولگراي روى ب
ــيماى جمهورى اسالمى ايران  توصيه جنجالى و بى سابقه در س
ــته در چنين ايامى،  تظاهركنندگان  طرح مى شود كه سال گذش
ــردى از هر دو جريان سياسى سر  دى شعارهايى را مبنى بر دلس
مى دادند. چنين مساله اى براى انتخابات پيش روى يك معضل 
اصلى است چرا كه در حال حاضر نه اصولگرايان و نه اصالح طلبان 
ــدگان ندارند. اين  ــدد راى دهن ــراى تهييج مج جاذبه الزم را ب
معضل مى تواند با به خطر انداختن انسجام ملى و به تحليل بردن 
سرمايه هاى اجتماعى، از تهديداتى كه از طرف آمريكا و دشمنان 

منطقه اى ايران هم در حال اعمال است،  پر خطرتر باشد. 
 بنابراين اين مهم  بر عهده تحليلگران سياسى است تا راهكارى 
ــى پيش روى  ــرخوردگى و انجماد سياس ــت از س براى برون رف
بيانديشند.  در اين نوشتار به طور اجمالى به نقاط ضعف و قوت هر 
دو جريان پرداخته مى شود تا از اين ميان،  بديل سياسى ممكن 

پيشنهاد شود. 
پاشنه آشيل اصولگرايى و  مستمسك اصالح طلبى 

گسترش طبقه متوسط در ايران بعد از انقالب كه در اثر عواملى 
چون رشد چشمگير شهر نشينى،  توسعه آموزش عالى و گسترش 
ــات جديدى را در  ــانه ها صورت پذيرفته ،  مطالب ارتباطات و رس
ــت.  در اين ميان  زمينه آزادى هاى اجتماعى به وجود  آورده اس
اصالح طلبان بيشتر از اين حربه بهره جسته اند تا با ايجاد فوبياى 
اجتماعى از اصولگرايان چنين القا كنند كه تنها حامى آزادى هاى 
اجتماعى و حتى فردى در جمهورى اسالمى ايران،  اصالح طلبان 
هستند. چنين بود كه محمود احمدى نژاد در مناظرات انتخاباتى 
ــكل امروز ما موى جوانان ماست؟ يا ابراهيم  84 مى گويد آيا مش
با امير تتلو ديدار  رييسى پيش از انتخابات رياست جمهورى 96
مى كند تا تبليغات منفى رقبا عليه خودش را تا حدى تعديل كند.  
در سالروز 16 آذر امسال محمد باقر قاليباف در جمع دانشجويان 

ــد و ضمن گاليه از اينكه از سوى اصالح طلبان به عناد با  حاضر ش
ــده است گفت كه البته ما هم با  آزادى هاى اجتماعى متهم مى ش
ــم  آزادى هاى اجتماعى موافقيم. در همين حوزه برگزارى مراس
جشن و كنسرت، مگر در تهران و در پارك ها هر شب بيش از 300

ــد؟ چرا تعطيلش كرديد؟ ما مخالف شادى  برنامه برگزار نمى ش
مردم هستيم يا شما؟ شادى را كه گرفته ايد هيچ، سرمايه شان را 

هم يك شبه به نصف تقليل داديد.
در اين بين همواره تندروى هاى بعضى از شخصيت هاى وابسته 
به اصولگرايى،  جامعه را به وحشت انداخته و آراى مردم را از سبد اين 

جريان به سبد ديگران هدايت كرده است.
ــه آزادى هاى  ــبت ب ــى بايد در ديدگاه خود نس  پس اصولگراي
ــرعى وعرفى جامعه،   اجتماعى باز نگرى كند تا با حفظ موازين ش
انرژى سياسى جامعه،  به گزاف هزينه مباحث پيش پا افتاده نشود. 

 امنيت و بازدارندگى،  نقطه ضعف اصالح طلبان 
ژئوپوليتيك خطرناك و واقعيات موجود درباره دشمنى عميقى 
كه با ايران وجود دارد،  باعث شده تا امنيت و بازدارندگى به اولويت 
ــود.   ــور جهت حفظ بقا و تماميت ارضى آن بدل ش ــت كش نخس
خوش بينى و ميل به تسامحى كه از سياست خارجى اصالح طلبان 
ــپردن امور  ــود كه بدنه حاكميت از س ــراغ داريم،  باعث مى ش س
خارجى به آن ها بيم داشته باشد.  جمهورى اسالمى با لحاظ ديدگاه 
ــت خارجى نه تنها امنيت ملى را در منطقه  اصولگرايانه در سياس
متالطم غرب آسيا صيانت كرده بلكه توفيقات زيادى در بين قدرت 
منطقه اى خود و بهره بردن از تحوالت منطقه به سود خودش داشته 
است.  اصالح طلبان اما با ايده تنش زدايى هاى افراطى و خوش بينى 
ــى و اعتماد، قابليت حفظ تماميت ارضى ايران را دارا  به ديپلماس
ــتند.  نمونه برجام افكار عمومى را قانع كرد كه صرف مذاكره  نيس

و اعتماد به غرب نمى تواند تضمينى براى حفظ منافع ملى كشور 
ــد.  بنابراين در قياس رويكرد هاى اصولگرايان و اصالح طلبان  باش
نسبت به امنيت ملى و سياست خارجى،  مدل اصولگرايى كارآمدتر 

به نظر مى رسد.
فساد،  كالف در هم پيچيده همه جناح ها 

فساد،  رانت خوارى و سو استفاده از مناصب  سياسى،  مهم ترين 
آفت و نقطه ضعف مشترك بين اصولگرايان و اصالح طلبان است.  
ــار اقتصادى كمر خم كرده اند،  شبانه روز يا  مردمى كه زير بار فش
اخبار اختالس هاى كالن مسولين را مى شنوند يا تصاوير فرزندان 
و وابستگان خارج نشين آن ها را مى بينند. اين وضعيت جامعه را به 
ياس و ناميدى و انفعال سياسى مى كشاند همان گونه كه مقام معظم 
رهبرى در اين رابطه مى فرمايند: «اين همه كار خوب دارد در كشور 
ــتـ   اما وجود  انجام مى  گيردـ  كارهايى كه انجام گرفته، كم نيس

فساد، بعضى از آن ها را خنثى مى  كند».
ــتاى مهار فساد دو اقدام قابل  با توجه به شرايط موجود، در راس
انجام است: نخست تقويت نهادهاى نظارتى به نحوى كه قاطعانه 
ــورت گيرد و دوم  ــديد ص و فورى با متخلفان اقتصادى برخورد ش
غربال مسئولينى كه شائبه فساد مالى و سودجويى اقتصادى دارند؛ 
ــا با وجود چنين مديرانى فساد نه تنها مهار نمى شود  چرا كه اساس
كه مدام در خود بازتوليد مى شود،  به تعبير مقام معظم رهبرى «با

دستمال كثيف نمى  شود شيشه را تميز كرد. اگر انسان بخواهد با 
ــد كه فساد دامن  ــاد مبارزه كند، بايد در درجه  اول مراقب باش فس

خودش را نگيرد»...
فضاى سرد سياسى كنونى حاصل اشتباهات جريان هاى سياسى 
در گذشته و حال است. محمود احمدى نژاد جريان اصولگرايى را 
ــن روحانى اصالحات را از چشم مردم انداخت.   به قهقرا برد و حس
ــت به نحوى كه ــت اندازى سياسى در كشور اس اينك نوبت پوس

دوباره مردم انرژى سياسى خود را در قالب انتخابات تخليه كنند. 
ــمنان راه هاى غير مسالمت آميزى را پيش  در غير اين صورت دش
ــورش و نافرمانى مدنى گرفته تا  پاى آن ها خواهند گذاشت؛ از ش
آشوب هاي داخلى و  فرقى هم ندارد جليقه زردهاى فرانسه باشند 
ــود،   يا تظاهركنندگان ميدان التحرير، وقتى اميد به ياس بدل ش
فروپاشى سياسى با آينده اى نامعلوم و ترسناك در وراى آن، انتظار 

ما را خواهد كشيد.

سياست نامه

همايش سراسـرى مديران كل بنياد حفظ آثار و نشـر 
ارزش هاى دفاع مقدس با حضور سرلشكر محمد باقرى، 
رييس سـتاد كل نيروهاى مسـلح صبح ديروز سه شنبه 
18 دى در سالن خليج فارس موزه انقالب اسالمى و دفاع 
مقدس برگزار شد.  سرلشـكر محمد باقرى،  رييس ستاد 
كل نيرو هاى مسـلح در اين جلسـه اظهار داشت: در 40
سـالگى انقالب قرار داريم؛ موضوعى كه دشـمن بسيار 
برنامه ريزى كرده اسـت تا ملـت ايـران آن را نبيند يا 40
سـالگى پر آشـوبى را تجربه كند؛ حتى در همين زمينه، 
سـركرده هاى نفـاق تبليغ مى كننـد كه ما هـم «بهمن» 
داريم. سرلشـكر باقـرى افزود: امـا ملت ايـران باوجود 
همه گرفتارى هايى كه دارند، اين انقـالب و امنيتى را كه 
از آن برخوردار هسـتند و رهبر و تاريخ سـربلندى را كه 
دارند، با ديگران معامله نمى كنند و پاى انقالب اسـالمى 

ايستاده اند. وى با بيان اينكه بايد دستاورد هاى انقالب را 
به جوانان ارائه دهيم، گفت: به همين مناسبت نمايشگاه 
بزرگى در حوزه صنعت دفاعى كشور با مسئوليت وزارت 
دفـاع خواهيم داشـت؛ عـالوه بر ايـن، نمايشـگاه هاى 
ديگرى دربـاره نقـش نيرو هاى مسـلح در سـازندگى، 
محروميت زدايى و اشـتغال آفرينى با مسـئوليت سپاه، 
معرفى توانمندى هاى صنعت دفاعى با مسـئوليت ارتش 
و دفاع مقدس با مسـئوليت موزه انقالب اسالمى و دفاع 

مقدس برپا مى شود. 
رييس ستاد كل نيرو هاى مسلح بيان كرد: حادثه اى به 
بزرگى دفاع مقدس در ايام وقوع آن قابـل تحليل و نگاه 

راهبردى نيست؛ بلكه با گذشت زمان است كه مقايسه اين 
حادثه بزرگ با ساير حوادث تاريخى كه در موقعيت هاى 
ديگر روى داده است، ابعاد و بزرگى آن را مشخص مى كند. 
در اين مراسم اسـكندر مومنى، دبيركل سـتاد مبارزه با 
مواد مخدر نيز با بيـان اينكه ترويج فرهنگ دفاع مقدس 
مى تواند اعتماد به نفـس را در جوانان تقويت كند، افزود: 
ترويج فرهنگ دفاع مقدس مى توانـد يكى از مهم ترين 
موضوعات در پيشـگيرى از گرايش به مواد مخدر باشد. 
دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد:  امروز 
بيش از 50 درصد كسانى كه معتاد هستند،  بيكار نيستند 
و داراى شـغل هسـتند.  وى با اشـاره به اينكه امروز بايد 

ترويج فرهنگ دفاع مقدس متناسب با روش هاى جديد 
صورت بگيرد تا اثرگذار باشد، گفت: در اين زمينه استفاده 
از هنر،  بسيار موثر اسـت و امروز كليپ هاى دو دقيقه اى 
مى تواند تاثير بيشـترى نسبت به سخنرانى هاى چندين 

ساعته داشته باشد.
مومنى عنوان كرد: جامعه هدف ما امروز دانش آموزان، 
دانشجويان و جوانان اسـت و فرهنگ دفاع مقدس يكى 
از موثرترين راه هـاى مبارزه بـا مواد مخدر اسـت. دبير 
كل سـتاد مبارزه با مواد مخـدر با بيان اينكـه امروز بايد 
از ظرفيت يادواره ها به خوبى اسـتفاده كنيـم تا بتوانيم 
بـا شـيوه هاى هنرمندانـه پيشـگيرى از مـواد مخدر و 
آسـيب هاى اجتماعى را معرفى كنيم، گفت: اگر بتوانيم 
اعتماد به نفس جوانان را افزايش دهيم به راحتى مى توانند 

به مواد مخدر «نه» بگويند.

استفاده از دفاع مقدس براي مبارزه با موادمخدر

بشيراسماعيلي
مدرس دانشگاه

عكس نوشت

ــران حزب اعتدال و توسعه  حركات زيرپوستي س
ــت كه اين جريان  ــخص اس همچنان ادامه دارد و مش
ــاب هايي را با اصالح طلبان  ــد تا تسويه حس مي كوش

انجام دهد.
 در همين راستا و در تازه ترين اقدامي كه اين طيف 
ــت، محمود واعظى رييس  در دستور كار قرار داده اس
ــنيم، بار ديگر  ــور در گفت وگو با تس دفتر رييس جمه
ــدم ائتالف روحانى با اين  اظهارات قبلى خود درباره ع
اصالح  طلبان در انتخابات 92 و 96 را تكرار كرده است كه 
باز هم با واكنش تند چهره هاى اصالح  طلب همراه شد.

ــگاه خاصي از  ــد جاي ــه نظر مي رس  اين فرد كه ب
ــتقل و اصالح طلب ندارد دوباره  منظر رسانه هاي مس
ــعيد حجاريان  در رابطه با  ائتالف  درباره اظهارات س
اصالح طلبان با روحانى گفته است: «ائتالف در ذهن 
برخى اين معنى را مى دهد كه هر فرد و هر گروهى كه از 
كسى حمايت كرده به معنى ائتالف آن گروه با جريان 
پيروز بوده است، نه! ما مى گوييم اين ها همراهان بودند 

و با ما كار كردند».
 واعظى ادامه مى دهد: «ائتالف در ادبيات سياسى 
به اين معنى است كه ما بنشينيم  قول و قرار بگذاريم  
كه دولت را چگونه تشكيل بدهيم،  چند نفر از اين طرف 

و چند نفر از آن طرف در دولت باشند.
ــهم استاندار  ــهم وزير و چه مقدار س  چه مقدار س
ــا هيچ گروهى از جمله  دارند، پس ما چنين ائتالفى ب
ــن گفت وگو  ــتيم». وى  در اي ــان نداش ــالح طلب اص
همچنين  با توضيح اظهارات گذشته اش درباره عدم 
ارتباط دولت با اصالح طلبان تندرو مى گويد:«منظور 
ــه  ما هم اصولگراى  من از بيان آن اظهارات اين بود ك
تندرو داريم كه به ما انتقاد مى كنند و هم اصالح طلبان 
ــچ گاه با اين  ــاد دارند و ما هي ــه به ما انتق تند داريم ك
جماعت ائتالف نكرديم و امروز نيز همين را مى گويم، 
بنابراين نه با اصولگراى تند و نه با اصالح طلب تند هيچ 

ائتالفى نداشتيم».

كنايه به يك ادعا
ــخنان  ــن واكنش محمدعلى ابطحى درباره س در اولي
ــت:    ــر نوش ــى در توييت ــر روحان ــس دفت ــى،   ريي واعظ

ــمه آقاى واعظى را طالبگيرند  «اصالح طلب ها بايد مجس
باز گفته روحانى در انتخابات با اصالحات ائتالف نداشته و 
پيروز انتخابات حزب اعتدال بوده است. به رو نياوريد  اسم 

اين حزب را نشنيده بوديد! همه كارهاى اين جنس خوب 
بيخ ريش حزب پيروز اعتدال و توسعه و آقاى واعظى.  َقِبلْت 

را بگيد ِكل بكشيم».

راهبردتفرقه
ــته به جريان هاي محافظه كار سعي  رسانه هاي وابس
ــه عنوان افراد  دارند تا چهره هاي تاثيرگذار اصالحات را ب
مورد نظر رييس دفتر روحاني معرفي كنند و اين اقدام به 
صورت هماهنگ و برنامه ريزي شده انجام مي گيرد.  نكته اي 
ــاير افرادي كه تفكري  را بايد به امثال محمودواعظي و س
اين چنيني دارند گوشزد كرد كه رييس  شما كه به خاطر 
ــت داد و بدنه  طمع به جايگاه هاي حكومتي مردم را از دس
حامي آن ريزش كرد، شما نيز از تاريخ درس بياموزيد و به 
گونه اي عمل كنيد كه در آينده براي شستن روي شما نياز 

به آب و صابون نباشد. 
ــان  همان گونه كه در انتخابات هاي مختلف مردم نش
ــد افرادي را كنار بزنند به راحتي اين  دادند كه اگر قرار باش
ــما در رويه خود تغيير  اتفاق خواهد افتاد اين روزها نيز ش
دهيد و به گونه اي عمل كنيد كه بتوانيد در آينده ميان مردم 

زندگي كنيد.
 قدرت نشان داده است كه ماندگار نيست و دست به دست 
مي شود بنابراين هزينه هاي گزاف براي اين چند روز گذراي 

دنيا اقدامي عاقالنه نيست.
آقايان هوشيار باشيد

از طرف ديگر مسئوالن ارشد دولتي كه ريشه دار هستند 
بايد به اين فرد و آن هايي كه با او همفكر هستند تذكر دهند و 
نگذارند افرادي كه جايگاهي در ميان مردم ندارند و به خاطر 
قحط الرجال بودن جايگاهي به دست آورده اند به گونه اي 
رفتار كنند كه اين اقدامات و عملكرد به پاي همه دولت نوشته 
ــود. حركات خزنده و زيرپوستي امثال واعظي برگرفته  ش
ــت هايي كه آن ها براي دوران پسا1400 در پيش  از سياس
گرفته اند و كساني كه در اين باره سكوت كرده اند بايد بدانند 
كه ولي نعمت آن ها مردم هستند و مماشات با خودبرتربينان 

سياسي عاقبت بخيري براي آن ها نخواهد داشت.
سياست توهم زدايي

به فعاالن سياسي اصالح طلب نيز پيشنهادي مي كنيم 
كه نگذارند امثال واعظي به گفته هاي خود رسميت ببخشد 
و با زير سوال بردن اظهارات اين فرد و هر شخص ديگري كه 
مي كوشد دستاوردهاي اصالحات را مصادره كند، راه را براي 
گزافه گويي هاي جريان افتراق و توطئه ببندند و نگذارند كه 

آن ها دچار توهم قدرت شوند.  

بي اعتمادي به جناح هاي چپ و راست مي تواند در انتخابات ها بحران ساز شود

زنگ خطر براي ركن  دموكراسي

            نيروهاي حزب اعتدال و توسعه به سياست هاي آسيب زاي خود ادامه مي دهند   

تفرقه خزنده
محمدعلي ابطحي: اصالح طلب ها بايدمجسمه آقاى واعظى را طالبگيرند

همزمان با طرح ادعاى شكنجه شدن اسماعيل بخشى، 
فعال كارگرى سيدحسين موسوى تبريزى، دادستان اسبق 
كل انقالب به بيان خاطره اى از دهه 60 پرداخت. موسوى 
ــاره محبت كردن به  تبريزى گفت: ما از امام (س) جز درب
زندانى برخورد ديگرى نمي ديديم. ايشان هميشه افرادى 
را براى نظارت بر زندان ها به شهرها مى فرستادند. گروهى با 
پيشنهاد آيت ا... منتظرى تشكيل شده بود كه براى بازديد 
از زندان ها به استان ها و شهرها مى رفتند. محمدى گيالنى 
ــكيل اين گروه  ــاى اين گروه بودند.  با تش و ابطحى از اعض
حتى افرادى كه عضو گروهك هاى ضدانقالب بودند با نظر 
دادستان و قاضى عفو مى شدند. دادستان پيشين كل انقالب 
ادامه مي دهد: سال ها قبل از آنكه آقاى الجوردى از سوى 
ــوراى عالى قضايى كنار گذاشته شود به گوش مجلس  ش
ــتانى انقالب اولين رفتارهاى  رسيد كه در  ارتباط با دادس
ــرانه اى صورت مى گيرد؛ بنابراين مجلس آقايان  خودس
هادى خامنه اى، هادى نجف آبادى و دعايى را براى بازرسى 
از اوين تعيين كرد. من آن موقع دادستان كل بودم و به آقاى 
الجوردى گفتم اين سه نفر بايد راحت و بدون  مامور و ناظر 
بيايند و با همه زندانيان صحبت كنند؛ به هرحال ممكن بود 
آن ها را راه ندهند، اما در نهايت به زندان رفتند و سه چهار روز 
با زندانى ها ـ چه زندانى هاى معمولى و چه آن هايى كه عضو 
ـ حرف زدند. در نهايت به امام(س) گزارشى  گروهك ها بودند
دادند كه به ناراحتى امام (س) انجاميد و ايشان دستور داد 
ــزى مى گويد:  ــوى تبري آقاى الجوردى تغيير كند. موس
بعدها عده اى خدمت امام (س) رسيدند و گفتند شما هر 
دستورى بدهيد آقاى الجوردى انجام مى دهد و قول مى 
دهد ديگر خودسرانه عمل نكند. اگر او االن تغيير كند ممكن 
است گروهك ها فشار بيشترى بياورند. امام(س) شرايطى 
تعيين كردند كه رفتارهاى خودسرانه گذشته ديگر تكرار 
نشود. آقاى الجوردى هم قول دادند و تا مدتى هم ماندند. 
دادستان اسبق انقالب درباره شرايط امام (س) مى گويد: 
ــتور دادند بازپرس ها طبق قانون شرع عمل  امام(س) دس
كنند يعنى هرچه حاكم شرع دستور دهد. اگر حاكم شرع 
مى گويد 100 ضربه شالق، حتى يك ضربه اضافه نشود و 
اگر حاكم، حكم 10 سال زندان مى دهد به جز دوران حبس، 
شكنجه ديگرى به زندانى تحميل نشود. اگر بيمار به دوا و دارو 
نياز دارد اين امكانات بايد فراهم شود. مالقات ها بايد فراهم 
مى شد كه البته مالقات ها با خانواده ها به صورت خصوصى با 

همسران شان برقرار بود.

ــاخته اند؛ حكايتي است كه  هركسي را بهركاري س
ــود، بيشتر مسائل حل  اگر اين  روزها به آن توجه الزم ش
خواهد شد. البته توجه به اين مسائل بايد از همان روزهاي 
ابتدايي انقالب در دستور كار كساني قرار مي گرفت كه با 
جابه جايي قدرت به جايگاهي رسيدند ولي قرار نگرفتن 
مهره هاي مناسب براي هرجايگاه مشكالتي را ايجاد كرد. 
براي مثال اگر فردي مانند محسن رضايي در جايگاهي 
ــت باقي مي ماند و وارد سياست  كه صالحيت آن را داش
ــب بود و هم حواشي در  ــد هم براي خود او مناس نمي ش
ــال فرمانده  ــور افزايش پيدا نمي كرد. در همين ح كش
ــازي ها و دردسرهايي كه  پيشين سپاه بعد از حاشيه س
براي كشور بعد از اظهار نظر درباره كربالي چهار به وجود 
آورد، دوباره براي زير سوال بردن دولت و به نوعي تسويه 
حساب سياسي ادعاهايي را مطرح كرده است. در همين 
حال دبير تشخيص مصلحت نظام در «دومين همايش 
ــرى راويان انقالب و دفاع مقدس» اظهار داشت:  سراس
خجالت آور است كه برخى از مسئوالن همچنان منتظر 
مذاكره با آمريكا هستند، زيرا عملكرد ترامپ مانند صدام 
است. دبير تشخيص مصلحت نظام گفت: ترامپ مانند 
ــه من مى خواهم  ــام را به گونه اي ك صدام مى گويد برج
ــزود: از  ــت. رضايى اف ــيد، اين عقالنى نيس بايد بنويس
دستاورد هاى جنگ مى توان به داشتن قوى ترين نيروى 
نظامى منطقه كه متعلق به ايران است، نام برد و همچنين 
ــيدن به دانش و تجارب عظيم در ساخت موشك ها  رس
ــمن مى خواست جنگ را  ــاره كرد. وى ادامه داد: دش اش
به ايران بكشاند و انقالب اسالمى را ناموفق جلوه دهد، اما 
امروز جنگ نصيب خود متحدين شده است. رضايى در 
ــه 598 به نفع ايران بود و صدام  ادامه گفت: ابعاد قطعنام
هيچ نفعى از اين قطعنامه نبرد. وى خاطرنشان كرد: امروز 
در برخى از اظهارنظرها به شهداى ما در كربال چهار و پنج 

انتقاد مى شود كه خجالت آور است. 
ــجاعت  رضايى اظهار كرد: رزمندگان ما با قدرت و ش
جلوى هجوم عراقى ها ايستادند، دشمن از ماهواره براى 
شناسايى مكان هاى اسقرار رزمندگان استفاده مى كرد. 
وى ادامه داد: بعد ها تاريخ در مورد عمليات كربالى چهار 
و پنج خواهد گفت كه رزمندگان چه رشادت هايى به خرج 
دادند. وى افزود: دستاورد هاى جنگ تنها اين نيست كه 
ــمن را به مكر  ــرزمين خود را آزاد كرديم، در واقع دش س
خودش دچار كرديم و در برابر توطئه هاى دشمن مقاومت 
كرديم. وى افزود: اينكه برخى شهدا و دفاع مقدس را زير 
ــوال مى برند، كور خوانده اند و ما همه براى سربلندى  س
ملت ايران حاضريم تا اخرين قطره خون از رهبر انقالب و 
جمهورى اسالمى دفاع كنيم. رضايى ادامه داد: ملت ايران 
راه امام را ادامه مى دهند، دشمن با تحريم كشور را تحت 
فشار قرار داده، اما اين كار ها اشتباه است. فرمانده پيشين 
سپاه يادآور شد: تاريخ نويسى كار بسيار سختى و مهمى 
است و بايد در روايت عمليات ها دقت بيشترى شود، اما 
ــت. رضايى اظهار كرد:  قضاوت با كارشناسان نظامى اس
تحليل و روايت يك نوع تخصص است و بايد آموزش هاى 
الزم در اين زمينه ارائه شود. وى درخاتمه گفت: از دولت 
درخواست دارم بودجه نيرو هاى مسلح را كاهش ندهد، 
زيرا اين موضوع بسيار جدى است و بايد به بودجه نيرو هاى 

مسلح توجه ويژه اى شود.

راه روشن

نقد سياست

امام(س) دستور دادند بازپرس ها 
طبق قانون شرع عمل كنند

آقا محسن  بي خيال نمي شود!



اثبات برخي مسائل در ايران اقدام دشوار و غيرممكني 
است و تنها با گذرزمان اين مسائل تبيين مي شود. 
همه مردم ايران از ماجراي ادعاي اسماعيل بخشي 
از بازداشت شدگان اعتراضات اخير باخبر هستند. 
اين فعال كارگري بعد از آن كه بازداشت و آزاد شد، در 
فضاي مجازي اظهاراتي را به زبان آورد كه سبب تكاپوي 
شخصيت هاي امنيتي و قضايي براي اثبات گفته هاي 
وي شد. از همان روزهاي ابتدايي انتشار گفته هاي 
اسماعيل بخشي، نمايندگان و آن هايي كه دستي 
در نقد به عملكرد دستگاه هاي امنيتي دارند، پويشي 
را براي بررسي ادعاهاي اسماعيل بخشي راه اندازي 
كردند. آن ها كوشيدند تا از طريق مجاري رسمي اين 
گفته ها به اثبات برسد و در همين راستا عليرضارحيمي 
از موافقت علي الريجاني، رييس دستگاه قانون گذاري 
كشور با بررسي اين گفته ها در كميسيون امنيت ملي و 
سياست خارجي خبر داد. بعد از اين اظهارات، حشمت ا...

فالحت پيشه از اجراي اين جلسه در روز سه شنبه يعني 
ديروز خبر داد. سرانجام جلسه برگزار شد ولي خبرهايي 
كه  از اين جلسه منتشر شد در راستاي رد اظهارات 
اسماعيل بخشي بود. در راستاي دستوراتي كه صادر 
شد، رييس قوه قضاييه و رييس دولت نيز وارد ميدان 
شدند و دستورهاي پيگيري را صادركردند. درهمين 
راستا حسام الدين آشنا، مشاور حسن روحاني در كانال 
تلگرامى خود نوشت: « با دستور صريح رييس جمهور 
رسيدگى به ادعاى خشونت عليه فرد بازداشتى با سرعت 

و دقت انجام خواهد شد».
تكذيب يك خشونت

على نجفى خوشرودى در توضيح جلسه ديروز 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اظهار 
داشت: اين جلسه با حضور وزير اطالعات و همكارانش 
براى بررسى ادعا هاى اسماعيل بخشى مبنى بر شكنجه 
در دوران بازداشت برگزار شد.وى افزود: وزير اطالعات 
و مديران وزارت اطالعات ضمن ارائه گزارشى از روند 
و اقداماتى كه منجر به بازداشت و دستگيرى آقاى 
بخشى شد، تاكيد كردند كه به هيچ وجه اين فرد در 

دوران بازداشت وزارت اطالعات شكنجه نشده است. 
نجفى افزود: وزير اطالعات تاكيد كرد كه كار اطالعاتى 
با قاطعيت و در عين حال با حفظ حرمت افراد انجام 
مى شود. به گفته وى، در اين جلسه اعضاى كميسيون بر 
ضرورت تفكيك اقدامات ضد امنيتى با پيگيرى مطالبات 
صنفى و اهتمام به رفع زمينه هاى پيدايش نارضايتى 
اجتماعى از طريق كاهش مشكالت كارگران و ضرورت 

تنوير افكار عمومى تاكيد كردند.
همگرايي عليه شكنجه

نكته اي كه در اين ميان مي توان به آن اشاره كرد، 
موضوع همگرايي جناح ها و گروه هاي مختلف براي 
مقابله با شكنجه است. گذشته از اظهاراتي كه اسماعيل 
بخشي بيان كرده است، ايستادگي جريانات گوناگون 

از بسيج گرفته تا فعاالن اصالح طلب براي مقابله  با 
يك اقدام ناشايست قابل تقدير است. همه مي دانند 
كه شكنجه منفور بوده و اقدامي به حساب مي آيد كه با 
استناد به گفتارهاي مختلف، خالف عرف، شرع و قانون 
است. برخي از فعاالن حقوقي و آن هايي كه از مسائل 
شهروندي سخن مي گويند، معتقد هستند كه بايد در 
مراكزي كه متهمان نگهداري مي شوند، دوربين هايي 
براي مراقبت بيشتر تعبيه شود كه اين گونه اقدامات 
صورت نگيرد و هيچ فردي ادعاي بيخود نداشته باشد. 
به گفته عده اي، كساني هستند كه براي پناهندگي اين 
نوع ادعاها را بيان كنند و هر وسيله اي را دست آويز قرار 
دهند ولي شايد برخي نيز در اين ميان حقي از آن ها به 

هر شكلي ناحق شود كه در شأن نظام اسالمي نيست.

راه اثبات عملي
از طرفي اگر اين گفته هاي شفاهي وزير اطالعات 
براي اسماعيل بخشي و آن هايي كه پيگير حقوق او 
بودند قابل قبول نيست، همان گونه كه مسئوالن اعالم 
كرده اند مي تواند در مراكز مختلف شكايت خود را به 
ثبت برساند تا مراجع صالح به آن رسيدگي كنندزيرا با 
استفاده از پزشكي قانوني يا نهادهاي ديگري كه در اين 
امر فعاليت دارند، مي توان اثبات كرد كه شكنجه هاي 
روحي و جسمي وجود داشته است؟! اگر اثبات شد 
براي اعالم حريت نظام، متخلفان به مكافات عمل 
خود برسند و اگر اين ادعا خالف واقع بود، فردي راكه 
تشويش اذهان داشته،مجازات كنند و اين راه عدالت 

در كشوري اسالمي است.
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ديپلماسي
موضـوع بودجه نظامـي و دفاعي كشـور 
اين روزها به يكي از حواشـي اصلي بررسـي 
بودجه تبديل شده است. برخي از نمايندگان 
اعتراضاتي را نسـبت بـه اين ميـزان بودجه 
دارند و تـالش مي كننـد تا در اليحـه بودجه 
سال 98 سهم بودجه دفاعي كشور  را افزايش 
دهند. در همين راسـتا روز گذشـته نشست 
اعضـاى فراكسـيون دفـاع و اقتـدار ملـى 
مجلس شـوراى اسـالمى در مجلـس برگزار 
شـد و مجتبي ذوالنـور، رييس فراكسـيون 
دفاع و اقتدار ملى مجلس در اين جلسه گفت: 
نمايندگان مجلس شـوراى اسـالمى فارغ از 
گرايش هاى سياسى نسـبت به موضوع دفاع 
حساسـيت جدى دارند.رييس فراكسـيون 
دفاع و اقتدار ملى در ديدار با روساى كانون هاى 
بازنشسـتگى و مسـئوالن لشـكرى درباره 

وضعيت بودجه و معيشت بازنشستگان، اظهار 
داشـت: نمايندگان مجلس شـوراى اسالمى 
فارغ از گرايش هاى سياسى نسبت به موضوع 
دفاع حساسيت جدى دارند.وي با بيان اينكه 
پيشنهادات ارائه شده و در اين مقطع آنچه كه 
در زمينه بودجـه حرف اول و آخـر را مى زند، 
عدد راى نمايندگان اسـت، بيان كرد: با توجه 
به مشـكالتى كه در زمينه بودجه وجود دارد، 
روز گذشـته با الريجانى صحبت كـردم كه با 
توجه به محدوديـت بودجـه اى، دو موضوع 
معيشت مردم و دفاع بايد مدنظر قرار گيرند. 
وى افزود: امنيت و دفـاع بايد به صورت جدى 
مدنظر قرار گرفته شود. نمايندگان مجلس نيز 
ضرورت ها را درك مى كنند و راجع به اهميت 

اين موضوعات نياز به صحبت نيست.
 ذوالنورى ادامه داد: با حضور وزير دفاع در 

جمع اعضاى كميسـيون امنيت ملى راجع به 
معيشت و امنيت بحث خواهد شد، در گذشته 
نيز جلسـاتى با حضور محمودزاده به صورت 
مفصل برگزار شـده اسـت. نماينده مردم قم 
در مجلس شوراى اسـالمى  افزود: كانون هاى 
بازنشسـتگان نيروهـاى مسـلح و پارلمانى 
ها بايـد به موقـع بـا نماينـدگان امضاكننده 
پيشـنهادات ارتباط برقرار كنند و با توجه به 
زمان محدود همكارى هاى موثري انجام شود. 
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسـالمى خطاب به مسئوالن 
كانون هاى بازنشستگى نيروهاى مسلح بيان 
كرد: شما در سراسر كشور شـبكه و سازمان 
داريد، با توجه به حجم پيشـنهادات، سـقف 
بودجه و كمبود وقت بايد اقدامات جدى براى 

در جريان قرار گرفتن نمايندگان انجام شود.  

رايزني براي بودجه نظامي
مجلس نگار
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ماجراي گراني سوخت و رابطه مستقيم با زندگي 
مردم سبب شده است تا در كشور تصميم گيري ها 
ــتري  ــوخت با ظرافت بيش ــراي تنظيم قيمت س ب
ــدي پيش برخي  ــتا چن انجام گيرد. در همين راس
ــئوالن دنبال آن بودند كه نگذارند تا  قيمت  از مس
ــي به نظر  ــور افزايش پيدا كند ول ــوخت در كش س
ــوخت در  ــري براي س ــاي ديگ ــد برنامه ه مي رس
ــتا جلسه اي روز  ــور وجود دارد. در همين راس كش
ــيون انرژي مجلس برگزار شد و  گذشته در كميس
ــيون انرژى مجلس  هدايت ا... خادمى، عضو كميس
ــريح جزييات جلسه عصر  ــالمى، در تش شوراى اس
ــيون، گفت: در اين  ــنبه 18 دى اين كميس سه ش
ــنهادات مختلف اعضاى كميسيون در  جلسه پيش
ــال 98 در كارگروه ويژه  بخش انرژى در بودجه س
ــد. وى با بيان اينكه يكى از  ــى ش كميسيون بررس
پيشنهادات نمايندگان درباره سهم صندوق توسعه 
ملى از فروش نفت بود، افزود: نمايندگان پيشنهاد 
كردند كه درآمد ناشى از فروش نفت در بودجه سال 
ــعه  ــذف و تمامى اين درآمد به صندوق توس 98 ح

ــرف پروژه هاى  ــن درآمد ص ــود تا اي ملى واريز ش
عمرانى، توليد و همچنين ايجاد اشتغال شود. عضو 
ــيون انرژى مجلس تصريح كرد:البته براى  كميس
ــه بايد منابعى جايگزين  حذف درآمد نفت از بودج
ــاى مالياتى برخى از  ــود كه حذف معافيت ه آن ش
ــتم اخذ ماليات و غيره از  دستگاه ها و اصالح سيس
جمله راهكار ها براى تامين منابع جايگزين نفت در 
ــد. خادمى با بيان اينكه در  بودجه مجلس مطرح ش
ــه بحثى درباره افزايش قيمت حامل هاى  اين جلس
ــت: پيشنهاد  ــد، اظهار داش انرژى در سال 98 نش
ــهميه بندى بنزين در  اعضاى كميسيون درباره س
سال آينده بود كه بر اين اساس بنزين به جاى اينكه 
ــه افراد تعلق مى گيرد كه  به خودرو ها تعلق بگيرد ب
ــى است.  ــنهاد نيز در حال ارزيابى و بررس اين پيش
نماينده مردم ايذه در مجلس  بيان كرد: هر  دو اين 
ــيون انرژى  ــنهادات پس از تصويب در كميس پيش
ــود كه در صورت  ــيون تلفيق ارائه مى ش به كميس
موافقت اين كميسيون بايد به تصويب نمايندگان در 
صحن علنى مجلس نيز برسد. گفتني است چندي 

پيش علي الريجانى درخصوص  قيمت سوخت در 
كشور و بحث هاى مطرح شده درباره قيمت بنزين 
ــوخت و اينكه برخى  ــتفاده دوباره از كارت س و اس
معتقدند بايد قيمت بنزين واقعى شود، اضافه كرد: 
قيمت واقعى بنزين به مردم فشار وارد مى كند. وى 
ــور ما و  با اعالم اينكه تفاوت قيمت بنزين بين كش
ــوخت در  ــورهاى اطراف باعث ايجاد قاچاق س كش
كشور شده است، ادامه داد: با وجود مرزهاى متعدد 
با ساير كشورها كنترل قاچاق كار ساده اى نيست، 
ــاله ديگرى است و بايد  مصرف زياد بنزين هم مس
ــار نيايد؛ چراكه  طورى عمل كنيم كه به مردم فش
ــت. چيزى كه در  شرايط كشور شرايط عادى نيس
حال حاضر انجام مى شود فقط كارت سوخت است 
و بعيد مى دانم تا پايان سال بنزين گران شود. برخى 
ــار  ــى انجام دهيم كه فش ــات را بايد زمان از اصالح
ــه در مجلس نيز  ــد. البته در اين زمين بر مردم نباش
بحث  هايى شده و بايد منتظر تصميم دولت باشيم 
و ببينيم براى اين موضوع چه اقدامى انجام مى دهد 

واليحه  اي رابه مجلس ارائه مى كند يا خير.

صحن

بر اساس اخبار منتشر شده، كميسيون حقوق 
و قضا و همچنين امنيت ملى در تالش است تا به 
پرونده اسماعيل بخشى مبنى بر ادعاى وى درباره 
ــيدگى كند. اين ادعا باعث  شكنجه در زندان رس
ــده تا نمايندگان مجلس به اين ماجرا حساس  ش
شوند و در زمينه رسيدگى به اين پرونده اقداماتى 
را در دستور كار قرار دهند. شكنجه از نظر قانون 
ــرعى موضوعى رد  ــى و از لحاظ عرفى و ش اساس
ــاس افراد از اين جرم  ــت و بر همين اس شده اس
ــيدگى به اين پرونده  منع شده اند. چگونگى رس
ــيار پيچيده است و بايد  ــئوالن امر بس براى مس
ابتدا ادعاى اين فعال كارگرى كه گفته مى شود از 

فعاالن هفت تپه بوده است، ثابت شود.
ــختى  ــات اين ادعا نيز موضوع س  هر چند اثب
ــت و نمى توان گفت كه بر چه اساسى صحت  اس
اين ادعا را مى توان ثابت كرد. اما آقاى الريجانى 
نيز به اين مساله حساس شده و در حال پيگيرى 
ــت. در اين زمينه بايد تالش بيشترى  اين ادعاس
كرد و كميته حقيقت ياب تشكيل داد. مسئوالن 
ــاله را پيگيرى  ــات نيز بايد اين مس وزارت اطالع
ــتان  ــتاندارى خوزس كنند. حتى بايد واحد اس
ــن فعال كارگرى تالش  نيز براى اثبات ادعاى اي
ــرى هفت تپه  ــه وى از فعاالن كارگ كند؛چرا ك
ــى قتل هاى  ــال 76 وقت ــت. به ياد دارم در س اس
زنجيره اى اتفاق مى افتاد، وزارت اطالعات به اين 
موضوع رسيدگى كرد و مجرمان با تالش اين نهاد 

شناسايى شدند.
ــات بايد همچون   در اين زمينه وزارت اطالع
ــرم افراد در  ــته تالش كند و ج ــال هاى گذش س
ــود؛ چرا كه شكنجه  ــخص ش صورت تخلف مش

ــى دارد و براى آن  ــت كه منع قانون موضوعى اس
مجازات در نظر گرفته شده است. اگر ادعاى اين 
فعال كارگرى از نظر قانونى اثبات شود، بي شك 
مجازاتى براى متخلفان وجود دارد كه قوه قضاييه 
ــوه برخورد با  ــيدگى خواهد كرد و نح به آن رس

مجرمان را تعيين مى كند.
ــن روايت از  ــكنجه چندي  در زمينه نهى از ش
پيامبر گرامى اسالم وجود دارد؛ «خداوند تعالى، 
كسانى را كه در دنيا مردم را شكنجه مى دهند در 
روز قيامت عذاب مى كند»، «خداوند، كسانى را 
ــكنجه خواهد داد»  كه در دنيا شكنجه دهند، ش
ــما نبايد در جايى  يا اين حديث «هيچ كس از ش
ــتم تازيانه اى مى زنند؛  بايستد كه مردى را به س
زيرا لعنت خدا بر كسانى فرود مى آيد كه در آنجا 
ــوند». اين  ــند و مانع زدِن تازيانه نش حاضر باش
روايت ها از يك سو و منع قانونى شكنجه از سوى 
ديگر بايد مورد توجه قرار بگيرند و به آن ها عمل 
ــاس اصل38 قانون اساسي، شكنجه   شود. بر اس
اشخاص اعم از آن كه در زندان باشند يا نباشند به 

طور مطلق منع شده است. 
ــكنجه براي  ــل، هرگونه ش ــن اص طبق همي
گرفتن اقرار يا كسب اطالع ممنوع است و اجبار 
اشخاص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست 
ــوگندي، فاقد ارزش  و چنين شهادت، اقرار و س
ــف از اين اصل، طبق  و اعتبار خواهد بود و متخل
ــه اين دو  ــد. با توجه ب ــون مجازات خواهد ش قان
ــكنجه از نظر عرفى نيز  مورد و بر اساس اينكه ش
ــت، از وزارت اطالعات  عملى غير قابل قبول اس
ــتاريم كه به اين پرونده با دقت رسيدگى  خواس

كند. 

پروانه سلحشورى 
عضو فراكسيون اميد

شكنجه از نظر اسالم، قانون اساسى و اخالقى منع شده است

 وزير اطالعات در جلسه كميسيون امنيت ملي، اظهارات اسماعيل بخشي را رد كرد گروه سياسى

تكذيب شفاهي شكنجه

ــوراى اسالمى در  ــهاب نادرى، نماينده مردم اورامانات در مجلس ش ــوال ش س
نشست علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى درباره علت تضعيف حقوق انتشارات و 
اهل فرهنگ كشور از سيدعباس صالحى،  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى مورد بررسى 
ــرانجام پس از راى گيرى نمايندگان با 96 راى  نمايندگان خانه ملت قرار گرفت.س
موافق، 65 راى مخالف و چهار راى ممتنع از مجموع 200 نماينده حاضر در جلسه،  

ــتند. گفتني است نمايندگان  ــخ هاى وزير فرهنگ و ارشاد را قانع كننده ندانس پاس
ــت علنى چهارشنبه 18 مهرسال جارى  مجلس شوراى اسالمى همچنين در نشس
در جريان طرح سوال از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى در خصوص علت عدم نظارت بر 
سامانه هاى ويديو درخواستى (VOD) از سوى آن وزارتخانه با 94 راى موافق، 74 
راى مخالف و چهار راى ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر در جلسه از توضيحات 
ــهد از صالحى پرسيد.  ــوال را نصرا... پژمان فر نماينده مش وزير  قانع نشدند. اين س

همچنين در همان تاريخ  18 مهر سال جارى و در همان جلسه، نمايندگان در جريان 
طرح سوال از وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى درخصوص نظارت وى بر عملكرد ضعيف 
و شايبه دار بنياد ملى بازى هاى رايانه اى و مديرعامل آن با 80 راى موافق، 83 راى 
مخالف و چهار راى ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در جلسه از توضيحات وزير  
قانع نشدند؛ بنابراين با قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاى روز گذشته وزير ارشاد، 

مجلس سومين كارت زرد را به عباس صالحى، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى داد.

تضييع حقوق اهالي فرهنگ و كارت زرد آقاي وزير

كميسيون انرژى مجلس سهميه بندى بنزين را پيشنهاد داد

نقشه سوخت
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 باراك اوباما، رييس جمهور پيشين 
آمريكا در سخنرانى خود در مراسمى 
در هاوايى كه از سوى بنياد اوباما برگزار 
شـده بود، گفت: افراد بـه جاى آنكه 
قدرت را در افراد ديگر ببينند، به آن 
مى چسبند.وى افزود: كشور اكنون 

با خأل رهبرى روبه رو اسـت و به خون 
تازه اى (در رهبرى كشور) نيازمنديم.
اوبامـا ايـن اظهـارات را در خـالل 
صحبت هايش دربـاره آينده آمريكا 
و نياز آن بـه رهبرانى كه بـه كرامت 
انسـانى پايبند باشـند، مطرح كرد.

رييس جمهور پيشين آمريكا افزود: 
ماموريت ما ارائه تحصيـالت و الهام 
بخشى به نسل آينده رهبران است تا 
زمينه و فرصت هدايت انرژى، اشتياق 
و تصورات خود را براى ارائه ديدگاه ها، 
ايده ها و امكان هـاى جديد به جهان 

پيـدا كنند.اوباما همچون گذشـته، 
اشاره مستقيمى به نام دونالدترامپ، 
رييس جمهور فعلى آمريكا نداشت.او 
اما در اين سخنرانى لحنى انگيزشى تر 
و پيامى اميدواركننده تر داشت.اوباما 
افـزود: ما يك بـار ديگر جهـان را به 

سمت و سوى بهترى هدايت مى كنيم.
او همچنين اظهار كرد كه در حال كار 
بر روى يك كتاب جديد است.كتاب 
خاطرات ميشـل اوباما، همسـر او به 
نـام «شـدن»، پرفروش ترين كتاب 
داراى جلد سخت در سال 2018 لقب 

گرفت.اين مراسم كه بخشى از سرى 
كارگاه هاى اوباما بـا موضوع رهبرى 
است، توسط بنياد او  برگزار مى شوند. 
اين نخسـتين رويداد از اين سـرى 
كارگاه ها بود كه در هاوايى، زادگاه او 

برگزار شد.

اوباما: رهربی آمریکا نیازمند  خونی تازه  است

ــار مقاله اى تحت  ــتريت ژورنال با انتش وال اس
عنوان آيا نتانياهو به رياض مى رود، نوشت: تعجب 
نكنيد اگر نتانياهو به زودى راهى عربستان شود و با 

محمد بن سلمان ديدار كند.
ــراى وال  ــاوس، در مقاله اش ب ــوت ه كارن الي
ــفر بنيامين  ــت:  س ــتريت ژورنال نوشته اس اس
ــراييل به رياض نبايد  ــت وزير اس نتانياهو، نخس
مردم را غافلگير و تعجب زده كند، زيرا دولت دونالد 
ترامپ، رييس جمهور آمريكا طى دو سال اخير تمام 
ــتان و اسراييل  تالش خود را به كار گرفته تا عربس

همكارى علنى با يكديگر داشته باشند.
ــتان و مردم آن  ــاب تاريخ عربس هاوس كه كت
ــد: سفر نتانياهو  را در كارنامه خود دارد، مى نويس
ــت زيرا بن سلمان عاشق  ــدنى اس به عربستان ش
ــت و دوست دارد پرونده  ماجراجويى و ريسك اس
ــگار و منتقد  ــقجى، روزنامه ن ــال خاش قتل جم
عربستانى كه دوم اكتبر در كنسولگرى اين كشور 
ــد را ببندد. به نظر مى رسد،  در استانبول كشته ش
سفر مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا به خاورميانه 
طى هفته جارى براى پايان دادن به درامى باشد كه 

قهرمان آن وليعهد عربستان است.
مديران آمريكايى نيز در منطقه حضور دارند؛  
جان بولتون، مشاور امنيت ملى آمريكا روز شنبه به 
اسراييل رفت و پمپئو هم روز چهارشنبه در ابتداى 
سفر دوره اى خود وارد امان، پايتخت اردن خواهد 
شد. وى در اين سفر دوره اى به هشت كشور عربى 
مى رود و قصد دارد پيش از سفر خود اوايل هفته آتى 

به رياض، در قاهره سخنرانى كند. پمپئو در اين سفر 
خود تاكيد خواهد كرد كه آمريكا روابطش با منطقه 
را متوقف نكرده و از خاورميانه غافل نيست بلكه به 

رهبرى تالش ها عليه ايران ادامه مى دهد.
ــتان دو  ــراييل و عربس در قلب اين تالش ها اس
هم پيمان مورد اعتماد آمريكا قرار دارند كه هراس 
از  ايران نقطه مشترك هر دوي آن هاست، عربستان 
و اسراييل روابط غيررسمى  خود را حفظ كرده اند 
ــتاى منافع خود همكارى هاى  و با يكديگر در راس
ــط را فاش نمى كنيم؟  امنيتى دارند. چرا اين رواب
ــلمان مى تواند  ــو و بن س ــدار  نتانياه در واقع دي
ــپ در منزوى  نقطه عطف تالش هاى دولت ترام
ــورهاى  ــد. بى تفاوتى كش و مهار كردن ايران باش
عربى نسبت به انتقال سفارت آمريكا از تل آويو به 
قدس اشغالى هم اين اطمينان خاطر را به وليعهد 
سعودى داده كه در زمان مناسب ارتباط خود را با 

اسراييل علنى كند.
ــاگرى درباره روابط  ــى افش ــطح سياس در س
ــراييل به هر سه رهبر يعنى ترامپ،  عربستان و اس
نتانياهو و بن سلمان خدمت خواهد كرد و موجب 
ــكالتى  ــانه ها از مش ــكار عمومى و رس انحراف اف
خواهد بود كه گريبان آن ها را گرفته است. ترامپ 
از دشوارى وضعيتى كه به دليل تعطيلى نهادهاى 
فدرال آمريكا و تصميم غافلگير كننده خود درباره 
خروج از سوريه با آن روبه رو است، تا حدودى رهايى 
ــكالت سياسى در  خواهد يافت. نتانياهو نيز با مش
داخل و انتخابات پارلمانى مقابله مى كند، چنين 

ــراى او  به همراه  ــتاورد دراماتيكى ب ــفرى دس س
ــادات،  ــفرى كه انور س ــت همانند س خواهد داش
ــين مصر به اراضى اشغالى در  رييس جمهور پيش

سال 1977 داشت.
منافع ديدار وليعهد با نتانياهو

ــعودى با نتانياهو ممكن است  ديدار وليعهد س

ــتقبال بين المللى را براى بن سلمان كه پس از  اس
قتل خاشقجى كامال منزوى شده، به دنبال داشته 
باشد. باوجود اينكه اين ديدار منافعى براى ترامپ و 
نتانياهو به دنبال خواهد داشت اما حامل خطرهايى 
براى وليعهد جوان عربستان است، زيرا همكارى 
ــراييل پيش از حل و فصل مساله  ــكار او با اس آش

قدس بدون شك مخالفت محافل دينى عربستان 
را در پى خواهد داشت، اما اين مخالفت ها به دليل 
سياست سركوبگرى كه بن سلمان عليه مخالفان 

و علماى دينى اتخاذ كرده، كم رنگ خواهد شد.
ــفر با وجود داشتن پيامدهاى   بنابراين اين س

خطرناك، نتايج مثبتى در پى خواهد داشت.

 جرد كوشنر، داماد و مشاور ارشد ترامپ طى دو 
سال اخير براى متحد كردن عربستان و اسراييل 
ــوم به معامله قرن و  با هدف حمايت از طرح موس
برقرارى روابط جامع دپيلماتيك تالش كرده است، 
روشن نيست كه كشورهاى منطقه آماده پذيرش 
ــت اين  ــتند يا نه، آنچه كه واضح اس اين طرح هس
است كه آن ها آماده پرش از روى مساله فلسطين 
ــو درآوردن ايران  ــا آمريكا براى به زان و همكارى ب
هستند؛ كشورى كه در يمن، سوريه، عراق و لبنان 
نقش تعيين كننده اى دارد و عاملى براى همكارى 

دوجانبه سعودى و اسراييل شده است.
وليعهد جوان در اظهارات خود اشاره كرده كه 
برقرارى روابط با اسراييل در آينده نزديك خواهد 
ــفرش به آمريكا  بود. او در ماه آوريل در جريان س
گفته بود، يهودى ها حق دارند در سرزمين  خود در 
ــتاى توجيه ارتباط  صلح زندگى كنند. وى در راس
ــراييل گفت كه پيامبر خدا (ص) با  كشورش با اس

يك زن يهودى ازدواج كرد.
ــراييل   ــت وزير اس ديدار علنى وليعهد و نخس
ــكون،  ــادات و ريچارد نيس ــور س ــفر ان مانند س
رييس جمهوراسبق آمريكا به چين در سال 1972 
و نيز نشست ترامپ با رهبر كره شمالى غيرممكن 
ــاالت را از بين  ــت جديد منطق مح بود، اما واقعي
ــق نمايش هاى جذاب و  مى برد، زيرا  ترامپ عاش
ــت كه اين درام ( ديدار نتانياهو و  تصورش اين اس
ــلمان) را از صفحه تلويزيون رصد مى كند يا  بن س
اين كه براى مشاركت در آن به رياض پرواز مى كند.

خبر جنجالي وال استريت ژورنال

نتانياهو بليت تل آويو-رياض را  «رزرو» كرده است

جيـم يونـگ كيـم، رييـس 
بانـك جهانى بـه طـور ناگهانى از 
كناره گيرى خود از كرسى رياست 
اين سـازمان بين المللى خبر داده 
است.استعفاى او اول فوريه 2019، 
حـدود سـه هفته ديگـر بـه اجرا 
گذاشته خواهد شـد.كيم در سال 
2017 براى دومين بار به رياست اين 

سازمان انتخاب شد و قرار بود براى 
پنج سال يعنى تا سال 2022 در اين 

پست باقى بماند.
بانـك جهانـى اعـالم كـرده 
اسـت او قرار اسـت براى تمركز بر 
سـرمايه گذارى در زيرساخت هاى 
كشورهاى در حال توسعه به بخش 
خصوصـى برود.كيـم در بيانيه اى 

گفته است: خدمت در نقش رييس 
اين سـازمان خارق العـاده افتخار 
بزرگى بوده است. سـازمانى كه پر 
از افراد متعهد و پرشور براى تحقق 
دادن به هدف سـازمان يعنى پايان 

فقر مفرط در آينده نزديك است.
هنوز دليلى براى اين اسـتعفاى 
ناگهانـى ارائـه نشـده اسـت.

كريستالينا جورجيوا، مدير اجرايى 
ارشد اين سـازمان، رياست موقت 

آن را برعهده خواهد گرفت.
كيم از محالفت علنـى با دونالد 
ترامـپ، رييس جمهـورى آمريكا 
پرهيـز كـرده اسـت امـا رويكرد 
سياسـت گذارى او گاهى با مواضع 
رييس جمهـورى در قبال تغييرات 

آب وهوايـى منافـات دارد.بانـك 
جهانى زير نظر آقـاى كيم حمايت 
از پروژه هايـى كـه با انـرژى زغال 
سـنگ كار مى كردند را پايان داد. 
درسـت برخالف رييس جمهورى 
آمريـكا كه بـه دنبال زنـده كردن 
صنعت استخراج و اسـتفاده از آن 

در آمريكاست.

استعفای 
ناگهانی 

رییس بانک
 جهانی

 وزير امور خارجه گفت: ما به همكارى با اروپا 
درباره سازوكار ويژه مالى (SPV) ادامه مى دهيم 
اما منتظر اروپا نمى مانيم و با شركاى سنتى خود 

براى تامين منافع مردم ايران رايزنى مى كنيم.
ــنبه در حاشيه  محمدجواد ظريف روز سه ش
ــر حمل و نقل هند  ديدار با نيتين گادكارى، وزي
ــوالى درباره  ــخ به س در جمع خبرنگاران در پاس
ــت:  ــازوكار ويژه مالى اروپا با ايران اظهار داش س
ــد انتظار ما  ــالش كرده اند اما در ح اروپايى ها ت

نتوانستند پيشرفت كنند.
ــود را از طريق  ــكارى خ ــا هم ــزود: م وى اف
ــترش  ــف همچون هند گس ــاى مختل كانال ه
ــى تصريح  ــتگاه ديپلماس مى دهيم.رييس دس
ــكارى درباره  ــكارى با اروپا به هم كرد: ما به هم
SPV ادامه مى دهيم اما منتظر آن ها نمى مانيم 
و با شركاى سنتى خود مثل هند، چين و روسيه 
در راستاى منافع مردم ايران همكارى مى كنيم.

ــكارى با هند  ــف همچنين گفت: در هم ظري
ــتند. در حوزه  ــات مطرح هس طيفى از موضوع
بانكى، يوكو بانك هند و پاسارگاد همكارى خود 

را در زمينه تجارت آغاز كردند.
ــد به رغم  ــم ايران و هن ــت: اميدواري وى گف
ــتاى منافع  ــكا بتوانند در راس تحريم هاى آمري
ــترى داشته  ــور همكارى هاى بيش مردم دو كش

باشند.
وزير امور خارجه همچنين در پاسخ به سوالى 
ــت هند براى خريد گاز ارزان تر  درباره درخواس
ــع در چابهار تاكيد كرد: ما  براي راه اندازى صناي
ــم تا آن ها  ــا هند آمادگى داري براى گفت و گو ب
بتوانند سرمايه گذارى در اين منطقه را از جمله 

در حوزه پتروشيمى آغاز كنند.
ــه آماده  ــان كرد: ما هميش ظريف خاطرنش
ــتيم و از  ــوزه هس ــد در اين ح ــا هن گفت وگو ب

پيشنهادهاى اين كشور استقبال مى كنيم.
ــرى درمورد  ــوال ديگ ــه س ــخ ب وى در پاس
ــد: من نمى توانم جلو  مذاكرات با هند يادآور ش
ــانه ها مذاكره كنم ولى ما آمادگى مذاكره را  رس

داريم.
مجوز به يك بانك ايراني در بمبئي 

ــل و نقل هند در  ــن گادكارى، وزير حم نيتي
حاشيه اين ديدار گفت: در مقطعى قرار داريم كه 

چابهار كاركرد كامل خود را آغاز كند. 
وى به مذاكرات ديروز خود با وزير امور خارجه 
ايران اشاره كرد و گفت در خصوص بندر چابهار، 

ــت، مشكالت ديگرى  تسهيالت مالى آماده اس
وجود دارند اما مشكالت را حل مى كنيم.

ــه داد: دولت هند  ــل و نقل هند ادام وزير حم
ــعبه اى طى  به يك بانك ايرانى مجوز داده تا ش
ــيس كند تا تبادل مالى  ــه ماه در بمبئى تاس س

راحت ترى صورت گيرد.
ــرد: وزير امور خارجه ايران  گادكارى اضافه ك
پيشنهادات زيادى براى آينده همكارى ها ارائه 
ــوالد، موتورهاى لكوموتيو نياز دارد  كرد، ايران ف
من هم پيشنهادات خود را به دكتر ظريف مطرح 
كردم. وى ديدار با ظريف را بسيار مفيد توصيف 
كرد و گفت : اين ديدار خيلى از موضوعات را حل 

خواهد كرد.
وزير حمل و نقل هند ادامه داد: مطمئن هستم 
در گذر زمان ما دستاوردهايى خواهيم داشت و 
بندر چابهار كه براى ما خيلى مهم است و ما روى 

اين موضوع به طور جدى كار مى كنيم.
گادكارى خاطرنشان كرد: طرف ايرانى برخى 
از مشكالتى كه وجود دارد را حل خواهد كرد و از 
طرف ما هم فرآيند در حال اجراست، من مطمئن 
ــتيم كه چابهار  ــتم كه ما در جايگاهى هس هس

كاركرد كامل خود را هر چه زودتر آغاز كند.
سخنرانى در فروم اقتصادى ايران و هند

محمدجواد ظريف ديروز- سه شنبه- در فروم 
اقتصادى ايران و هند بيان كرد: چالش ها پشت 

سرگذاشته و راه ها پيدا مى شوند.
ــم ها براى ايران جديد  وى با بيان اينكه تحري
ــتند، تاكيد كرد: ما حدود 40 سال است كه  نيس
ــم. ما به بقاى  ــم هاى مختلفى بوده اي ذيل تحري
خود و همچنين به همكارى با دوستان مان ادامه 
ــه همچنين اظهار  خواهيم داد. وزير امور خارج
داشت: هند در اين شرايط و زمان هاى سخت، در 
ــت و همچنين در زمان هاى بهتر  كنار ما بوده اس

هم در كنار ما خواهد بود.
ظريف با بيان اينكه دو كشور تعامل بلندمدت 
و بلكه هزاران ساله دارند، افزود: حوزه هاى زيادى 

در بين ايران و هند مكمل هم هستند.
وى يادآور شد: ايران و هند براى چندين قرن 
ــه هاى  ــى و همكارى كرده اند و ريش با هم زندگ

عميقى براى جوامع تجارى ما وجود دارد.
ــر مى كنم  ــه داد: فك ــور خارجه ادام وزير ام
ــر فايق آمدن  ــى دو دولت مى تواند ب اراده سياس
بر چالش ها كمك كند.ظريف خاطرنشان كرد: 
ما مى توانيم موقعيتى داشته باشيم كه كشورى 
مدعى شود از قدرتش براى حكمفرما بودن حقوق 
در عرصه بين الملل استفاده كند. مفهوم قدرت 

اقتصادى امروز براى حكمفرما كردن غيرقانون 
ــتفاده مى شود.وى همچنين  (illegality) اس
ــور يا يك فرد از كشورهاى ديگر  گفت: يك كش
ــوراى  ــاد قطعنامه ش ــه آن ها مف ــد ك مى خواه
ــط با ايران را  ــازى رواب امنيت در زمينه عادى س

نقض كنند.
وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: در آمريكا 
انقالب نشده، بلكه يك دولت عوض شده است و 

اين چالشى است كه ما با آن مواجهيم.
ــى و  ــادآورى اينكه ما اراده سياس ظريف با ي
ــش را داريم،  ــه با اين چال ــادى براى مقابل اقتص
ــاورزان هندى فقط به خاطر تحميل  افزود: كش
ــتر پرداخت  ــخص 38 درصد هزينه بيش يك ش

مى كنند.
وزير امور خارجه با بيان اينكه فرصت ها وسيع 
ــتند، تصريح كرد: ايران قابل اطمينان ترين  هس
شريك است. ما براى تامين امنيت  و توسعه علمى 

و زمينه هاى ديگر به مردم خود تكيه كرده ايم. 
ــوم انزواگرايى  ــه داد: اين به مفه ظريف ادام

نيست. ما آماده تعامل با شرق و طرف هاى ديگر 
ــما هم براى انتخاب  هستيم. اين مى تواند به ش
ــى به داليل سياسى  ــريك كمك كند كه كس ش

فشار وارد كند. 
ايران براى هند فقط شريك تجارى نيست

ــور خارجه هند  ــاور در ام همچنين وزير مش
گفت: ايران براى ما فقط يك شريك تجارى نيست 
ــت . ما با اين كشور  ــايه اى نزديك اس بلكه همس

حوزه هاى اقتصادى و امنيتى مشترك داريم. 
ويجاى كومار سينگ در فروم اقتصادى ايران 
و هند افزود: روابط دو كشور جديد نيست و براى 
مدتي طوالنى برقرار بوده است. جوامع تجارى ما 

براى مدت زيادى يكديگر را مى شناسند.
ــريك  وى ادامه داد: ايران براى ما فقط يك ش
تجارى نيست بلكه همسايه اى نزديك است كه ما 
با آن حوزه هاى اقتصادى و امنيتى مشترك داريم. 
اقدامات زيادى هست كه مى تواند بين دو كشور 
ــركايى در حوزه هاى مختلف و  انجام شود. ما ش

دغدغه هاى مشابه داريم.

كومارسينگ با بيان اينكه فضاى زيادى براى 
ــور وجود دارد ، تاكيد  همكارى اقتصادى دو كش
كرد:  بايد زمينه هاى مشترك براى سرمايه گذارى 
ــور را پيدا كنيم. فرصت هاى بزرگى  هاى دو كش
براى افزايش تجارت دو كشور وجود دارد و ما نياز 

به يافتن راه ها و ابزارهاى اين موارد داريم. 
ــاور در امور خارجه هند اضافه كرد:  وزير مش
ــريع ترين  ــما مى دانيد كه هند يكى از س همه ش
ــدهاى اقتصادى را دارد. ما مى توانيم روابط  رش
ــق كنيم.  ــع موانع تعمي ــود را با رف اقتصادى خ
صادرات اصلى مواد غذايى ما به ايران، برنج و چاى 
است. اينكه آيا موارد ديگر هم هست بايد آن ها را 

بررسى كنيم. 
ــاور در امور خارجه هند يادآور شد:  وزير مش
ايران هم توليدات زيادى دارد كه در هند مورد نياز 
است، مثل زعفران ؛ عالوه بر اين مواد ارگانيك نيز 

صادر مى كند.
امضاي تفاهمنامه اتاق هاى بازرگانى ايران و هند

اتاق هاى بازرگانى، صنايع و معادن ايران و هند 

تفاهم نامه مشترك همكارى اقتصادى با يكديگر 
ــط محمد رضا  امضا كردند. اين تفاهم نامه توس
كرباسى، معاون بين الملل اتاق بازرگانى ايران و 

معاون اتاق بازرگانى هند به امضا رسيد.
اميد درمانى سخنگوى موگرينى

ازسوى ديگر اما سخنگوى فدريكا موگرينى، 
ــت خارجى اتحاديه اروپا تاكيد  ــئول سياس مس
ــژه براى  ــاز وكار مالى وي ــاد س كرد كه كار ايج
تجارت با ايران به خوبى پيش مى رود و اتحاديه 
ــورهاى اروپايى در اين زمينه  اروپا از تالش كش
ــيانچيچ در گفت  ــا كاس ــد. ماي حمايت مى كن
ــه اروپا با اعالم  ــگاران در مقر اتحادي وگو با خبرن
ــر تاريخ دقيق راه  اين مطلب در عين حال از ذك
اندازى سازوكار ويژه مالى براى همكارى با ايران 
خوددارى كرد و گفت: اين ساز وكار  به زودى  راه 

اندازى خواهد شد. 
وى تاكيد كرد كه كار ايجاد اين ساز وكار ويژه 
ــد بر نقش  ــى رود و ضمن تاكي به خوبى پيش م
ــورهاى اروپايى در اين زمينه تاكيد  كليدى كش
ــترده تر  ــى از تالش گس كرد كه اين اقدام بخش
ــته اى با  ــظ توافق هس ــا براى حف اتحاديه اروپ

ايران است.
واكنش سخنگوى وزير امور خارجه

ــخنگوى اتحاديه اروپا بر راه اندازى  تاكيد س
ــا ايران به  ــراى همكارى ب ــازوكار ويژه مالى ب س
منظور حفظ برجام در حالى است كه سخنگوى 
ــالمى ايران با  ــور خارجه جمهورى اس وزارت ام
انتقاد از تاخير اتحاديه اروپا در اجراى اين سازوكار 
ويژه مالى (SPV) پس از خروج آمريكا از برجام 
ــالمى ايران قطعا مسئوليت  گفت: جمهورى اس

عدم اجراى SPV را به عهده اروپا مى داند.
 بهرام قاسمى خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا در 
ايجاد ساز وكار ويژه مالى با حسن نظر ورود كرد 
و اراده سياسى مثبتى نيز از خود نشان داد، اما در 
ــته اين  طول زمان و طى مذاكرات ماه هاى گذش
ــاس كم كم جدى تر مى شود كه كشورهاى  احس
اروپايى با يك سرى ناتوانى هاى جدى در اجراى 

اين ساز و كار مواجهند.
ــخنگوى وزارت امور خارجه سيطره دالر و  س
همچنين درهم تنيدگى اقتصاد اروپا و آمريكا را از 
داليل اصلى تاخير در اجراى ساز وكار ويژه مالى 
ــور  ــه كش خواند و افزود: اتحاديه اروپا و حتى س
ــارت و  ــران در برجام نيز در اس اروپايى طرف اي
ــتند، پس الزم است  گروگان اقتصاد آمريكا هس
ــتقالل خود و براى ادامه حيات  كه در جهت اس

مستقل تصميم بگيرند.

منتظر غرب نمى شويم،آماده تعامل  با شرقيم

وزیر امور خارجه ایران در هند:

گروه بين الملل



گروه حقوق و قضا

رعنا اميرى
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ــته و فروشگاه   ساعت از از چهار و نيم عصر گذش
ــت؛ آدم هايى  ــده اس ــت ش پر ازآدم هاى ريز و درش
ــگاه هاى  ــن مايحتاج زندگى به فروش كه براى گرفت
ــدند  تا بتوانند از  ــرازير ش بزرگ و هايپرماركت ها س
تخفيف هاى كاالها حتى به مقدار كم، استفاده كنند. 
ــهر، داالن هايى پر  ــگاه هايى بزرگ در قلب ش فروش
ــه هايى مملو از اجناس رنگارنگ؛  ــترى و قفس از مش
ــرو و پفك گرفته تا دمپايى و دستمال سفره  ازكنس
ــترى اين اجازه را مى دهد  و وسايل تزيينى كه به مش
ــف را بارها از  ــاى مختل ــى كاالها و جنس ه به راحت
قفسه ها بردارد تا انتخاب كند. دختري يك چشمش 
ــم ديگرش به دستان مشترى   به  صفحه رايانه و چش
ــته است. با مشترى اى  روبه رويى بود، معلوم بود خس
تند و با ديگرى آرام و شمرده صحبت مى كرد. دختر 
ــت ميز  ــت صندوق مى آيد تا كمر پش ديگرى به پش
ــود و پچ پچى در گوش صندوق دار كرده و  خم مى ش
ــتد. دختر جوانى  كه تازه نوبت به او  همان جا مى ايس
رسيده، بعضى از اجناس انتخاب كرده اش را روى ميز 
مى گذارد. نگاه عجيب صندوق دار به او باعث مى شود 

كه دست و پايش را گم كند. 
- خريدتون همين هاست؟

- بله .
- مطمئنى خانم؟

- معلومه، زود باش خانم كار دارم .
همين مقدار گفت وگوى كوتاه مابين صندوق دار 
ــگاه مردى  وارد  ــترى كافى بود كه از ته فروش و مش
ــود كه منتظرند نوبت آن ها شود.  صف مشتريانى ش
ــا تحكم  از  ــم محترمانه و هم ب مرد  تالش مى كند ه
ــى اش كند.  دختر با  دختر جوان  بخواهد كه همراه
مرد به سمت ديگر فروشگاه كه خالى از نگاه كنجكاو 
فروشندگان و مشتريان است، مى رود. اما اين طرف 
فروشگاه، همه ظاهرا نپرسيده مى دانند كه چه شده 
است؟ صندوق دار كه خواب از سرش پريده كارش را 
ــرهم مى آيند و  از سر مى گيرد و مشترى ها پشت س

مى روند.
از كش رفتن تا دزدى

ــترمرغ دزد  ــرغ دزد، ش ــم م ــل «تخ ضرب المث
ــود» براى همه ما آشناست. دستبرد زدن هاى  مى ش
ــرايط  ــده و در ش ــك، عادت بعضى ها ش ريز و كوچ
ــود  ــاس، باعث مى ش ــاد و گرانى اجن ــى اقتص فعل
ــت به اين كار بزنند و دليل قانع  بسياري از افراد دس
ــا جيب هاى  ــان دارند وب كننده اى هم براى خودش
ــوند. آن ها در فروشگاه هاى  پرازفروشگاه ها خارج ش
ــد، جنس ها را بر  ــت مى كنن ــه راحتى حر ك بزرگ ب
ــش مى روند.   ــان بود، ك ــد و اگر باب ميل ش مى دارن

ــه راحتى زير  ــود كه ب ــادى پيدا مى ش چيزهاى زي
ــود.  لباس يا حتى داخل كيف يا جيب يك دزد جا ش
ــتند و هر  چه بخواهيم و چه نخواهيم اين ها دزد هس
ــان بگذاريم از«كف رفتن» گرفته تا  نامى هم براى ش
ــياري نام هاى  «كش رفتن» و «ناخنك زدن» و بس
ــيم. عليرضا   ــه كلمه «دزدى» مى رس ديگر  بازهم ب
ــوپرماركتى در غرب تهران دارد، در  39 ساله  كه س
ــه از بس مچ مردم را  گفت وگو با «قانون» مى گويد ك
ــديم. فكر نمى كنند كه ما هم بايد  گرفتيم، خسته ش
ــم .  آن ها از چك هاى  پول اجناس مغازه را برگرداني
برگشتى ما خبر ندارند و فقط و فقط به مغازه هاى پر از 
جنس نگاه و از غفلت ما استفاده مى كنند و حتى شده 
يك آدامس بر مى دارند و مى روند و به خيال خودشان 

زرنگى كرده اند. «اتفاقا بعضيا هم آشنا هستند» اين 
را عليرضا در ادامه صحبت هايش بعد از مكث بلندى 
مى گويد و معتقد است كه هيچ چيز و هيچ شرايطى 
ــراي من كه با  ــرد را واداربه دزدى كند. ب نبايديك ف
ــد با هزار قرض و وام  داشتن مدرك كارشناسى ارش
اين مغازه را اداره مى كنم به نظرتان عادالنه است كه 
مشترى هاى ما به صورت ناعادالنه جيب هاى خود را 

از جنس پر مي كنند؟
دزدى با طعم آدرنالين

ــته از فقر، گرانى و وضع نابسامان اقتصادى   گذش
ــدا از نيازمالى،  ــكى، ج ــاى يواش ــور، دزدى ه كش
ــگر و  ــم كاظمى پژوهش ــم دارد. مري علت روانى ه
ــد كه نبايد  ــناس در اين باره تاكيد مى كن جامعه ش

ــى و نبود پول در  ــتباه كنيم و فقط وضع اجتماع اش
ــاى كوچك بدانيم.  جيب مردم را دليل اين دزدى ه
ــت  كه بسيارى  ــناس ايرانى معتقد اس اين جامعه ش
ــبى ندارند و  ــع نامناس ــراد آن قدرهم وض ــن اف از اي
ــطح متوسط هستند   ــود كه در س گاهى ديده مى ش
ــد و حس  مبهم دزدى  يا حتى وضع مالى خوبى دارن
ــدن در اين كار را دليل  ــيطنت كردن و موفق ش و ش
ــان مى دانند. آن ها ماهرانه فكر و نقشه  دزدى هاى ش
ــى را بدون  ــد اگر جنس ــند و تصور مى كنن مى كش
پرداخت يك ريال صاحب شوند، شاهكار كردند و براى 
رفقاى شان هم تعريف كرده و فكر مى كنند اين دزدى 
نيست يا گمان نمى كنند كه دست آن ها هم مى تواند 
رو شود. بعضى افراد با داليلى كه فقط براى خودشان 

ــك جامعه را  ــك فرد يا ي ــت، قصد دارند ي موجه اس
ــه داد: بعضى از افرادى كه  مجاب كنند. كاظمى  ادام
ــكى در فروشگاه ها  روي  ــتبرد زدن هاى يواش به دس
ــان اين  مى آورند براى هيجان و باالرفتن آدرنالين ش
ــان بارها اعتراف كرده اند كه  كار را مى كنند و خودش
ــيارى  ــتند بس لذت مى برده اند از اين كار و البته هس
ــا را وادار مى كند كه  ــر و جيب خالى، آن ه هم كه فق
ــخت ترين كار  راحت ترين راه را كه البته به نظرم س
ــت، انجام دهند  و اين افراد در هر قشرى و  درهر  اس
ــوند. همه ما يك يا چند بار در روز  ــنى پيدا مى ش س
گذرمان به سوپرماركت ها و فروشگاه هاى زنجيره اى 
مى افتد. فروشگاهى كه جنس شان را برحسب ميزان 
ــته است. آيا تا به  عالقه ما، در معرض ديدمان گذاش
ــز كوچكى برداريد  حال به فكر اين افتاده ايد كه چي
و داخل كيف خودتان بگذاريد؟ اين سوالى بود كه از 
اكرم پرسيدم كه دانشجوى پرستارى است  كه بعد از 
تمام شدن شيفت همه روزه  از يكى از فروشگاه هاى 
ــد كرده و راهى  ــتان خري زنجيره اى نزديك بيمارس

خانه مى شود. 
او جواب داد:  نه نشده. بارها پول نداشتم ولى واقعا 
ــگاه چند هم اتاقى  ــاق نيفتاده، ترم اول دانش اين اتف
ــه  ــتم كه يك كيس ــيطون و بازيگوش داش خيلى ش
ــتند.  ــتند و از هر مغازه چيزى بر مى داش بزرگ داش
ــرت مى كرد و  ــازه دار را پ ــى از بچه ها حواس مغ يك
ديگري  پفك، آدامس، يه مشت نخود وهرچيزى كه 
دم دست بود، بر مى داشت و داخل كيف مى گذاشت 
و اتفاقا در يكى از مغازه ها مچ يكى از آن ها را گرفتند 
كه با رل بازى كردن توانستند از مغازه بيرون بيايند. 
از اكرم كه جداشدم،  شيطنت آن ها مرا به فكر فرو برد 
ــتبرد مى زنند؟  يا اگر  ولى آيا همه براى شيطنت دس
ــان جواب نمى داد االن بايد  يك  فيلم بازى كردن ش
مجرم داراى پرونده قضايى باشند؟ اين چيزى است 
ــزرگ محاكم قضايى  ــاى كوچك و ب كه از پرونده ه
معلوم است. دزدى هايى كه يقه فرد خاطى را گرفته  
و او را از فروشگاه به كالنترى و دادگاه ها مى كشاند و 
بهتر است بدانيم كه سرقت يكى از مهم ترين جرايم 
عليه اموال و مالكيت اشخاص است و قانون مجازات 
ــرقت در ماده  ــالمى مصوب 1392 در تعريف س اس
ــرقت عبارت است از ربودن  267 مقرر مى دارد: «س
مال متعلق به غير» وهمين مى تواند براى فرد خاطى 

مجازات در حد و اندازه هاى مختلف به همراه بياورد.
دوربين مدار بسته داريم، حساب دفترى نداريم

آقا سلمان  كه درمحله آذربايجان مغازه كوچكى 
ــرو صورتش معلوم است كه  سنى را  دارد و از موى س
ــاره به خالى بودن دست مردم و وضع  گذرانده، با اش
اقتصادى و قيمت هاى بدون حساب و كتاب كه فقط 
ــد، مى گويد: «در خيلى  باال مى روند و پايين نمى آين
از سوپرماركت ها و بقالى هاى محله هايى مثل اينجا 
براى آشنايان حساب دفترى داريم .فقط براى كسانى 
كه آن ها را مى شناسيم و خوش قول هستند و ماه به 

ــويه مى كنند. حساب دفترى   ماه حساب شان را تس
ــده بالى جان ما. نمى دانيم دنبال حساب دفترى  ش
خود برويم يا كار كنيم. اگر ندهيم كه دل مان نمى آيد 
و بدهيم هم كه مال مان از دست مان رفته و به هزار زور 
ــترى  و بال، اگر برگردد اگر برنگردد. او مى گويد:«مش
هم مشترى ديروز، خوش قول و امين مال مان بودند 

ولى دوره و زمانه عوض شده است».
ــته اى است  ــاب دفترى نداريم»، اين نوش «حس
ــماعيل مختارى  روى يك برگ كاغذ A4، با  كه اس
رنگ مشكى و تايپ درشت باالى سر خود چسبانده، 
ــته را ببينند. او  تا همه به محض ورود، ابتدا اين نوش
ــش، در تهران پارس   ــگاهى را به همراه برادران فروش
ــابى و تنش هاى  اداره مى كند. او كه بدقولى و بدحس
بعد از بدقولى را علت اصلى باز نكردن حساب دفترى 
ــرايطى قرار  ــت كه همه ما در ش مى داند، معتقد اس
ــود و فردا  داريم كه فقط مواظبيم امروزمان تمام ش
ــاب دفترى داشتند و دارند،  برسد. آن هايى كه حس
ــاب  ــيمانند. ما از اول مى گوييم نداريم . نه حس پش
ــى قرض مى دهيم؛  دفترى داريم و نه پول نقد به كس
ــگ اول بهتر از صلح  ــنا و غريبه هم نداريم. «جن آش
ــود، مى گويد  ــت». او كه سر دلش باز مى ش آخر اس
ــود، از بابت  ــر دايى خودم كه مثل من مغازه دار ب پس
همين حساب دفترى ها بيچاره شد، ديگر نمى توانيم 
ــى برند ولى پولش  به مردم اعتماد كنيم. جنس را م
ــتيم. او دوربين هاى  را نمى آورند. ما هم مقصر نيس
ــردن امنيت و  ــگاهش را در باال ب ــته فروش مداربس
ــته ولى كافى  ــر دانس ــش رفتن ها» موث كاهش «ك
نمى داند و تاكيد مى كند كه دوربين ها هم مشكالت و 
دردسرهاى خودشان را دارند. يا يك نفر را مى خواهد 
ــش به صفحه مانيتور باشد. خيلى از  كه دايم حواس
دزدى ها را پس از رفتن مشترى از آن با خبرمى شويم 
كه در آن لحظه هم كار از كار گذشته، حاال بيا و در اين 

شهر بزرگ دنبال يك دزد ناآشنا بگرد. 
با لبخند وارد شويد

ــيارى از  ــويد» اين را بر در بس ــد وارد ش «با لبخن
فروشگاه ها مى خوانيم  اما همه فروشگاه ها مانند هم 
نيستند و داستان هر كدام شان از مشترى شنيدنى و 
چه بسا تلخ و ناگوار است. ولى آن چيزى كه بين همه 
مغازه داران و صاحبان فروشگاه هاى كوچك و بزرگ 
ــت، عدم اطمينان آن ها از مشتريان  و  ــترك اس مش
ــتريان از فروشندگان كاالهاست.  عدم اطمينان مش
ــتريانى كه روز به روز ماهرتر و كاربلدترو با هزار  مش
ــگاه ها مى گذارند و  ــواس  پا به فروش نوع تنوع و وس
فروشگاه هايى كه تالش مى كنند همه جوره مشترى 
را به سمت خود جذب كنند و مطمئنا  بدون پرداخت 
ــى نمى توانند از  ــده، به راحت مبلغ جنس خريده ش
فروشگاه خارج شوند. با اينكه نمى توان همه را با يك  
ــم ديد اما دنياى كار و كاسبى دنياى ترديد و بى  چش
اعتمادى است . اعتمادى كه بين فروشنده و مشترى  

با لبخندى آغاز وگاهى با لبخندى پايان مى گيرد.      

جلسه رسيدگى به اتهامات متهمان پرونده دومان توكان 
ــعبه چهارم دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم مفسدان و  در ش
ــت قاضى صلواتى، به صورت  اخاللگران اقتصادى و به رياس
علنى برگزار شد. نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگى 
به اتهامات پرونده شركت دومان توكان به رياست ابوالقاسم 
صلواتى از فعاليت و تخلفات اين شركت در زمينه هاى مختلف 
ــون خريد هتل هاى  ــگرى همچ تجارى، صنعتى و گردش
چندستاره در دبى، لندن و سنگاپور خبر داد.  به گزارش خبرنگار 
اجتماعى ايرنا، در ابتداى اين جلسه كه امروز سه شنبه در شعبه 
چهارم دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم مفسدان و اخاللگران 
اقتصادى برگزار شد، قاضى صلواتى گفت: اين پرونده داراى 60 
جلد و 186 شاكى است و پنج متهم دارد كه متهم پنجم به نام 
ندا مختارزاده فرزند رئوف به عنوان مشاور ارشد جذب سرمايه 
شركت دومان بوده و  دو ميليارد تومان پورسانت دريافت كرده 
ــت.  صفريان نماينده دادستان در اين  و از كشور گريخته اس
جلسه رسيدگى گفت: متهم رديف اول اين پرونده «دومان 
سهند» فرزند اصغر به اتهام مشاركت در اخالل عمده در نظام 
ــبكه اى  است. وى  اقتصادى و مشاركت در كالهبردارى ش
افزود: رشيد جبارى فرزند محمد، مهدى ذكايى فرزند يحيى 
و احسان حديدساز فرزند محمدعلى به مشاركت در اخالل 
عمده در نظام اقتصادى و مشاركت در كالهبردارى شبكه اى 
متهم هستند و ندا مختارزاده به اتهام معاونت در كالهبردارى 
شبكه اى و معاونت در اخالل عمده در نظام اقتصادى است كه 
اكنون متوارى است. نماينده دادستان با اشاره به مستندات در 
كيفرخواست گفت: در تصاويرى از صفحه سايت آمده كه از 
هزار و 650 ميليارد تومان در حوزه صنعتى بيش از يك چهارم 
ــرمايه گذارى در حوزه صنعت غذا و آشاميدنى و صنعت  س
شكالت سازى، دارو، نفت، پوشاك و اپليكيشن هاى موبايلى 
بوده است.صفريان افزود: فيلم مرحمت به كارگردانى محمد 
ــولى كه به روزهاى پايانى خود مى رسد، محصول واحد  رس

سرمايه گذارى شركت دومان است.
 تبليغات جذب سرمايه با وعده اقامت دومينيكا

ــالم كرده  ــق پيامك اع ــركت از طري وى افزود: اين ش
ــودهاى بى نظير تا هفت درصد ماهيانه يا سود  ــت كه س اس
ــط  ويژه ماه رمضان تا 15 درصد و اخذ اقامت دومينيكا توس
ــرمايه گذاران در نظر گرفته شده است. اين شركت براى س

صفريان اظهار داشت: همچنين اين شركت از طريق تبليغات 
اينترنتى اعالم كرده كه با خريد سهام چند آژانس هواپيمايى 
توانسته تور جزاير رويايى را كسب كند و از اين طريق سودهاى 
ــت. نماينده دادستان افزود:  سرشارى را به دست آورده اس
شركت دومان سهام چندين هتل در كشورهاى مختلف مانند 
دبى، لندن، كيش و سنگاپور را خريدارى كرده است.صفريان 
اظهار داشت: طبق گزارش پليس امنيت و عمومى ناجا و نامه 
ــرمايه گذارى پيشرو دومان توكان  بانك مركزى شركت س

ــيع با مضمون پرداخت  با ارسال پيامك هايى در حجم وس
سودهاى بى نظير و به كارگيرى آن ها در زمينه هاى مختلف 

تجارى فعاليت مى كرده است. 
 تبليغات در سايت شركت براى سرمايه گذارى

ــايت شركت دومان  نماينده دادستان اضافه كرد: در س
ــركت اجازه دريافت پول  ــده است كه اين ش توكان اعالم ش
ــگرى به ويژه براى  ــرمايه گذارى در زمينه هاى گردش و س
ــت و در سايت قيد شده كه اين  گردشگران خارجى را داراس

شركت در زمينه انتقال خطوط نفت و گاز نيز مجوز دارد.
شكايت بورس از شركت دومان

وى اظهار داشت: سازمان بورس در مجتمع امور اقتصادى 
ــكايت و اعالم كرده كه هيچ مجوزى به اين  از اين شركت ش
شركت نداده است.صفريان ادامه داد: اين شركت داراى چهار 
ــتوران و دو هتل به صورت اجاره اى و همچنين روزنامه  رس

آسمان آبى بوده و مغازه صرافى نيز اجاره كرده است. 
مديرعامل شركت دومان مدرك ديپلم دارد

نماينده دادستان گفت: بر اساس اظهارات متهم رديف اول، 
وى در شركت دومان به عنوان مديرعامل فعاليت مى كرده و 
تا ديپلم درس خوانده و در مشاغلى مانند كارگرى ساده،  مدير 
رستوران،  خبرنگارى و سردبيرى روزنامه فعاليت داشته است. 
وى افزود: متهم گفته است كه پروژه  هاى اين شركت به دليل 
ــد اما اگر پروژه ها را تعطيل  زيان ده بودن بايد تعطيل مى ش
ــرمايه متوقف مى شد و سرمايه گذاران  مى كردند، جذب س
متوجه اين مساله مى شدند و به همين دليل به ادامه فعاليت ها 
پرداختيم. صفريان اضافه كرد: بنا به اظهارات متهم اين شركت 
با 300 سرمايه گذار بيش از 200 ميليارد تومان جذب سرمايه 
داشته و امروز شركت دومان بالغ بر 150 ميليارد تومان بدهى 
ــه 60 درصد موجودى  ــزود: متهم اعالم كرده ك دارد.وى اف
سرمايه را به پرداخت سود اختصاص داده و 40 درصد را نيز 
ــت. از طرف ديگر 25 درصد  براى پروژه ها درنظر گرفته اس
سرمايه گذاران يك بار گردش پول داشته و 30 ميليارد تومان 

دريافت كرده اند. 
 متهم: اشتباه كردم ولى به فعاليت هايم ادامه دادم

صفريان اضافه كرد: دومان توكان در اظهارات خود گفته 
ــتباه خود پى برده و قصد داشته است  كه از مهر  امسال به اش
كه فعاليت شركت را متوقف كند ولى رفتار سرمايه گذاران 
او را مجبور كرده است كه به فعاليت هاى خود ادامه دهد.وى 
افزود: پرداخت حقوق ثابت ماهيانه به مبلغ 50 ميليون تومان 
به مهدى ذكايى، پرداخت 400 ميليون تومان بابت شكايت 
بورس، پرداخت سكه هاى طال، كارت هاى هديه و ارز از نوع 
ــدن  يورو از طريق مهدى ذكايى براى جلوگيرى از پلمب ش
دفاتر و رستوران ها و اجاره خودروهاى لوكس به بهاى سنگين 
ــرمايه گذاران از مواردى است كه  براى اغواگرى در پيش س
متهم به حيف و ميل اموال پرداخته است.نماينده دادستان 
تهران گفت: متهم براى اجاره 6 خودروى لوكس مبلغ يك 
ميليارد و 500 ميليون تومان پرداخته است؛ در حالى كه هيچ 

خودرويى به ملكيت شركت دومان درنيامده است. وى يكى از 
شگردهاى متهم را تبليغات شركت دومان توكان در فضاى 
ــمرد و گفت: دومان روزانه 40 هزار تا 200 هزار  مجازى برش
پيامك با عنوان سودهاى باال ارسال مى كرده و فعاليت اين 
شركت در تلگرام و اينستاگرام نيز با مديريت و مشاركت وى 

صورت مى گرفته است. 
 استخدام باديگارد براى ترساندن سپرده گذاران

ــتان گفت: مديرعامل اين شركت ضمن  نماينده دادس
استخدام افراد قوى هيكل به عنوان باديگارد به دنبال ترساندن 
سرمايه گذاران و انصراف آنان از مراجعه به شركت براى دريافت 

حق خود بوده است.
 متهم رديف پنجم از اخراج تا شروع به كار دوباره

ــف پنجم گفت:  ــارزاده متهمه ردي ــاره ندا مخت وى درب
ــاور  ــال 94 به عنوان مش ــاس اظهارات وى از مهر س بر اس
ــال 95 تا  ــوده و از دى س ــغول به كار ب ــرمايه گذارى مش س
ــود و دوباره فعاليت  ــت 96 از شركت اخراج مى ش ارديبهش
خود را در اين شركت آغاز مى كند.  صفريان گفت: وى حدود  
دو ميليارد تومان سرمايه در شركت دومان دارد كه به گفته 
خودش حاصل كاركرد و فروش اموال خانوادگى بوده و سود 
دريافتى وى از 400 ميليون تا 500 ميليون تومان بوده است. 
ــت:  ــاره به نحوه فعاليت هاى اين متهم اظهار داش وى با اش
مختارزاده با روشن شدن ناتوانى شركت و غيرقانونى بودن آن 
تالش هاى مجرمانه بسيارى انجام داده است. صفريان افزود: 
متهمه گفته است كه اين شركت حدود 140 تا 150 ميليارد 
ــه درصد از سرمايه ها را  تومان سرمايه داشته است و دو تا س

به عنوان پورسانت دريافت مى كرده است. 
كشف باتوم و سالح در منزل متهم

وى افزود: سالح، شوكر، باتوم شبه سالح و مبلغ 16 ميليارد 
و 400 ميليون تومان چك بانكى در اموال متهم كشف شده 
است. نماينده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته 
هيچ گونه پول نقد، اموال منقول و غيرمنقول در ساير كشورها 
ندارد و البته به نادرست بودن فعاليت شركت آگاه و در حال 

حاضر پشيمان از عملكرد خود بوده و درصدد جبران است. 
دريافت يك ميليارد تومان از دومان سهند

ــوه دريافتى از  ــاره وج ــن متهم درب ــزود: اي صفريان اف
ــان بابت  ــت كه 500 ميليون توم ــهند گفته اس دومان س
ــد فرش،  ــان بابت خري ــون توم ــزى، 500 ميلي بانك مرك
200ميليون تومان براى رهن خانه، 250 ميليون تومان براي  
خريد ويال در شمال، 50ميليون براى خريد خودروى زانتيا و 
ــودرو پرداخت كرده و در  20 ميليون براى هزينه كرد اين خ

مجموع يك ميليارد تومان از دومان گرفته است.
 دريافت دو ميليارد تومان براى سـامانه پيامكى 

شركت
نماينده دادستان درباره متهم رديف چهارم اين پرونده 
ــاز در اظهارات خود در خصوص هزينه  كرد  گفت: حديدس
پول هاى دريافتى گفته است كه حدود دو ميليارد تومان بابت 

شارژ سامانه پيامكى گرفته  است. وى افزود: اين متهم خود را 
جانشين مديرعامل معرفى كرده است و در اظهارات خود بيان 
ــئول پر كردن فرم قرارداد مشتريان بوده  داشته كه وى مس
است. البته طراحى سايت به عنوان فردى به نام رامتين بوده و 

مطالب سايت نيز توسط دومان تهيه مى شده است.
داليل و مستندات دادستانى در اتهامات متهمان

نماينده دادستان با استناد به گزارش هاى مرجع انتظامى 
و سازمان اطالعات تهران مبنى بر دروغ بودن تبليغات و عدم 
ــركت، اقرارهاى  ــرمايه و هزينه و صورى بودن ش تطابق س
متهمان مبنى بر عدم سرمايه گذارى در محل هاى اعالمى، 
ــاكيان، تبليغات  مراجعه و مواجهه حضورى متهمان با ش
شركت در سايت هاى اينترنتى و استعالم هاى صورت گرفته 
از بانك مركزى درخواست صدور حكم را براى متهمان اعالم 

كرد. 
 درخواسـت هـاى شـاكيان بـراى رسـيدن به 

سرمايه هاى خود
قاضى صلواتى پس از قرائت كيفرخواست از شاكيان 
خواست تا اگر صحبتى دارند در جايگاه بيان كنند كه يكى 
از شاكيان با سرمايه گذارى به مبلغ 214 ميليون تومان 
در اين شركت گفت: من در مرحله اول سرمايه گذارى  دو 
بار سود گرفتم اما در مرحله دوم سرمايه گذارى فقط يك 
سود گرفتم و پس از آن اعالم كردم كه مى خواهم پول و 
سودم را يك جا بگيرم و آن ها قبول كردند، اما چيزى به 
ــرمايه گذاران اين شركت با  من ندادند. وى افزود: ما س
ــتغال زايى و كارآفرينى با هدف مشخص وارد  هدف اش
اين عرصه شديم اما پس از مدت كوتاهى متوجه شديم 
ــركت، اجاره اى هستند و  ــيارى از اماكن اعالمى ش بس
ــده است؛به طورى  ــرمايه ها در جايى ديگر هزينه ش س
كه نه تنها كارآفرينى صورت نگرفت بلكه سودى هم به 

سرمايه گذاران پرداخت نشده است.
درخواست اصل و سود سرمايه هاى سپرده گذاران

ــرمايه گذار افزود: با وجود پلمب 11ماهه شركت  اين س
ــرمايه اصلى ما  و تورم امروزى و كاهش ارزش پول، اكنون س
كاهش يافته است؛ به طورى كه برخى افراد، خانه خود را براى 

سرمايه گذارى فروخته بودند واكنون با آن پول نمى توانند آن 
خانه يا مشابه آن را خريدارى كنند و برخى از سرمايه گذاران 
نيز فوت شده و برخى نيز به خاطر مشكالت زندگى شان از هم 
پاشيده است. خواسته اين شاكى از قاضى صلواتى عبارت از 
پرداخت اصل سود، سود سرمايه گذارى، ضرر و زيان ناشى 
از كاهش ارزش پول و همچنين جبران خسارت هاى روحى و 
روانى بود. وى افزود: بنابر اظهارات متهم اين پرونده، وى مبالغ 
زيادى را در ارز هاى ديجيتالى سرمايه گذارى كرده است كه با 
باز گرداندن آن مى توان كل بدهى ها را پرداخت كرد؛ به طورى 
كه خود متهم مى تواند در زندان و با يك لب تاپ اين كار را انجام 
دهد و در حال حاضر ارزش ارز ديجيتالى بيت  كوين حدود 10

برابر شده است. 
بغض يك سپرده گذار در جلسه دادگاه 

يكى از شاكيان كه 750 ميليون تومان از سرمايه خود را 
به اين شركت سپرده بود، در جايگاه قرار گرفت و گفت: من 
با پدرم شريك بودم و زمانى كه پدرم دچار بيمارى قلبى بود، 
براى انتقال او به بيمارستان خصوصى درخواست سرمايه خود 
را كردم ولى مسئوالن شركت از پرداخت پول به من خوددارى 
ــخن مى گفت، از  كردند.  وى در حالى كه با بغض و گريه س
فيلمبرداران خواست تا كار خود را متوقف كنند و افزود: من به 
آن ها مى گفتم كه پولم را بدهيد و آن قدر تعلل كردند تا پدر من 

در 25 بهمن سال گذشته در بيمارستان فوت كرد. 
متهم به دنبال بهانه اى براى خروج از زندان است

مازيار سلطانى وكيل شاكيان گفت: متهم اصلى پرونده 
پس از اقدامات مجرمانه همچنان با فشار به شاكيان به اعمال 
ــرف ديگر اعالم مى كند  مجرمانه خود ادامه مى دهد و از ط
كه اموالى دارد ولى به دادگاه اعالم نمى كند و به همين دليل 

بسيارى از شاكيان درخواست دارند تا او از زندان بيرون بيايد.
تحت الحفظى در كار نيست

ــخنان تعدادى از  ــنيدن س قاضى صلواتى پس از ش
ــت به  ــت: دادگاه در چارچوب كيفرخواس ــاكيان گف ش
ــيدگى خواهد كرد و تحت الحفظ  اتهامات اين افراد رس
بودن زمانى است كه متهمان اموالى را معرفى كنند؛ بنابر 

اين تحت الحفظى در كار نيست . 

     «قانون »  علت  سرقت هاي كوچك از فروشگاه ها را بررسى مى كند  

دستبردهاي  يواشكي

     به رياست قاضى صلواتى صورت گرفت   

محاكمه متهمان پرونده شركت كالهبردارى دومان توكان

پيرو دستور رياست قوه قضاييه صورت گرفت

حضور هيات ويژه كارشناسى از سوى 
دادستان كل كشور، امروز در خوزستان 

رييس دفتر دادستان كل كشور اعالم كرد: با توجه به دستور 
رييس محترم قوه قضاييه به منظور بررسى شايعات و ادعا ها 
درباره شكنجه يكى از كارگران بازداشتى شركت نيشكر هفت 
تپه، هيات كارشناسى ويژه از سوى دادستان كل كشور تعيين 
شد.به گزارش ميزان، على اكبر بختيارى رييس دفتر دادستان 
ــتور رييس محترم قوه  كل كشور اعالم كرد: با توجه به دس
قضاييه به منظور بررسى شايعات و ادعا ها درباره شكنجه يكى از 
كارگران بازداشتى شركت نيشكر هفت تپه، هيات كارشناسى 
ــد و امروز براى  ــوى دادستان كل كشور تعيين ش ويژه از س
رسيدگى به موضوع در استان خوزستان حضور دارند.آيت ا... 
آملى الريجانى روز دوشنبه در جلسه مسئوالن عالى قضايى 
در بخشى از صحبت هاى خود با اشاره به انتشار برخى شايعات 
و ادعاها مبنى بر شكنجه يكى از كارگران بازداشتى كارخانه 
نيشكر هفت تپه تاكيد كرد: به دادستان محترم كل كشور 
دستور مى دهم كه همين امروز با تشكيل هياتى مستقل و اعزام 
اين هيات به منطقه، موضوع را مورد بررسى قرار دهند و هر چه 
سريع تر نتيجه بررسى ها را به اطالع اينجانب و مردم عزيزمان 
برسانند. رييس قوه قضاييه ادامه داد: چنين مسائلى براى ما 
بسيار مهم است زيرا هيچگاه بناى جمهورى اسالمى، دستگاه 
قضايى و نهادهاى امنيتى و اطالعاتى چنين تخلفاتى نبوده و 
ما آن را به لحاظ شرعى و قانونى ممنوع مى دانيم. ممكن است 
كارگرى متخلف باشد اما به هيچ عنوان برخورد خالف قانون با 
او پذيرفته نيست. البته تخلف احتمالى يك بازجو هم نبايد به 
حساب يك مجموعه گذاشته شود؛ گرچه خود دستگاه هاى 
امنيتى و انتظامى نيز موظفند از طريق بازرسى ها و ساير ساز و 
كارهاى نظارتى از وقوع تخلفات جلوگيرى كنند اما به هر حال 
متهم كردن كل يك دستگاه به دليل اقدام احتمالى يك فرد، 
شايسته نيست.آيت ا ... آملى الريجانى با بيان اينكه گاهى نيز 
ادعاهايى به دليل عدم اطالع از حقوق قانونى مطرح مى شود يا 
زندانى تصور مى كند محيط زندان بايد برايش مانند هتل باشد، 
به وجه ديگر انتشار اين اخبار اشاره كرد و يادآور شد: مجموع 
برخوردهايى كه در رسانه ها به ويژه رسانه هاى دشمن با اين 
موضوع صورت مى گيرد، حاكى از امارات و قرائنى است كه 
نشان مى دهد اين ماجرا مى تواند در ادامه پروژه هاى پى در پى و 
تخريبى دشمن عليه نظام باشد. البته ابعاد مختلف اين موضوع 
بايد بررسى شود و ما پيش از بررسى ها هيچ كس را تخطئه و 
تكذيب نمى كنيم.رييس قوه قضاييه افزود: اظهارات و واكنش 
هاى دشمن در اين قبيل موارد، در داخل كشور نيز مشتريان 
ــانه ها  ــود را دارد. اكنون نيز برخى روزنامه ها و رس خاص خ
دفاع هاى نامعقول از افراد مى كنند و به شايعات عليه نظام 
دامن مى زنند. آيا اگر دشمن يك موضوع را در بوق و كرنا كرد، 
مقتضاى امنيت ملى اين است كه دنباله رو او شويم؟همچنين، 
به دنبال دستور رياست قوه قضاييه به دادستان كل كشور مبنى 
بر تشكيل هياتى مستقل و اعزام اين هيات به منطقه، جهت 
بررسى ادعاى فرد مدعى شكنجه شدن، حسام الدين آشنا 
مشاور رييس جمهور نيز صبح امروز با انتشار پستى نوشت: با 
دستور صريح رييس جمهور رسيدگى به ادعاى خشونت عليه 

فرد بازداشتى با سرعت و دقت انجام خواهد شد.
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گروه جامعه

ــهرداران تهران پس از پيروزي انقالب  ــدن همه ش جمع ش
ــاله مديريت شهرداري اتفاقي بسيار  و استفاده از تجارب 40 س
مهم بود كه ديروز در طبقه هفتم ساختمان خيابان بهشت رخ 
ــهردار تهران پس  داد. پيروز حناچي كه عنوان چهاردهمين ش
از انقالب را يدك مي كشد، ديروز ميزبان اين نشست صميمانه 
ــيوه اداره شهر  بود و از عزم جدي حناچي براي دگرگوني در ش

خبر مي داد.
 شهردار تهران كه در يك ماه و چند روز گذشته از حضور خود 
ــهرداري  ــهرداري اقدامات خوبي را براي تغيير نگاه به ش در ش
ــهرداران بعد از پيروزي انقالب بي  ــت، از همه ش انجام داده اس
ــي آن ها داشته باشد، براي  آنكه نگاهي به سليقه و ذايقه سياس
يك هم انديشي دعوت كرد. اين دعوت را نيزهمه به جز چند نفر 
پذيرفته و ظهر ديروز خود را به محل كار سال هاي دور و نزديك 

خود  رساندند. 
توجيه هايي براي غيبت 

ــياري از خبرنگاران چشم به راه  ــه ديروز بس با آنكه در جلس
ــته تهران بودند،  ــهرداران گذش ــاخص تري از ش چهره هاي ش
ــچي»، «احمد  ــين كرباس ــهردار يعني «غالمحس اما چهار ش
ملك مدني»، «محمود احمدي نژاد» و «محمد باقر قاليباف» به 
بهانه هاي مختلف از حضور در اين نشست صميمي و غير سياسي 
سرباز زدند. اتفاقي كه تا حدودي با توجه به روحيات افراد قابل 
پيش بيني بود و در حالي كه پيروز حناچي با شعار تهران، شهري 
براي همه اداره شهر را دنبال مي كند، اما گويي چهره هاي گفته 

شده خود را جزئي از «همه» نمي دانند! 
ــدم حضور چهار  ــروز داليلي براي ع ــه دي چنانچه در جلس
ــتر به بهانه جويي براي  شهردار اسبق تهران عنوان شد كه بيش
ــبيه بود. آن طور كه در جلسه  ــهر ش عدم مشاركت در اداره ش
ديروز عنوان شد، غالمحسين كرباسچى شهردار سال هاي دهه 
ــه هم انديشي  هفتاد تهران در توجيه عدم حضور خود در جلس
ــن امروز كار  ــته به من گفتند و چون م گفته كه «دو روز گذش
داشتم، نتوانستم شركت كنم! تصور مى كنم اين جلسه بيشتر 
حالت ديد و بازديد و تشريفاتى داشت و دستور خاصى نداشته 
است».  اين در حالي بود كه انتظار مي رفت كرباسچي كه حداقل 
به لحاظ گرايش سياسي هم طيف با مديريت فعلي شهر است، 
حتي در «جلسه خوش و بش» نيز حضور مي يافت و ياري گري 
فكري براي اداره شهر بود، هرچند وي چندي قبل در واكنشي 
كه نسبت به دوچرخه سواري هاي سه شنبه هاي بدون خودرو 
حناچي داشت، به نوعي نشان داد كه عالقه اي براي اثرگذاري در 

ساختن شهري براي همه ندارد! 
احمد ملك مدني نيز از ديگر افرادي بود كه انتظار براي حضور 
ــه ديروز مي رفت  ــش اصالح طلبي در جلس او،  باتوجه به گراي
ــود را مطرح كرد.  در توجيه غيب خود موضوع بيماري مادر خ
«مراسم عقد پسر در مشهد» نيز دليلي از سوي قاليباف شهردار 
12 ساله تهران در جلسه ديروز مطرح شد تا پس از حاشيه هايي 
ــال قبل به وجود آمد،  كه در مراسم عروسي دختر او در چند س
اين بار عقد پسر مانع از تشريك مساعي قاليباف براي اداره بهتر 
پايتخت شد! اينكه مسئوالن طوالني ترين دوره شهرداري تهران 

ــت انتقال تجارب حضور نيافتند و ممكن بود در مقابل  در نشس
ــيوه هاي مديريتي اين دوره طوالني  پرسش هايي از تبعات ش
مطرح شود، به نظر بيش از آنكه ارتباط با مراسم عقد وسط هفته 
داشته باشد، پرهيز از پذيرفتن مسئوليت اتفاقات ناخوشايند آن 

روزها در حضور سكانداران چهل ساله پايتخت بود. 
ــهردارـ  رييس جمهور سابق اما  «محمود احمدي نژاد»  ش
دليلي رسمي براي علت عدم حضورش در ميان شهرداران بعد از 
انقالب تهران را مطرح نكرد، اگرچه با توجه به روحيات او و البته 
حاشيه هاي سياسي اين روزهاي او از حضور در مجامع مختلف 
ــهردار 30 ماهه  ــوي ش مي توان حدس زد كه نوعي واهمه از س
تهران كه راهي پاستور شد، براي شركت در جلسه ديروز وجود 
ــت. به خصوص آنكه نمايندگان رسانه هاي گروهي نيز در  داش
طبقه هفتم ساختمان بهشت سواالت زيادي را براي پرسش از 

شهردارن آماده كرده بوند!
 كاش مديران گذشته كه با سرمايه مردم سال هاي در اداره 
ــب كرده بودند، در زمانى كه شهردار مردمى  ــهر  تجربه كس ش
ــب رضايت  ــران و كس ــكالت ته ــه منظور رفع مش پايتخت ب
شهروندان، بدون هر گونه نگاه جناحى و با هدف استفاده از خرد 
ــعى در حل معضالت پايتخت  جمعى و تجربيات گذشتگان س
ــوى شهرداران قبل تر  ايران اسالمى را دارد و دست يارى به س
از خود دراز كرده است؛ منيت را كنار مى گذاشتند و دعوتش را 

اجابت مى كردند.

غيبت سرپرستان 
ــروزي انقالب و چه پس از  ــه تهران چه پيش از پي تاريخ بلدي
آن، عالوه بر حضور شهرداران، دوره هايي را نيز با اداره سرپرستان 
گذرانده است كه هر يك به فراخور مدت حضور تجربياتي مهم 
در اداره شهر دارند. شهرداري تهران پس از پيروي انقالب تاكنون 
هفت سرپرست را به خود ديده كه البته يكي از آن ها يعني سيد 
ــال هاي قبل دار فاني را وداع گفته است. اما  رضا زواره اي در س
ــين مقيمي»، «علي سعيدلو»،  «محمد حقاني»، «محمد حس
ــليمي» و «حسين  «سميع اهللا حسيني مكارم»، «مصطفي س
ــهرداري بودند كه  ــتي سال هاي قبل ش بنكدار» شش سرپرس
مي توانستند در جلسه مشورتي با حناچي حضور داشته باشند. 
در ميان اسامي شهرداران دعوت شده به جلسه ديروز البته نامي 
ــال هاي 61 و 62 تهران نبود  از محمد كاظم سيفيان شهردار س

كه متوجه شديم وي نيز به ديار باقي شتافته است.
هم انديشي براي اداره يك شهر

ــرى»، «محمد على  ــى»، «مرتضى الوي «محمد نبى حبيب
افشانى»، «محمد على نجفى»، «سيد كمال الدين نيك روش»، 
ــيد مرتضى طباطبايى» و «محمد  ــين دلجو»، «س «غالمحس
توسلى» شهرداران بعد از انقالب تهران بودند كه در جلسه ديروز 
ــهر را در  حضور يافته و بخش هايي از تجارب خود براي اداره ش
اختيار حناچي گذاشتند. اين جلسه در فضايي صميمانه و غير 
ــد اما در پايان نشست، برخي اعضا به گفت وگو  خبري برگزار ش

ــانه ها پرداختند. ابتدا «محمد نبى حبيبى» شهردار سال  با رس
62 تا 66 تهران پس از پايان جلسه درباره اينكه اگر جاي شهردار 
فعلي تهران بوديد، چگونه شهر را اداره مي كرديد، گفت: معتقدم 
با توجه به حجم ضايعات، توجه به حل مشكالت زيست محيطى 
بايد دراولويت هاى كارى قرار گيرد. وى با بيان اينكه حل مسائل 
چند بعدى است و نبايد تنها به يك بعد آن توجه كرده و از توجه 
به مابقى ابعاد صرف نظر كنيم و در غير اين صورت مشكالت حل 
نمى شود، گفت: در زمانى كه من شهردار تهران بودم 50 محور را 
با مشورت هاى گوناگون براى تهران مشخص كرديم كه ترافيك، 
ــبز و غيره از جمله اين محورها بودند، معتقدم  توسعه فضاى س
ــهردارى بايد همه محورها را به صورت متوازن در دستور  كه ش
ــود. وى با بيان اين كه موقعى  كار قرار دهد تا اين مسائل حل ش
كه من شهردار بودم پروژه مترو متوقف شده بود و در زمان جنگ 
ــهردار تهران بودم، گفت: در زمانى كه من شهردار تهران  من ش
بودم 60 بار تهران مورد حمله موشكى قرار گرفت كه بايد عالوه 
ــهر، فضاى زنده و پرنشاطى را هم فراهم  بر انجام امور جارى ش
ــهردار شدم پنج  مى كرديم . وى با بيان اين كه زمانى كه من ش
هزار بخشنامه متفاوت و بعضا متضاد هم وجود داشت كه يكى از 
عوامل سواستفاده بود گفت: زمانى كه من شهردار تهران بودم 
ميانگين صدور پروانه ساختمانى 18 ماه بود و با تالش هايى كه 
انجام داديم  آن را به 6 ماه كاهش داديم. پس از حبيبي، مرتضى 
ــهردار سال هاي 78 تا 80 الويرى ، عضو فعلي شوراي شهر و ش

ــال پيش من آن طرف ميز بودم  تهران نيز با بيان اين كه 17 س
ــه فعاليت مى كنم،  ــيون بودج وحاال اين طرف ميز و در كميس
ــهر در برنامه سوم  گفت: ما حرف هاى كلى مان را درباره اداره ش
شهردارى در نظر گرفتيم كه از هفته آينده در دستور كار شورا 
قرار مى گيرد. وى با بيان اين كه سه اولويت توسعه حمل ونقل، 
ــهردارى  ــتور كار هر ش كاهش ترافيك وآلودگى ها بايد در دس
ــه اولويت كامال به يكديگر مربوط  قرار بگيرد گفت: البته اين س
هستند يعنى وقتى حمل ونقل عمومى توسعه يابد خود به خود 
كاهش آلودگى را شاهد هسيتم و اين در حالى است كه 70 درصد 
ــت كه اگر حمل ونقل عمومى  آلودگى ها متعلق به خودروهاس
ــان اين كه من  ــود. وى با بي ــعه يابد اين نيز حل و فصل ش توس
شهردارى را با 700 ميليارد تومان بودجه و 25 هزار نفر نيروى 
ــه 17 هزار ميليارد  ــهردارى ب كار تحويل دادم و حاال بودجه ش
ــانى به 68 هزار نفر رسيده است،  ــيده و تعدادى نيروى انس رس
گفت: زمانى كه من شهردار بودم تنها يك خط مترو از صادقيه 
به امام خمينى فعال بود، اما االن درصدد هستيم كه خط 6  و 7 
مترو را فعال كنيم كه اتفافى مبارك است.« محمدعلى افشانى» 
ــش ماه را در  ــهردار تهران پيش از حناچي نيز كه ش آخرين ش
ــت و با بيان اين  ــهر گذراند، به بيان نظرات خود پرداخ اداره ش
ــا نقطه نظرات من براى  كه حناچى از همكاران ما بود و طبيعت
اداره شهر را مى داند گفت: مهم ترين معضل تهران آلودگى هوا 
ــت كه اين اولويت ها به دليل اين كه مطالبه مردم  و ترافيك اس
هستند بايد در دستور كار همه شهرداران قرار گيرد. وى با بيان 
اينكه يكى ديگر از اولويت ها ساماندهى خانه هاى مسكونى در 
بافت فرسوده است، گفت: بسيارى از خانه ها تاب آورى و مقاومت 
ــت محالت آن ها توسعه  الزم را ندارد و به همين دليل مى بايس
يافته و خانه هايشان نوسازى شود چرا اگر زلزله باالى پنج ريشتر 

در تهران رخ دهد بسيارى ازخانه ها آسيب مى بينيد.
شرايط سخت اداره تهران 

ــه  ــران نيز در باره آنچه در جلس ــهردار ته پيروز حناچي ش
هم انديشي ديروز گذشت، با بيان اينكه «ما درحال حاضر شرايط 
سختى داريم» گفت: البته در نشست هم انديشي، وقتى دوستان 
ــرايط ابتداى دهه 60 را بيان كردند ديديم كه بعضى از آن  ما ش
شرايط از وضعيت فعلى هم سخت تر بوده است. در آن زمان در 
اداره امور شهر سرمايه هاى قوى انسانى داشتيم و اين مى تواند 
مهم ترين تفاوت وضعيت فعلى با آن زمان باشد. ما بايد براى اداره 
بهتر امور شهر هزينه هاى خود را كاهش و تاثير گذارى خود را 
افزايش دهيم. كارهاى بزرگى مانند كنترل ترافيك و آلودگى را 
بدون همراهى مردم نمى توانيم انجام دهيم و تاثير جدى بر جا 
بگذاريم. شهردار تهران افزود: در جلسه هم انديشي در خدمت 
شهرداران بعد از انقالب تهران بوديم و هركدام از اين عزيزان چه 
در آغاز انقالب و چه پس از آن تجربيات زيادى داشتند. در اين 
ــهر رد و بدل شد و هر كدام  جلسه آخرين اطالعات مربوط به ش
از اين عزيزان در بيان تجربيات خود به نكاتى اشاره كرد. برنامه 
ــهردارى تهران براى حمل و نقل عمومى و كاهش  هايى كه ش
آلودگى دارد مورد بحث قرار گرفت. اين جلسه بيش از آنكه يك 
ــورتى بود كه در آن شهرداران  ــد جلسه مش جلسه اجرايى باش
ــدند و هم ما با  ــبت به آمارهاى شهر تهران به روز ش گذشته نس
تجريباتى كه هر كدام از عزيزان در دوره فعاليت خود با آن درگير 

بودند، آشنا شديم. 

اين روزها زمان مناسبي براي سفر به روستاهاي خوش 
ــتاهايي كه مي تواند زيبا ترين  ــور است. روس آب و هوا كش
خاطرات شما را رقم بزند چرا كه مهمان نوازي و خون گرمي 
روستاييان زبانزد خاص و عام است. در روزگاري كه صنعت 
نوپاي گردشگري ايران با مشكالت بسياري مواجه است و از 
طرفي شاهد مهاجرت بي رويه روستاييان به شهر ها به دليل 
فقر و محروميت هستيم، روستاگردي مي تواند كليد توسعه 
صنعت گردشگري،  ايجاد اشتغال و رفاه در روستاها  باشد.   نكته 
قابل توجه اينجاست كه ايجاد زيرساخت هاي گردشگري در 
روستاها با رويكرد بوم گردي هزينه چنداني براي دولت ها 
ــت اما مي تواند انقالبي در گردشگري كشور  نخواهد داش
ــان داده است در روستاهايي كه به  به وجود آورد. تجربه نش
بوم گردي و درنهايت گردشگري توجه ويژه شده است؛  شاهد 
پديده مهاجرت معكوس و بازگشت روستاييان به زادگاه خود 
ــتيم.  در اين گزارش به معرفي روستاهاي گردشگري  هس

كشور پرداخته ايم كه باهم مي خوانيم.
روستايى با خانه هاى دستكند

ــتان بناب، دو روستاى هدف  در 24 كيلومترى شهرس
گردشگرى قرار دارد كه معمارى پلكانى آن ها براى بسيارى 
ــت؛ روستاى تاريخى «توته  از گردشگران، زيبا و جذاب اس
خانه» در 22 كيلومترى شهر بناب و محصور در ميانه هاى يك 
كوه سرسبز، اين روزها هواى بسيار مطبوع و طبيعت جذابى 
ــاى «توته خانه»، معمارى  دارد.يكى از مهم ترين جاذبه ه
صخره اى اين روستاست كه در نوع خود كم نظير و ديدنى 
است، همچنين دو كيلومتر دورتر از روستاى «توته خانه»، 
روستاى ديگرى به نام «ِسوِر» با جمعيت 70 خانوار قرار دارد. 

معمارى منحصر به فرد اين روستا نيز سبب شده است كه 
در كنار روستاهايى مانند «كندوان» و «توته  خانه»، مقصد 
گردشگرانى باشد كه در ايام تعطيالت به ويژه قبل از فرارسيدن 
هواى بسيار سرد، به اين مناطق سفر مى كنند.«سور» نيز 
مانند «كندوان» و «توته خانه»، داراى بافت صخره اى است و 
خانه هاى دستكند آن كه وسعت آن ها حدود 150 تا 200 متر 
است، به صورت تودرتو ساخته شده اند. در اعماق زمين هاى 

روستاى حيرت انگيز «سور»  نيز ده ها خانه دستكند در دل 
ــاخته شده است، اما با  سنگ ها و گدازه هاى آتشفشانى س
توجه به اين كه اين دستكندها در زير خانه هاى شخصى اهالى 
روستا قرار دارند، دسترسى به آن دشوار است. در حال حاضر 
نيز نمى توان وسعت اين شهر زيرزمينى را تخمين زد؛ حتى 
اين امكان وجود دارد كه بخشى از تاريخ اين منطقه، در همين 

دستكندهاى زيرزمينى يافت شود.

زمردي در سيستان و بلوچستان
اين روستا كه حدود 75 كيلومتر تا گرماى سوزان كوير 
«ريگ ملك» فاصله دارد، گويى كه قطعه اى از بهشت است 
تا شاهدى بر قدرت پروردگار باشد؛  سرسبزى و طراوت آن 
ــيار دل انگيز دارد. درواقع، روستاى «تمين»  نيز نمايى بس
بهشتى است در بلوچستان و درى است بر دامان تفتان. اگر 
مسير رودخانه اين روستا را تعقيب كنيم،  روستاهاى دهستان 

يكى پس از ديگرى در مسير آن قرار گرفته اند. اثر برجسته و 
شناسايى شده تمين، قلعه اى با 25 متر ارتفاع از سطح دره 
تمين مركزى بر فراز صخره اى بلند با مصالح بومى، هم چون 
گل رس ساخته شده؛ در حالى كه قلعه «باذ» قدمت 250 
ساله مركز فرماندهى حاكمان منطقه بوده است. از آثار ديگر 
اين دهستان، «چله خانه» است كه در گذشته هاى دور، مردم 
مسلمان اين ديار در اين مكان كه در دل كوه كنده شده بود، به 
مدت 40 شبانه روز به دعا و عبادت مى پرداختند و غذاى شان 
ــت».تمين  فقط آب و در صورت نياز يك عدد خرما بوده اس
135 كيلومتر از زاهدان و 65 كيلومتر از ميرجاوه فاصله دارد 
و كار عمده مردم منطقه كشاورزى است. محصول اصلى آن 
نيز انجير، توت، شاه توت و ده ها ميوه ديگر است كه در آن به 
عمل مى آيد و بادام، پسته و گردو نيز در آن قابل برداشت است.

روستايى به قدمت  پنج  هزار ساله
ــال» در جنوبى ترين نقطه استان اردبيل،  روستاى «ش
ــات و درختان ميوه، اين  با آب و هواى مطبوع و خنك و باغ
ــگران مناطق مختلف كشور است و  روزها پذيراى گردش
هنوز رنگ و بوى تمدن و فرهنگ كهن را در خود جاى داده 
است.«شال» به فاصله 44 كيلومترى از شهرستان خلخال 
و در مسير منتهى به ماسوله، با قدمتى بيش از 5  هزار سال 
در بخش شاهرود خلخال واقع شده و در فصل زيباى پاييز، 
جاذبه هاى طبيعى و كهن آن واقعا ديدنى است. در لحظه ورود 
به روستاى شال، سرسبزى و باغات ميوه، چشم هر بيننده اى 
را خيره مى كند.جالب اين است كه از بلنداى كوهسار زيباى 
«پلنگا» و ارتفاعات قله شاه معلم، مى توان زيبايى اين روستا 
را عين كف دست ديد و لذت برد. وجود چشمه سارهاى كهن 
از جمله «شيران چشمه» در باالدست روستاى شال، جاذبه 
هاى آن را دوچندان مى كند.گشت و گذار اهالى روستا با لباس 

محلى و كاله هاى زيباى موسوم به «شال» بر سر مردان روستا، 
نشان دهنده ارتباط فرهنگى اهالى اين دهستان با روستاهاى 
حاشيه شهرهاى استان گيالن است. اين ارتباطات در پوشش 
اهالى روستا نيز تاثير گذاشته و لباس روستاييان «شال» به 
شكل بسيار زيبا و خيره كننده، نظر هر بيننده اى را جلب مى 
كند. اهالى «شال» هم مانند ساير تات نشينان كشور، به زبان 

شيرين تاتى، از زبان هاى باستانى ايران صحبت مى كنند.
«سنگ تراشان» لرستان

روستاى «سنگ تراشان» در حوالى خرم آباد و در محدوده 
آبشارهاى «نوژيان» و «وارك» واقع شده است كه به ماسوله 
لرستان شهرت دارد؛ روستايى پلكانى با مناظر طبيعى بسيار 
زيبا كه در بيشتر اوقات سال، مقصد بسيارى از گردشگران 
ــت اين روستا قرار دارد. بعد از  است. دره اى كه در پايين دس
بارش هر باران، مملو از توده هاى عظيم و پيوسته ابر مى شود؛ 
به صورتى كه در پايين دست روستا، صحنه اى بى بديل به 
شكل دريايى از ابر پديد مى آيد و جلوه اى خاص به منطقه 
«سنگ تراشان» مى بخشد كه از پديده هاى نادر طبيعت 
ــتاى سنگ تراشان را  ــمار مى رود؛ اما آنچه روس ايران به ش
در بين محافل علمى مطرح كرده است، وجود يك محوطه 
باستانى است كه سال 1382 در حاشيه شمالى اين روستا، 
سايت ارزشمندى از دفينه هاى مفرغى مربوط به عصر آهن 
كشف شد و حيرت باستان شناسان را برانگيخت.اين اشياى 
نفيس مفرغى كه قدمت آن ها به هزاره اول پيش از ميالد مى 
رسد، از جمله كم نظيرترين گنجينه هاى مفرغى جهان به 
شمار مى آيند كه تاكنون 6 فصل مورد كاوش باستان شناسى 
ــت. برخى از اشياى شاخص حاصل از كاوش  قرار گرفته اس
محوطه «پاتخت» سنگ تراشان، هم اكنون در موزه قلعه 
فلك االفالك خرم آباد در معرض بازديد گردشگران قرار دارد.

   جلسه هم انديشي شهرداران تهران پس از انقالب با چند  غايب شاخص برگزار شد   

چهار تافته  جدا  بافته!چهار تافته  جدا  بافته!

       موضوع سفر و گردشگري به روستاها در شرف فراموشي قرار گرفته است   

روستاگردي؛ كليد مهاجرت معكوسروستاگردي؛ كليد مهاجرت معكوس

كارگاه آموزشى ملى سنجش و پايش محيط هاى موزه اى در راه موزه 
سبز از سوى پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخى ـ فرهنگى با همكارى 
اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى استان پارس (فارس) 
در سالن همايش هاى پايگاه ميراث جهانى پارسه (تخت جمشيد) برگزار 
شد. نخستين كارگاه آموزشى ملى پايش و ارزيابى شرايط محيطى ـ گامى 
ــته در سالن همايش پايگاه  ــبز در كشور روز گذش به سوى موزه هاى س
ميراث جهانى پارسه از سوى پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخى 
ـ فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى كشور 
برگزار شد. منيژه هاديان دهكردى، مدير اجرايى پروژه ملى «موزه سبز» در 
كشور درباره روند برگزارى اين پروژه و كارگاه آموزشى گفت: « پژوهشگاه 
سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار 
تاريخي ـ فرهنگى با همكارى اداره كل موزه هاى كشور و پشتيبانى كميته 
ملى موزه هاى ايران (ايكوم) از سال 1394 خورشيدى، دست اندركار اجراى 
طرح كالن كشورى با نام موزه سبز است كه اين نام را براى موزه هاى پايدار 
به كار مى بريم.آرمان ما  اين است كه بتوانيم شرايط نگهدارى آثار تاريخى ـ 
فرهنگى را با بهره گيرى از روش هاى حفاظت پيشگيرانه در كشور و ايران 
فرهنگى به شرايط پسنديده و پايدار كه پيشتر از آن به عنوان موزه سبز ياد 
كرديم، نزديك كنيم. براى دستيابى به اين آرمان در گام نخست نيازمند 
يك ارزيابى از شرايط نگهدارى آثار و اشياي موزه اى در كشور هستيم كه 
ببينيم آثار ما  از ديد كيفى در چه سطحى جاى دارند. آيا به شرايط استاندارد 

نزديك هستند و يا تامل برانگيز و نيازمند نگرش ويژه هستند». اين هموند 
(عضو) هيات علمى پژوهشكده حفاظت و مرمت آثار تاريخى ـ فرهنگى 
پژوهشگاه ميراث فرهنگى در دنباله سخنانش افزود : « اين ارزيابى هايى 
كه بايد انجام داد از ديد كيفيت هواى درون موزه ها، نور، آفت ها و ايمنى در 
برابر باليا و حوادث طبيعى و انسانى است. براى نمونه ميزان آالينده هاى 
گازى، ذرات گرد و غبار، ميزان دما و رطوبت نسبى، ميزان نور و غيره را بايد 
در موزه ها مورد پايش جاى گيرند. همچنين بازرسى تجهيزات الكتريكى 
و مكانيكى بخش ديگرى از پايش هاى الزم در مركزهاى فرهنگى همانند 
موزه هاست. با انجام همه ارزيابى ها كه البته بايد به گونه پياپى صورت گيرد، 
ــيد و آن گاه نقشه خطرى براى هر يك از  مى توان به يك جمع بندى رس
موزه ها به دست آورد كه نشان مى دهد اولويت هاى حفاظتى ما چه خواهد 
بود و چه كارهايى بايد در درجه نخست انجام گيرد.  براى نمونه، آيا اولويت 
اصلى يك موزه، دشوارى آفت هايى است كه وجود دارد يا بحث سيستم هاى 
سرمايشى و گرمايشى آن و يا تهديد خطر ناشى از زمين لرزه كه بايد برطرف 
شود.آگاهى نسبت به شرايط پيرامونى آثار، به ما كمك مى كند كه چگونه  
بتوانيم آن دشوارى ها را اصالح يا كنترل كنيم.  در اين صورت،  با بهره گيرى 
از روش هاى حفاظت پيشگيرانه مى توانيم بخش زيادى از آثار را در برابر 
دشوارى ها و خطرهاى بنيادين تهديد كننده، پاسدارى و محافظت كنيم. 
باور ما اين است كه حفاظت پيشگيرانه هم بسيار موثرتر است و هم دامنه 

بيشترى از آثار را مى تواند در برگيرد. از همين روى، هزينه هاى نگهدارى آثار 
و اشيا در موزه ها كمتر خواهد شد». دكتر هاديان دهكردى، مدير كارگروه 
حفاظت پيشگيرانه، گروه حفاظت ايكوم ايران در بخش ديگرى از سخنانش 
گفت:«به هر حال اين پروژه كه از سال 1394 خورشيدى آغاز شد، شمارى  
از موزه ها را در سطح كشور به گونه آزمايشى  و نمونه نخستين (پايلوت) 
گزينش كرده و بر اساس منطقه هاى آب و هوايى (اقليمى) گوناگونى كه 
در ايران وجود دارد و يا شرايط موزه هايى كه قديمى و نوين هستند را در 
برمى گيرد. همه اين پژوهش ها و مطالعات به ما كمك مى كند كه در آينده 
بتوانيم، يك سرى استانداردهاى بومى و محلى را براى موزه هاى كشور 
تعريف كنيم و به شيوه نامه هايى  دست يابيم كه موزه ها چگونه مى توانند 
شرايط نگهدارى آثارشان را بهبود داده و ماندگارى  آثار را در موزه ها بيشتر 
تضمين كنند. از سويى، همزمان با اين، كار پژوهشى كه انجام مى شود. 
بحث آموزش را هم دنبال خواهيم كرد كه كارگاه آموزشى امروز در همين 
راستا است و ما بر آنيم تا كارهايى را كه انجام مى دهيم به همه كاركنان و 
كارشناسان در پيوند با موزه ها و مركزهاى فرهنگى، منتقل كرده و آگاهى 
رسانى كنيم تا در آينده خود اين كاركنان و كارشناسان، كار سنجش و پايش 
محيطى موزه ها را كه كارى پيوسته و هميشگى است، ادامه دهند و در واقع، 
به اين موضوع كه ما روزى شمار بيشترى از موزه هايى را داشته باشيم كه به 

موزه سبز نزديك هستند، كمك كنند».

 موزه سبز چيست؟
 مدير اجرايى پروژه ملى پايش و ارزيابى محيطى موزه هاى كشور در 
تعريف واژه موزه سبز گفت : «اين نامى است كه به موزه هاى پايدار گفته مى 
شود و اين موزه ها چه از ديد مديريت و چه از ديد حفظ و نگهدارى آثار و اشيا 
و همچنين از ديد نمايش و شناسايى  آثار در بهترين شرايط ممكن باشند. 
يعنى شرايطى كه ما چشمداشت داريم در آن شرايط، با كم ترين مداخله در 
آثار و كم ترين بهره گيرى از مواد و روش هاى شيميايى و زيان بار، آثار تاريخى 

ـ فرهنگى ما  در بهترين وضعيت ممكن نگهدارى و شناسايى شوند».
 كارگاهى براى آموزش كاركنان و كارشناسان موزه اى

ــه گفت :  ــه درباره موزه پارس ــراث جهانى پارس  مدير پايگاه مي
«موضوع استاندارد شدن موزه پارسه، يك مساله بسيار مهمى است. 
ما در پارسه ظرفيت شمار زيادى از اشيايى را داريم كه هم اينك در اين 
ساختمانى كه نامش را موزه گذاشته ايم، نگهدارى مى شوند. بخشى از 
اين آثار و اشيا در سالن هاى نمايش و چندين هزار برابر در مخزن موزه 
وجود دارد. پس اين ظرفيت است كه ما بتوانيم با نمايش آثارمان يك 
موزه بزرگ را بتوانيم پوشش دهيم. در نتيجه، اين مسئوليت ماست 
ــت مى يابيم، شرايط نگهدارى  كه تا زمانى كه به آن موزه بزرگ دس
آثار و اشيا را در وضعيت كنونى بهينه كنيم». حميد فدايى در دنباله 
ــبز نيز، گفت : « پروژه موزه سبز  سخنانش درباره پروژه ملى موزه س

ــازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى  از طرح هاى ملى است كه در س
ــگاه ميراث فرهنگى تعريف شده  و صنايع دستى و در بخش پژوهش
ــت كه آسيب شناسى كند  است و نگرنده (ناظر) همين موضوع اس
ــد. همچنين اين پروژه بايد  وضعيت موزه هاى كنونى ما را انجام ده
راهكارى ارايه دهد براى بهتر شدن وضعيت نگهدارى و نمايش آثار در 
ساختمان هاى موزه هايى كه در كشور داريم.  از همين روى، در گام 
ــه را به عنوان يكى از موزه هاى نمونه نخستين  نخست، ما موزه پارس
يا همان پايلوت طرح موزه سبز جاى داده و تعريف كرديم. از سويى، 
ــى هاى فراوانى است كه  چنين طرح هايى نيازمند پژوهش و بررس
شايد ماه ها زمان نياز داشته باشد تا به سرانجام رسد. همچنين بايد 
ــود تا به ما داده  بسيارى از نشانه هاى محيطى سنجش و ارزيابى ش
ــت بهينه در چه وضعيتى جاى  هاى كمى را بدهد و ما بدانيم وضعي
ــد براى موزه هاى ما از جمله موزه پارسه كه  دارد و ارايه راهكارى باش
در اين طرح جاى گرفته است را بهينه كنيم». دكتر فدايى در بخش 
ــخنانش افزود : « كارگاهى كه امروز برگزار شد، در واقع  ديگرى از س
كارگاه آموزشى بود براى توجيه كردن كارشناسان و كاركنان موزه 
پارسه براى بيان آرمان هاى اين طرح ملى. به سخنى ديگر، اين كارگاه 
آموزشى براى اين است كه در فرجام ما به حفاظت هاى پيشگيرانه اى 
كه در موزه پارسه نياز است، ورود كرده و دست پيدا كنيم تا يك موزه 
سراسر سبز داشته باشيم. همچنين ناگفته نماند ما در موزه پارسه، 
پيشتر ورود پيدا كرده ايم براى بهينه كردن شرايط نمايش و نگهدارى 

آثار تا پيشرفت بهتر و بيشترى را بيننده باشيم».

سياوش آريا 
ميراث فرهنگى

حفاظت پيشگيرانه، بهترين درمان براى موزه هاست  



كمتر از يك ماه به آغاز بزرگ ترين فستيوال سينمايى 
كشور باقى مانده است؛ فستيوالي كهبا وجود حواشي هر 
ساله گاهي اوقات هم سمت و سوي سازندگي و متعالي 
شدن پيش گرفته و كماكان با آمال اقبال همگاني به عنوان 
ــينمايي كشور،مي تازد. تنها كارناوال بزرگ و جدي س

حاال نيز در حالي فيلم هاي بخش مسابقه اعالم شده اند 
ــال متوالي،دبير  ــم داروغه زاده براي دومين س كه ابراهي
جشنواره است.در نام هاي اعالم شده اما،نام تمام فيلم هاي 
زير چتر سازمان هنري رسانه اي اوج از جمله «23 نفر»، 
ــم مي خورد؛ پروژه  «قسم» و «غالمرضا تختي» به چش
ــرداري از آن به گوش  اي كه هنوز خبري از پايان فيلمب
ــخه ناقص از سوي تهيه كننده به  نرسيده و گويا يك نس
هيات انتخاب داده شده است!محمدصادق رنجكشان نيز 
از اسم هاي پرتكرار در ليست اعالم شده است كه نامش به 
عنوان سرمايه گذار در سه فيلم «سرخپوست»، «متري 6 
و نيم» و «بي حسي موضعي» به چشم مي خورد كه البته 
فيلم «بي حسي موضعي» فعال در بخش رزرو قرار دارد.

ــت اعالمي،  از ديگر فيلم هاي پربحث حاضر در اين ليس
فيلم «سمفوني نهم» محمد رضا هنرمند است كه بنياد 
فارابى مالك 25درصد حقوق اين فيلم بوده و در فهرست
كمك هاى 84 ميلياردى فارابى به فيلمسازان در سال هاى

90 تا 96 كه در اواخر اسفند سال گذشته به دست رسانه ها 
ــيد، حمايت  875 ميليونى اين بنياد به اين فيلم كه  رس
در سال 96 خبري از ساخت آن نبود به چشم مي خورد. 
فيلم هاي زير چتر فارابي اما در سي و هفتمين جشنواره 
فيلم فجر كم نيستند.«پالتو شترى» به تهيه كنندگي 
مجيد شيخ انصاري از مديران سابق رسانه ملي  و «طال» 
كه هر كدام 300ميليون تسهيالت فارابى را داشته اند نيز 
ــابقه حاضرند.«ماجراى نيمروز2» از ديگر  در بخش مس
فيلم هاى مورد حمايت فارابى است كه در بخش مسابقه 
جشنواره فجر حضور دارد اما ميزان حمايت فارابي از آن 
هنوز مشخص نيست.يكي ديگر از پديده هاي اين دوره 
ــنواره فيلم فجر، پيدايش «ژن خوب در سينما»  از جش
است كه دو تا از اين ژن ها در اين دوره از جشنواره نيز با هم 
رقابت مي كنند.«معكوس» به كارگرداني پوالد كيميايي 
ــونامي» به كارگرداني ميالد  و با تهيه كنندگي پدر،«س
صدرعاملي و با تهيه كنندگي پدر!در واقع جدا از رقابت اين 
دو كارگردان در بخش فيلم اولي ها،اگر تهيه كننده را مالك
معنوي فيلم ها بدانيم،رقابتي جالب بين دو سينماگر تقريبا
هم نسل يعني مسعود كيميايي و رسول صدرعاملي را كه
خود فيلم «سال دوم دانشكده من» را در بخش مسابقه
ــاهد خواهيم بود. از اسم هاي پربحث ديگر ملي دارد،ش

اما مي توان به احسان رسول اف ، آقازاده جالل رسول اف 
مديرعامل بانك آينده اشاره كرد كه با «آخرين داستان» 
در بخش انيميشن جشنواره حضور دارد!همچنين سه 
فيلم «آنجا همان ساعت» به كارگرداني سيروس الوند،

ــترك حسين  ــى موضعى» به كارگرداني مش «بى حس
ــه كارگرداني  ــى و «مديترانه» ب ــب رضاي مهكام و حبي
هادي حاجتمند نيز سه فيلم بخش ذخيره در جشنواره

هستند كه اگر احيانا فيلمي به جشنواره نرسيد بتوانند 
ــوند.همچنين به گزارش ستاد خبرى سى  جايگزين ش
ــنواره فيلم فجر، هفت فيلم كوتاه شامل  و هفتمين جش
«اس»حامد اصالنى، «بچه خور» محمد كارت، «تشريح» 
سياوش شهابى، «تو هنوز اينجايى» كتايون پرمر و محمد 
ــدى، «رورانس»  روحبخش، «درياى تلخ» فاطمه احم
سوگل رضوانى و «گسل» سهيل امير شريفى به اين دوره 

از جشنواره فيلم فجر راه يافتند.
 آن ها كه با دست پر آمدند!

ــته، بابك حميديان با چهار  ــال گذش در حالي كه س
فيلم و سحر دولت شاهى با سه فيلم بيشترين حضور را 
در فيلم ها داشتند امسال نيز بسياري از بازيگران هستند 
ــت.در اين ميان  كه نام شان در چند فيلم تكرار شده اس
ــونامى»،«ايده  ــا چهار فيلم «س اما مهرداد صديقيان ب
اصلى»،«سمفونى نهم» و «طال» پركارترين مرد اين دوره

از جشنواره فيلم فجر است و بعد از آن فرهاد اصالنى با سه 
فيلم «مترى شيش و نيم»، «مردى بدون سايه» و «مسخره 
باز» ، علي مصفا با سه فيلم «روزهاى نارنجى»،«سال دوم 
دانشكده من»و«مردى بدون سايه»،بهرام رادان با سه فيلم 
«سونامى»،«آشفتگى»و «ايده اصلى»،سعيد آقاخانى با 
ــه آفريقايى» و«قسم»،  سه فيلم «حمال طال»،«بنفش
ــخره باز»،«معكوس»  بابك حميديان با سه فيلم «مس
و«سال دوم دانشكده من» پرفيلم ترين مردان جشنواره 
سي و هفتم به شمار مي روند.در بين خانم ها نيز،پانته آ 
پناهى ها با سه فيلم «جمشيديه»،«درخونگاه»و«ناگهان

درخت»،مهناز افشار با سه فيلم «آشفتگى»،«قسم»و 
ــتاره پسيانى با سه فيلم «غالمرضا  «ناگهان درخت»،س
ــت» و «جمشيديه» و نسيم ادبى با  تختى»،«سرخ پوس
ــايه»،«زهرمار» و«آشفتگى»  سه فيلم «مردى بدون س

پركارترين زنان اين دوه از جشنواره هستند.
بازگشت بخش نگاه نو به ميدان رقابت

بخش نگاه نو اما هميشه خون و اميد تازه اى به جشنواره
فيلم فجر وارد كرده  است. اين بخش كه طى اين سال ها 
نشان داده چقدر مى تواند به تازگى و پيشرفت سينماى 
ــرش دبير و  ــور كمك كند، در تمام ادوار مورد پذي كش
سياستگذاران جشنواره فيلم فجر نبوده است.سال 1363

و در سومين دوره جشنواره بود كه براى نخستين بار بخش 
فيلم هاى اول به جشنواره با عنوان «نخستين فيلمهاى 
ــال هاى 64 تا67 اين  ــد كه در س كارگردانان» اضافه ش
بخش از جشنواره حذف شد.طي سال ها بعد هم اين بخش 
جايگاه ثابتي نداشته است.حال امسال و در جشنواره سال 
جارى قرار است كه فيلم اولى ها دوباره به اين فستيوال راه 
پيدا كنند.در ادامه به معرفي آثار اعالم شده در بخش نگاه 
نو و مسابقه سي و هفدمين جشنواره فيلم فجر،خواهيم 

پرداخت.
پالتو شترى

ــارى چون  ــنده آث ــى كه نويس ــى ميرزاي محمدعل
ــت  ــا»، «هفت معكوس»، «پارادايس»، «گش «كاتيوش
ــتين تجربه  ــترى» نخس ــت، «پالتو ش ــاد»و ... اس ارش
سينمايى اش در مقام كارگردان محسوب مى شود. سام 
ــومون، بهاره كيان افشار، شاهرخ  درخشانى، بانيپال ش
فروتنيان، پريوش نظريه و ... از جمله بازيگران اين فيلم 
هستند. فيلم سينمايى «پالتو شترى» از جمله آثار بخش 
نگاه نو است كه شانس رقابت در بخش سوداى سيمرغ را 
هم به دست آورده است. در خالصه داستان اين فيلم آمده 

است:اگه دشمنيد چرا اين قدر با هم مى پريد؟ اگه دوستيد 
چرا اين قدر به هم مى پريد؟

روزهاى نارنجى
ــت كه نمى توان  آرش الهوتى،جمله كارگرداناني اس
ــنواره فجر دست كم گرفت  حضور وي را در رقابت جش
ــينما  ــنواره س چراكه او ركورددار دريافت تنديس جش
ــته به عنوان يكى از مستندسازان  حقيقت است و توانس
پرافتخار در اين حوزه حضور داشته باشد. اين كارگردان 
در حالى اولين اثر بلند سينمايى اش را در كشور نمايش 
مى دهد كه برنده لوح تقدير و جايزه اصلى در جشنواره هاى 
ــصت و هفتمين دوره جشنواره  ــينه تورنتو و ش فيلم س
ــت و در  ــده اس فيلم مانهايم براى «روزهاى نارنجى» ش
جشنواره هاى مختلف بين المللى شركت كرده و نامزد شده 
است. عالوه بر همه اين ها، حضور على مصفا و هديه تهرانى 

نيز مي تواند به اقبال بيشتر فيلم كمك كند.
يلدا

«يلدا» فيلمي از مسعود بخشي است كه قبال با ساخت 
«يك خانواده محترم» دچار انتقادها و اعتراضات بسيارى 
از سمت رسانه ها و مسئوالن و برخى از سينماگران شده

بود.«يك خانواده محترِم» مسعود بخشى در حالى تنها 
نماينده سينماى ايران در شصت وپنجمين دوره جشنواره 
ــرار گرفت كه  ــتقبال منتقدان ق فيلم كن بود و مورد اس
تهيه كننده پيشين اثر تازهاش، يعنى ايرج تقى پور درباره 
اين فيلم گفته بود كه «يلدا» مضمونى قرآنى دارد و درباره 
كظم غيظ است و به دو زن مى پردازد كه روبه روى هم قرار 
مى گيرند.» از همين االن حساسيت ها نسبت به اين فيلم 
كه تهيه كننده جديدش على مصفاست، آغاز شده و مسلما 
به دليل كارنامه قبلى كارگردان، اين اثر زير ذره بين رسانه ها 

و سينما گران قرار مى گيرد.
ديدن اين فيلم جرم است

معرفى اين فيلم در رسانه ها چنين عنوان شده؛ فيلمى 
ــان و تهيه كنندگى محمد  ــه كارگردانى رضا زهتابچي ب
ــاخت اولين اثر زهتابچيان در  حمزه زاده. بقيه مراحل س
ــت. «ديدن اين فيلم جرم  سكوت خبرى انجام شده اس
ــت» كه احتمال مى رود محصول تازه حوزه هنرى  نيس
باشد، شنيده شده كه يك فيلم سياسى است كه پروانه 
ساختش هم مسير پرپيچ و خمى داشته و به ماجراى يك 

گروگان گيرى پرداخته است.
زهر مار

سيدجواد رضويان كه همواره مخاطبان تلويزيون او 
را با بازى در سريال هاى طنز مى شناسند، براى اولين بار 
در مقام كارگردان يك اثر بلند سينمايى ظاهر شده است. 
ــته دو فيلم ويديويى و تلويزيونى را هم وى كه در گذش
كارگردانى كرده، توانسته با اولين اثر سينمايى در سى و
هفتمين جشنواره فيلم فجر حضور پيدا كند. «زهر مار» در

قالب طنز اجتماعى روايت مى شود و فيلمنامه آن را پيمان 
عباسى نوشته است. شبنم مقدمى و سيامك انصارى از

بازيگران اصلى اين پروژه هستند.
جان دار

ــين اميرى دومارى و پدرام  اين اثر به كارگردانى حس
پوراميرى جلوى دوربين رفته است. پدرام پوراميرى يكى 
از نويسندگان تازه ترين اثر كمال تبريزى يعنى «ما همه 
 باهم هستيم» است. «جان دار» كه به تهيه كنندگى كامران 
مجيدى ساخته شده است، بازيگران مطرح سينمايى در آن 
به ايفاى نقش پرداخته اند. فاطمه معتمدآريا، حامد بهداد، 
باران كوثرى، جواد عزتى، مسعود كرامتى و... از بازيگران 

اين فيلم اولى هستند.
معكوس

سرانجام اولين اثر سينمايى پوالد كيميايى ساخته 
ــد. «معكوس» كه تا به حال روند توليدش چندين بار  ش
ــد و دوباره آغاز به كار كرده، توانسته با حضور  متوقف ش
در جشنواره فيلم فجر، روى پرده برود. بابك حميديان، 
عليرضا كمالى، شهرام حقيقت دوست و ليال زارع بازيگران 
و مسعود كيميايى تهيه كننده اين اثر هستند. با توجه به 
ــدن ژن خوب در سينما بايد ديد كه مخاطبان  مطرح ش
در جشنواره نسبت به اين اثر فرزند مسعود كيميايى چه 

واكنشى خواهند داشت.
سونامى

ــنواره كارگردان  ــايد دومين فرزند سينماگر جش ش
ــد. ميالد صدرعاملى كه فعاليت هنرى «سونامى» باش

خود را با دستيارى در فيلم هاى پدرش آغاز كرده است، 
ــال دارم»  تجربه بازيگرى را هم در فيلم «من ترانه 15 س
به كارگردانى رسول صدرعاملى دارد. در برخى از خبرها از 
پدرش به عنوان تهيه كننده نام برده شده در صورتى كه خبر 
روز اخير مبنى بر اعالم آثار منتخب فيلم اولى ها تهيه كننده 
«سونامى» على سرتيپى معرفى شده است. بازيگرانى چون 
مهرداد صديقيان، بهرام رادان، رعنا آزادى ور، عليرضا شجاع 

نورى و ... در اين فيلم ايفاى نقش كرده اند.
حمال طال

«خواب سفيد» اولين فعاليت حرفه اى تورج اصالني 
ــينما بود كه عنوان جوان ترين مدير فيلمبردارى  در س
سينماى ايران در سال 79 را از آن خود كرد. تورج اصالنى 
به دليل توانايى در حرفه اش يعنى فيلمبردارى، تا كنون 
ــته مدير فيلمبردارى ده ها اثر سينمايى داخلى و  توانس
خارجى باشد و جوايز بسيارى را از جشنواره هاى معتبر 
داخلى و خارجى دريافت كند. او اولين اثر سينمايى اش را 
به تهيه كنندگى منصور سهراب پور و با عنوان «حمال طال» 
ساخته و بازيگرانى مانند سعيد آقاخانى، پيام احمدى نيا، 
ژاله صامتى و ... در آن به ايفاى نقش پرداخته اند. بايد ديد 
كه تورج اصالنى در كارگردانى هم مى تواند به اندازه حرفه 

اصلى اش يعنى فيلمبردارى موفق باشد يا خير؟
همچنين در بخش مسابقه جشنواره سى و هفتم فجر 
،آثار به ترتيب نام فيلم،نام كارگردان و نام تهيه كننده،چنين 

اعالم شده اند:
آشفتگى/فريدون جيرانى

 فريدون جيرانى كه با فيلم هاى خود عالقه مندى اش را 
به ساخت فيلم هاى جنايى نشان داده، اين بار باز هم قصه 
يك جنايت را روايت مى كند، قصه اى برآمده از آشفتگى. 
آشفتگى يك فيلم رئال و اجتماعى نيست بلكه روايت عشق 
ــفتگي با نويسندگي و تهيه كنندگي  و جنايت است.آش
ــيقى از كارن همايونفر و با كادر  فريدون جيرانى و موس
بازيگراني چون بهرام رادان، مهناز افشار، مهران احمدى، 
ــنواره فيلم فجر حضور  نسيم ادبى، على ميالنى در جش

خواهد داشت.
ايده اصلى/آزيتا موگويى

ــى» را به عنوان دومين فيلم  آزيتا موگويى «ايده اصل
سينمايى خود بعد از «تراژدى» كارگردانى و تهيه كرده 
است.اين فيلم به تهيه كنندگي اميرعربى و با بهرام رادان، 
ــلى، پژمان جمشيدى، مهرداد  مريال زارعى، هانيه توس
صديقيان و شهباز نوشير در جشنواره حاضر خواهد بود.

در خالصه داستان «ايده اصلي» آمده است: ايران و اسپانيا 
ــروژه بزرگ در جزيره هندورابى در  براى راه اندازى يك پ

جنوب ايران به توافق رسيده اند، شركت ها و افراد بسيارى 
به طمع برنده شدن در اين مناقصه شركت كرده اند و ...

بنفشـه آفريقايى/مونـا زندحقيقى-عليرضا 
شجاع نورى

ــه آفريقايى» دومين ساخته  فيلم سينمايى «بنفش
سينمايى مونا زند حقيقى است و روايتى تازه از زندگى سه 
انسان را به تصوير مى كشد.فيلمنامه «بنفشه آفريقايي» 
ــت و فاطمه  ــگارش درآورده اس ــد بابابيگى به ن را  حمي
ــينى نيا، رويا  ــعيدآقاخانى ، مهدى حس معتمدآريا، س
ــيرازى از بازيگران آن  جاويدنيا، ندا جبراييلى و مريم ش

هستند.
23نفر/مهدى جعفرى-مجتبى فرآورده

مهدى جعفرى اما در فيلم «23 نفر» قصه اى برآمده 
ــد، روايت گروهى از  ــگ را به تصوير مى كش از دوران جن
رزمندگان نوجوان ايرانى كه در جريان جنگ ايران و عراق 
ــارت نيروهاى عراقى درآمدند.مهدي  در سال 61 به اس
جعفري عالوه بر كارگرداني ،فيلمنامه اين فيلم را نيز به 
نگارش در آورده است.از بازيگران «23 نفر» نيز مي توان 

به  رضا نورى، مجيد پتكى، عبدالحليم تقبلى اشاره كرد.
تيغ و ترمه/كيومرث پوراحمد-على قائم مقامى

ــت شمار نمايندگاه  كيومرث پوراحمد يكى از انگش
ــت كه در اين دوره از جشنواره حضور دارد.  نسل خود اس
ــك درام ملتهب اجتماعي و ــه» او روايتگر ي «تيغ و ترم

زنانه است.پوراحمد همچنين نويسندگي اين فيلمنامه 
را نيز خود به عهده داشته است.ديبا زاهدى، پژمان بازغى، 
الله اسكندرى، مهران رجبى، كوروش سليمانى، آويسا 
ــراره رنجبر نيز از جمله  ــجادى، هومن برق نورد و ش س

بازيگران تازه ترين ساخته كيومرث پوراحمد هستند.
جمشيديه/يلدا جبلى-محمدصادق آذين

يلدا جبلى در فيلم سينمايى «جمشيديه» قصه زن 
و شوهرى را بيان مى كند كه درگير حادثه اى مى شوند و 
اين حادثه زندگى آنان را تحت تاثير قرار مى دهد.فيلمنامه 
«جمشيديه» را نيز يلدا جبلى و فردين خلعتبرى به نگارش 
درآورده اند.«جمشيديه» يكي از پربازيگرترين فيلم هاي 
ــت كه از جمله آن ها مي توان به سارا  جشنواره نيز هس
بهرامى، حامد كميلى، پانته آ پناهى ها، سعيد چنگيزيان، 
ستاره پسيانى، ندا جبراييلى، شادى كرم رودى، محمد ولى 
زادگان، كاوه كاتب، حميرا نونهالى، ليلى فرهادپور، غالمرضا 
كيايى نژاد، حسين دالمن با حضور كيومرث پور احمد، 

بهرام عظيمى و بهرنگ تنكابنى اشاره كرد.
خون خدا/مرتضى على عباس ميرزايى-سياوش 

حقيقى
مرتضى على  عباس ميرزايى پس از حضور نه چندان 
موفق خود در جشنواره سى و پنجم فيلم فجر با نخستين 
ساخته سينمايى اش «انزوا»، اين بار با «خون خدا» قدم 

ــور گذاشته است. ــينمايى كش در بزرگ ترين رويداد س
فيلمى كه فيلمنامه آن را نيز خود نوشته و سياوش حقيقى 
تهيه كنندگى آن را برعهده داشته است.اين فيلم روايت 
ــت كه بعد از سال ها خود  ميثم،پسري كارتون خواب اس
ــبت به اعتياد آغاز كرده و درد فراوانى را  درمانى اش را نس
متحمل مى شود.از بازيگران اين فيلم نيز مي توان به رضا 
اخالقى راد، فريد سجادى حسينى، سعيد داخ، عليرضا 

ثانى فر، خسرو احمدى و شيوا ابراهيمى اشاره كرد.
درخونگاه/سياوش اسعدى-منصور سهراب پور

ــعدى پس از دو فيلم «حوالى اتوبان» و  ــياوش اس س
«جيب بر خيابان جنوبى»، «در خونگاه» را براى نمايش 
ــت.«در خونگاه»  ــنواره فيلم فجر آماده كرده اس در جش
همچون آثار پيشين اين كارگردان مضمونى اجتماعى 
دارد و فيلمنامه آن را اسعدي با همراهي نيما نادري نگاشته 
ــت.از بازيگران اين فيلم نيز مي توان به امين حيايى،  اس
جمشيد هاشم پور، ژاله صامتى، مهراوه شريفى نيا، پانته آ 
پناهى ها، محمود جعفرى و منصور شهبازى اشاره كرد.در 
خالصه داستان «درخونگاه» آمده است: ظهرى مى آيد، تا 

بسازد! اگر نبازد...
سال دوم دانشكده من/رسـول صدرعاملى-

مسعود ردايى
ــاير آثار اين  ــكده من» همچون س «سال دوم دانش
ــور وجود  ــالت اجتماعى كه در كش كارگردان به معض
دارد مى پردازد.اين فيلم روايت مهتاب و آوا ، دانشجويان 
ــت كه به اتفاق تعدادى ديگر از  ــكده اس سال دوم دانش
همكالسى هاى شان براى يك سفر چند روزه دانشجويى 
ــان مى روند.فيلمنامه اين فيلم را پرويز  از تهران به اصفه
ــده عبدا... ــته و چهره پردازي آن به عه ــهبازي نگاش ش

ــته ارسطويى، على  اسكندري است.سها نياستى، فرش
ــريفى، بابك حميديان، ويشكا آسايش،  مصفا، پدرام ش
شقايق فراهانى، نيلوفر خوش خلق و ... نيز از جمله بازيگران 

اين اثر سينمايي هستند.
سرخپوست/نيما جاويدى

ــه آن را نيز خود  دومين اثر نيما جاويدى كه فيلمنام
نوشته است، در سى و هفتمين جشنواره ملى فيلم فجر 
ــد «سرخپوست» مضمونى  حضور دارد. به نظر مى رس
متفاوت با اثر قبلى او، «ملبورن» دارد. در خالصه داستان 
ــال 47زندانى قديمى در  «سرخپوست» آمده است:س
جنوب ايران به دليل مجاورت با فرودگاه تازه تاسيس شهر 
در حال تخليه است. رييس زندان سرگرد نعمت جاهد به 
همراه مامورانش مشغول انتقال زندانيان به زندان جديد 

هستند تا اينكه...
از ستارگان اين فيلم اما مي توان به نويد محمدزاده، 
پريناز ايزديار، مانى حقيقى، ستاره پسيانى، حبيب رضايى 

و آتيال پسيانى اشاره كرد.
سمفوني نهم/محمدرضا هنرمند-زينب تقوايي
ــال با  ــس از نزديك به 17س ــا هنرمند پ محمدرض
تازه ترين اثر سينمايى خود، نامش را بر سر زبان ها انداخته 
ــفمونى نهم» جديدترين فيلم اين كارگردان  است، «س
است كه با فيلمنامه اي از خودش و تهيه كنندگي زينب 
تقوايي، نخستين نمايش خود را در جشنواره فيلم فجر 
ــردان «عزيزم  ــاخته اين كارگ تجربه مى كند.آخرين س
من كوك نيستم» نام داشت.حميد فرخ نژاد، ساره بيات، 
ــان، عليرضا كمانى،  محمدرضا فروتن، مهرداد صديقي
هدى زين العابدين و پژمان بازغى از ستارگان تازه ترين اثر 
محمدرضا هنرمند هستند.در خالصه داستان اين فيلم 
آمده است: مرگ و عشق دربانى هستند كه در اصل قهرمان 

زن فيلم را به بهشت مى برند.
شـبى كـه مـاه كامـل شـد/نرگس آبيـار-

محمدحسين قاسمى
نرگس آبيار چهارمين فيلم سينمايى خود را با فيلمنامه 
اي از خود و به تهيه كنندگى محمدحسين قاسمى، با نام 
«شبى كه ماه كامل شد» ساخته است. فيلمى كه به نظر 
مى رسد در حال و هوايى متفاوت از ساخته هاى قبلى اين 
ــت.اين فيلم روايت دختر جوانى از مناطق  كارگردان اس
جنوب شهر تهران است كه درگير عشق جوانى شهرستانى 
مى شود و اين در حالى است كه دختر به داليلى مجبور به 
مهاجرت از ايران است.الناز شاكردوست، هوتن شكيبا، 
فرشته صدرعرفايى، شبنم مقدمى، پدرام شريفى، فريد 
سجادى حسينى، امين ميرى، بانيپال شومون و آرمين 
رحيميان از بازيگران اين اثر سينمايي حاضر در جشنواره 

هستند. 
طال/پرويز شهبازى-محمد شايسته

«طال» عنوان فيلم تازه اي به كارگرداني و قلم پرويز 
شهبازى است كه تهيه كنندگى آن را رامبد جوان و محمد 
شايسته برعهده داشته اند.اين فيلم روايت چند جوان است 
كه قصد راه اندازى رستورانى را دارند كه در اين ميان پدر 
يكى از آن ها فوت كرده و مبلغ قابل توجهى پول نيز مفقود 
مى شود.هومن سيدى، نگار جواهريان، طناز طباطبايى، 
احترام برومند، هدى زين العابدين و مهرداد صديقيان از 

جمله بازيگران اين فيلم هستند.
غالمرضا تختى/بهرام توكلى-سعيد ملكان

بهرام توكلى پس از حضور با فيلم «تنگه ابوقريب» در 
سى و ششمين جشنواره فيلم فجر، اين بار با فيلم «غالمرضا 
تختى» به تهيه كنندگى سعيد ملكان پا به عرصه رقابت 
گذاشته است.فيلمي كه هنوز سرنوشت آن مشخص نيست 
چراكه طبق آخرين اخبار نسخه كاملي از آن به جشنواره 
ارائه نشده است.از بازيگران اين اثر سينمايي مي توان به 
محسن تختى، شاهرخ شهبازى، عليرضا گودرزى، اميررضا 
فرامرزى، ماهور الوند، بهنوش طباطبايى، مجتبى پيرزاد، 

آتيال پسيانى، فرهاد آييش و پريوش نظريه اشاره كرد.
قسم/محسن تنابنده-جليل شعبانى

محسن تنابنده با دومين ساخته سينمايى خود با نام 
«قسم» قدم به سى و هفتمين جشنواره ملى فيلم فجر 
گذاشته است. او اين فيلم را به تهيه كنندگى جليل شعبانى و 
با مشاوره سيروس مقدم ساخته است.تنابنده فيلمنامه اين 
اثر را نيز كه درامى اجتماعى به شمار مى آيد، خود نوشته 
است.مهناز افشار، سعيد آقاخانى و حسن پورشيرازى از 

جمله بازيگران اين فيلم هستند.
قصرشيرين/رضا ميركريمى

سيدرضا ميركريمى «قصر شيرين» را كه جديدترين 
ساخته سينمايى اش به شمار مى آيد در استان كهگيلويه 
و بويراحمد ساخته و تهيه كرده است.فيلمنامه نويس اين 
پروژه سينمايي نيز محسن قرايى و محمد داوودى هستند

كه متن آن را براساس طرحى از ميركريمى نگاشته اند. 
«قصر شيرين» روايت مردي 42 ساله به نام جالل مرادى

ــت كه در تصادفى خانواده اى را به قتل مى رساند، اما  اس
تصادف در دادگاه غيرعمد شناخته مى شود.حامد بهداد، 
ژيال شاهى، اكبر آيين، آزاده نوبهار، محمد اشكان فر، محمد 
عسگرى، يونا تدين، نيوشا عليپور و بابك لطفى خواجه پاشا 

نقش آفرينان تازه ترين اثر رضا ميركريمي هستند.
ماجراى نيمروز2/محمدحسـين مهدويان-

محمود رضوى
ــون» جديدترين فيلم  ــروز: رد خ ــراى نيم «ماج
ــار هم با  ــه اين ب ــت ك ــين مهدويان اس محمدحس
تهيه كنندگى سيدمحمود رضوى جلوى دوربين رفته 
است.اين فيلم دومين قسمت از فيلم ديگر مهدويان، 
«ماجراى نيمروز» است كه به حادثه تاريخى عمليات 
ــال گذشته نيز با فيلم  مرصاد مى پردازد.مهدويان س
ــور پيدا كرده  ــنواره فيلم فجر حض «التارى» در جش
بود.فيلمنامه نويس اين فيلم ابراهيم امينى و حسين 
تراب نژاد هستند و  بهنوش طباطبايى، حسين مهرى، 
ــن كيايى، هستى مهدوى،  هادى حجازى فر، محس
جواد عزتى و مهدى زمين پرداز از جمله بازيگران آن 

به شمار مي روند.
مترى شـش و نيم/سعيد روسـتايى-جمال 

ساداتيان
سعيد روستايى پس از گذشت چند سال از ساخت

ــينمايى اش را با نام  ــن اثر س  «ابد و يك روز»، دومي
ــه اي از خودش به ــش و نيم» و با فيلمنام «مترى ش

ــت.تازه ترين ساخته  ــنواره فيلم فجر آورده اس جش
ــتايى موضوعى اجتماعى دارد و به معضل مواد  روس
ــاد اصالنى، پيمان معادى، نويد  مخدر مى پردازد.فره
محمدزاده و پريناز ايزديار از جمله بازيگران اين فيلم 

هستند.
مردى بدون سايه/عليرضا رييسيان

تازه ترين ساخته عليرضا رييسيان، «مردى بدون 
ــايه» نام دارد كه تهيه كنندگى و نويسندگي آن را  س
نيز خود بر عهده دارد. در اين فيلم كه سكانس هايى از 
آن در اسپانيا فيلمبردارى شده است، بازيگرانى از اين 
كشور نيز حضور دارند.از ديگر بازيگران آن مي توان به 
ليال حاتمى، امير آقايى، فرهاد اصالنى، على مصفا، نادر 
فالح، گوهر خيرانديش و نسيم ادبى اشاره كرد.«مردي 
بدون سايه» روايت فردي به نام  ماهان كوشيار است كه 
درگير ساخت فيلمى درباره قتل هاى زنجيره اى است 

كه زندگى خود را تحت تاثير قرار مى دهد.
مسخره باز/همايون غنى زاده-على مصفا

«مسخره باز» نخستين ساخته سينمايى همايون 
ــت و تهيه كنندگى آن را  ــه قلم خود اوس غنى زاده و ب
على مصفا برعهده داشته است.غنى زاده پيش از اين 
نمايش هاى متعددى را در تئاتر روى صحنه برده بود كه 
از مهم ترين آن ها مى توان به «مى سى سى پى نشسته 
مى ميرد»، «در انتظار گودو» و «كاليگوال» اشاره كرد.

على نصيريان، هديه تهرانى، صابر ابر، فرهاد اصالنى و 
بابك حميديان از جمله بازيگران اين پروژه سينمايي 
ــتان اين فيلم آمده است: تو  ــتند.در خالصه داس هس
ــگاه صدام مى كردند مسخره باز! اما من مشت  پرورش
ــون كردم تا داستان رو  محكمى حواله صورت يكيش

شروع كنم.
ناگهان درخت/صفى يزدانيان-پيمان معادى

صفى يزدانيان با دومين فيلم سينمايى خود با نام 
«ناگهان درخت» كه فيلمنامه آن را نيز خود نگاشته 
است به جشنواره فيلم فجر آمده است.اين فيلم روايت 
فردي به نام فرهاد است كه زندگى خود را از كودكى تا 
50 سالگى براى روانكاو تعريف مى كند.پيمان معادى، 
ــم خانى،  ــقايق دهقان، مهراب قاس ــار، ش مهناز افش
سيامك صفرى و پانته آ پناهى ها از بازيگران اين پروژه 

سينمايي هستند.
انيميشن ها با رقيب هايي از دنياي واقعي!

شايد يكي از اصلي ترين انتقادات وارده به جشنواره 
ــيوه انتخاب فيلم ها و داوري ميان آن ها  فيلم فجر ش
باشد؛اينكه چند سبك متفاوت از كمدي تا اجتماعي 
و انيميشن كنار هم قرار مي گيرند و داوري مي شوند.

سال گذشته و در حالي كه هيات داوران اعالم كردند 
ــن حاضر در جشنواره بود  «فيلشاه» كه  تنها انيميش
ــدي داوري كنند و اين  ــتند در كنار آثار ج را نتوانس
ــد،به دنبال آن عوامل اين فيلم  فيلم اصال داوري نش
انيميشن و همچنين انجمن انيميشن سازان ايران به 
اين عمل اعتراض كردند.در حالي كه انتظار مي رفت 
امسال اثري از انيميشن در جشنواره نباشد اما ،نام سه 
فيلم انيميشن در بخش مسابقه جشنواره فيلم فجر به 
چشم مي خورد كه باز جاي شكر آن باقي است كه مي 
توانند با هم رقابت كنند و يك داوري عادالنه صورت 
گيرد.«آخرين داستان» با برداشتي آزاد از شاهنامه و 
به كارگرداني اشكان رهگذر و تهيه كنندگي احسان 
رسول اف،«شب آفتابى» به تهيه كنندگي و كارگرداني  
ــيدعلى مدنى و «بنيامين» به كارگرداني محسن  س
عنايتى،سه فيلم انيميشن حاضر در جشنواره هستند.

حلقه اتصال سينماي داستاني و مستند
ــنواره،  نكته حائز اهميت ديگر در اين دوره از جش
حضور مستندها در جشنواره است كه از دو جهت اتفاق 
مثبتي به شمار مى آيد؛ اول از جهت مخاطبان كه با نوع 
ديگرى از سينما مواجه مى شوند كه تجربه نشان داده 
اتفاقا رضايت شان هم قابل توجه است، به طورى كه در 
دوره سى و ششم جشنواره فيلم فجر دو فيلم مستند 
حضور داشتند كه از تعداد زيادى از فيلم هاى داستانى 
رتبه باالترى از لحاظ آراى مخاطبان كسب كردند. از 
سوى ديگر براى فيلمسازهاى سينماى داستانى نيز 
ــتندها را ببينند و يك  اين فرصت وجود دارد كه مس
ــتند و داستاني شكل  حلقه اتصال بين سينماي مس
بگيرد. همان طور كه در جشنواره هاى معتبرى چون 
ــتانى  ــتند و داس برلين، كن و ونيز نيز فيلم هاى مس
ــتان خانه ملت»  در كنار هم حاضر مي شوند.«بهارس
ــك بهداد،«تمام  ــى و كارگردانى باب ــه كنندگ به تهي
چيزهايى كه جاى شان خالى است» به تهيه كنندگى 
ــراى تو» به  ــب تبريزى،«خانه اى ب و كارگردانى زين
تهيه كنندگى مهدى شامحمدى و كارگردانى مهدى 
بخشى مقدم، «دلبند» به تهيه كنندگى الهه نوبخت 
ــر طالبى،«نت هاى مسى يك رويا»  و كارگردانى ياس
ــعبانى و كارگردانى رضا  به تهيه كنندگى مرتضى ش
فرهمند پنج اثر راه يافته به سي و هفتمين جشنواره 

فيلم فجر هستند.
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      زيرو بم سى وهفتمين جشنواره فيلم فجر واكاوى شد   بيتا محسني

پرواز سيمرغ ها بر   فراز آشيانه!

يكي ديگر از پديده هاي اين دوره از 
جشنواره فيلم فجر، پيدايش «ژن 

خوب در سينما» است كه دو تا از 
اين ژن ها در اين دوره از جشنواره 

نيز با هم رقابت مي كنند.«معكوس» 
به كارگرداني پوالد كيميايي و با 
تهيه كنندگي پدر،«سونامي» به 
كارگرداني ميالد صدرعاملي و با 
تهيه كنندگي پدر!در واقع جدا از 

رقابت اين دو كارگردان در بخش 
فيلم اولي ها،اگر تهيه كننده را مالك 
معنوي فيلم ها بدانيم،رقابتي جالب 

بين دو سينماگر تقريبا هم نسل يعني 
مسعود كيميايي و رسول صدرعاملي 
را كه خود فيلم «سال دوم دانشكده 

من» را در بخش مسابقه ملي 
دارد،شاهد خواهيم بود

بخش نگاه نو هميشه خون و اميد تازه اى 
به جشنواره فيلم فجر وارد كرده  است. 

اين بخش كه طى اين سال ها نشان 
داده چقدر مى تواند به تازگى و پيشرفت 
سينماى كشور كمك كند، در تمام ادوار 

مورد پذيرش دبير و سياست گذاران 
جشنواره فيلم فجر نبوده است.سال 

1363 و در سومين دوره جشنواره بود 
كه براى نخستين بار بخش فيلم هاى 

اول به جشنواره با عنوان «نخستين 
فيلم هاى كارگردانان» اضافه شد كه 
در سال هاى 64 تا 67 اين بخش از 

جشنواره حذف شد.طي سال ها بعد هم 
اين بخش جايگاه ثابتي نداشته است.
حال امسال و در جشنواره سال جارى 

قرار است كه فيلم اولى ها دوباره به اين 
فستيوال راه پيدا كنند

     شايد يكي از اصلي ترين انتقادات وارد شده به جشنواره فيلم فجر، شيوه انتخاب فيلم ها و داوري ميان آن ها باشد؛اينكه چند سبك متفاوت از كمدي 
تا اجتماعي و انيميشن كنار هم قرار مي گيرند و داوري مي شوند

     فيلم «سمفوني نهم» محمد رضا هنرمند در فهرست كمك هاى 84 ميلياردى فارابى به فيلمسازان در سال هاى 90 تا 96 كه در اواخر اسفند سال گذشته 
به دست رسانه ها رسيد، حمايت  875 ميليونى اين بنياد را به همراه داشته كه از فيلم هاي حاضر در جشنواره است

     «ماجراى نيمروز2» از ديگر فيلم هاى مورد حمايت فارابى است كه در بخش مسابقه جشنواره فجر حضور دارد اما ميزان حمايت فارابي از آن هنوز 
مشخص    نيست
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بيژن ذوالفقارنسب
كارشناس فوتبال

ستار همدانى
كارشناس فوتبال

على اصغر مديرروستا
مهاجم پيشين تيم ملى

در همه ادوار گذشته جام ملت هاى آسيا تيم ملى 
ايران هشت بار براى پيروزى مقابل حريفان كارش به 
ــيده كه تنها دو بار در آن موفق به  ضربات پنالتى كش
پيروزى شده است. ايران با هشت بار حضور در ضيافت 
پنالتى ها از اين نظر در بين تيم هاى آسيايى ركورددار 
است اما آمار ضعيف تيم ملى ايران در اين بازى ها نيز 
ــده است.  باعث ثبت ركوردى منفى به نام اين تيم ش
ــترين  ــت، داراى بيش ــا 6 بار پذيرفتن شكس ايران ب
شكست به حكم ضربات پنالتى است. هر دو پيروزى 
تيم ملى ايران با ضربات پنالتى در ديدارهاى رده بندى 
به دست آمده است. اين دو پيروزى در سال هاى 1988 

و 1996 به دست آمده است.
1984 سنگاپور؛ شكست مقابل عربستان 

در نيمه نهايى

ــال 1984 و  تيم ملى  ايران براى اولين بار در س
ــتان قرار  در مرحله نيمه نهايى بازى ها مقابل عربس
ــه 5 بر 4 و در  ــات پنالتى با نتيج گرفت كه در ضرب
ــاب 6 بر 5 نتيجه را به حريف واگذار  مجموع با حس
ــات پنالتى  ــتين تجربه حضور در ضرب كرد تا نخس
ــازى اصغر  ــد. در اين ب ــت همراه باش با اولين شكس
حاجيلو، جعفر مختاريفر، حميد درخشان و شاهرخ 
ــوم، و پنجم را گل  ــاى اول، دوم، س بيانى پنالتى ه
كردند و محمد پنجعلى پنالتى چهارم را از دست داد.
1984 سنگاپور؛ شكست برابركويت در رده بندى

ايران براى دومين بار در ديدار رده بندى همين 

ــابقات مقابل كويت قرار گرفت كه در اين ديدار  مس
هم شكست خورد. اصغر حاجيلو، حميد درخشان و 
رضا احدى پنالتى هاى اول تا سوم را براى تيم ملى 
ايران گل كردند و جعفر مختاريفر پنالتى چهارم را 
ــت داد تا ايران در ضربات پنالتى با نتيجه 5 بر  از دس
3 و در مجموع با نتيجه 5 بر 4 مغلوب كويت شده و از 

رسيدن به مقام سوم اين بازى ها باز بماند.
1988 قطر؛ پيروزى برابر تيم ملى چين در 

رده بندى

ــومين  ــاى 1988 مصادف بود با س جام ملت ه
تجربه حضور ايران در ضربات پنالتى. تيم ملى ايران 
در ديدار رده بندى اين مسابقات و در ضربات پنالتى 
برابر تيم ملى چين قرار گرفت و در مجموع با نتيجه 

3 بر صفر به پيروزى رسيد.
ــن  ــدار مجتبى محرمى، محمد حس  در اين دي
ــران پنالتى هاى  ــيروس قايق انصاريفر و زنده ياد س
ــت  خود را گل كردند و هر 3 پنالتى تيم چين از دس
ــورمان در مجموع به پيروزى 3  رفت تا تيم ملى كش
بر صفر رسيده و عنوان سومى اين دوره از مسابقات 

را به دست آورد. 
1996 امارات؛ شكسـت برابر عربستان در 

نيمه نهايى و پيروزى برابر كويت در رده بندى

 تجربه ايران در جام 1984 يك بار ديگر در امارات 
ــد و تيم ملى ايران در مرحله نيمه نهايى و  تكرار ش
ديدار رده بندى به ترتيب به مصاف عربستان و كويت 
ــدار رده بندى  ــاوت كه اين بار در دي رفت. با اين تف

كويت را شكست داد. 
ــه نهايى در  ــورمان ابتدا در مرحله نيم تيم كش

ضربات پنالتى مقابل عربستان قرار گرفت و با نتيجه 
ــين پيروانى،  ــد. در اين بازى افش 4 بر 3 مغلوب ش
حميد استيلى و كريم باقرى پنالتى هاى دوم، چهارم 
ــى، داريوش يزدانى و  و پنجم را گل كردند. على داي
ــوم و ششم را از  محمد خاكپور پنالتى هاى اول، س
دست دادند. ايران با پذيرفتن اين شكست در ديدار 
ــت كه اين بازى هم به  رده بندى به مصاف كويت رف
ــيد و اين بار تيم ملى كشورمان  ضربات پنالتى كش
موفق به شكست دادن حريف شد تا به مقام سومى 
اين مسابقات برسد. در اين بازى تيم ايران در ضربات 
ــوع با نتيجه 4 بر 3  پنالتى با نتيجه 3 بر 2 و در مجم
كويت را شكست داد. حميد استيلى، افشين پيروانى 
ــه گل تبديل  ــاى خود را ب ــم باقرى پنالتى ه و كري
ــتين پنالتى ايران را  كردند و مجتبى محرمى نخس

از دست داد.
2004 چين؛ شكست برابر چين در نيمه نهايى

تيم ملى ايران باز هم در مرحله نيمه نهايى مقابل 
ــاوى  ــه ميزبان بازى ها بود به نتيجه مس حريفش ك
رسيد تا كارش براى صعود به فينال به ضربات پنالتى 
بكشد. در اين بازى على دايى، مهدى مهدوى كيا و 
ــوم را گل كردند.  جواد نكونام پنالتى هاى اول تا س
ايمان مبعلى و يحيى گلمحمدى پنالتى هاى چهارم 
و پنجم را از دست دادند تا ايران در ضربات پنالتى با 
نتيجه 4 بر 3 و در مجموع با نتيجه 5 بر 4 مغلوب شده 

و از راهيابى به فينال باز بماند. 
2007؛ شكسـت برابر كـره جنوبى در يك 

چهارم نهايى

ــى قبل از مرحله نيمه نهايى  اين بار ضربات پنالت

ــورمان را صادر كرد. ملى  حكم حذف تيم ملى كش
پوشان ايران در مرحله يك چهارم نهايى اين دوره از 
مسابقات به كره جنوبى برخورد كردند و با نتيجه 4

بر 2 مغلوب حريف شدند تا از دور مسابقات كنار روند. 
در اين بازى فريدون زندى و رضا عنايتى پنالتى هاى 
اول و سوم را گل كردند. مهدى مهدوى كيا و رسول 
ــت  ــى هاى دوم و چهارم را از دس خطيبى هم پنالت

دادند.

2015 استراليا؛ شكست برابر عراق در نيمه نهايى

يك بار ديگر حكايت تكرارى حذف تيم ملى ايران 
با حكم ضربات پنالتى و اين بار برابر تيم ملى عراق در 

مرحله يك چهارم نهايى. 
تيم ملى ايران در يك ديدار عجيب و در حالى كه 
در پايان 120 دقيقه برابر عراق به 3-3 رسيده بود، 
در طوالنى ترين ضربات پنالتى خود در جام ملت ها 

تن به شكست 7 بر 6 و در مجموع 10بر 9 داد. 

در اين ديدار هر كدام از تيم ها هشت پنالتى زدند 
كه براى ايران به ترتيب مرتضى پورعلى گنجى، جواد 
ــينى، وريا غفورى، عليرضا نكونام، سيد جالل حس

جهانبخش و آندرانيك تيموريان پنالتى هاى دوم تا 
هفتم را گل كردند. 

ــان حاج صفى اولين پنالتى و وحيد اميرى احس
ــت داد تا حكم حذف تيم  هشتمين پنالتى را از دس

ملى ايران از اين مسابقات صادر شود.

نگران ادامه تورنمنت هستمتيم ملى به هماهنگى رسيده استديدار ايران و عراق فينال زود رس است

بازى ايران در برابر يمن يكى از بهترين بازى هاى تيم ملى بود كه با 
برنامه بسيار حساب شده و ايده هاى تهاجمى شكل گرفت. تيم ملى 
ــت ها را انجام  ــان در همه پس با برنامه بازى كرد و بازيكنان وظايف ش
ــانديم كه گل هاى بسيار موثر و  دادند. در نيمه اول سه گل به ثمر رس
روحيه بخشى بود و در نيمه دوم بچه ها دوگل ديگر به ثمر رساندند تا 
كار خوب شان را تكميل كنند. يمن بسيار خوب شناسايى شده بود و بر 
اساس ويژگى هاى اين تيم بازيكنان ايران در زمين آرايش شده بودند. 
نكته اى كه حائز اهميت است اين است كه در طول بازى تمام تاكيد ما 
روى ارسال هاى بلند بود و اين نشان مى داد كه ضعف قلب خط دفاعى

يمن شناسايى شده بود. اكثر گل ها روى همين ارسال ها به ثمر رسيد. ما 
اين استراتژى را در نيمه دوم نيز به درستى ادامه داديم و نتيجه گرفتيم. 
مورد ديگر در برنامه تيم ملى تاكيد روى حفظ مالكيت توپ بود كه هر 
زمانى كه اقدام به حفظ توپ مى كرديم باعث مى شد دوندگى و حركت 
بازيكنان حريف بيشتر شود و آن ها  خسته شوند. با اين استراتژى هم

به آن ها گل زديم و هم آن ها را خسته كرديم. به عبارت ديگر مى شود 
گفت كه اين تاكتيك ها باعث شد دروازه بان ما آرام ترين روزش را سپرى

كند. اين پيروزى مى تواند براى تيم ملى آرامش بيشترى را به همراه 
داشته باشد. قطعا اين پيروزى بازيكنان را مغرور نخواهد كرد. هنوز دو 

ــم و اگر انگيزه مان را همين طور باال  بازى ديگر در مرحله گروهى داري
نگه داريم مى توانيم مقابل ويتنام نيز همين نتيجه را تكرار كنيم. فقط 
بازى سوم مقابل عراق مى ماند كه به هيچ وجه نبايد اين تيم را دست كم 
بگيريم، چرا كه عراق مانند دو حريف اول ايران در مرحله گروهى نيست 
ــرم ديدار ايران و عراق  و بايد با ديد متفاوتى به اين تيم نگاه كرد. به نظ
حكم يك فينال زود رس را دارد، عراق تيم توانمندى است كه قابليت

فنى بااليى دارد و با يمن و ويتنام متفاوت خواهد بود. اميدوارم تيم ملى 
پله پله حركت كند. ايران با عملكرد خوب مقابل يمن نشان داد كه با چه 
انرژى روانى مناسبى وارد مسابقات شده است. همه بازيكنان در سطح

خودشان بازى كردند و بازيكنانى كه جديدا به تركيب اصلى راه پيدا 
كرده بودند عملكرد بسيار بهترى داشتند، مخصوصا ترابى و ابراهيمى. 
پورعلى گنجى هم در خط دفاعى بسيار خوب تيم را مديريت كرد. در 
ــون، دژاگه گرفته تا طارمى و  خط حمله نيز بازيكنان ما از اميرى،  آزم
قدوس همگى رو به جلو بازى كردند و مقابل يك تيم متوسط آسيايى 
ــان و عالقه مندان  عملكرد خوبى داشتند. همه بازيكنان، كارشناس
فوتبال دوست دارند كه تيم ملى  كشورشان بازى خوبى را به نمايش 
ــر اين اتفاق رخ دهد در  بگذارد و براى پيروزى به ميدان برود. قطعا اگ
ــوى اين  صورتى كه هر نتيجه اى هم رقم بخورد باز هم تيم ملى از س
عزيزان حمايت خواهد شد. هنوز بازى هاى زيادى براى ايران در آسيا 
باقى مانده و حريفان در مرحله بعد متفاوت تر خواهند بود. به هيچ وجه 
نبايد اين گل ها و اين پيروزى ها ما را از خود بى خود كند، قطعا بازى هاى 
سختى خواهيم داشت كه البته با اين انگيزه مى توان از سد اين بازى ها 

نيز گذشت.

ــب  ــروزى خوب و دلچس بايد بابت پي
مقابل يمن به فوتبال ايران تبريك بگويم. 
ــت كه حريف تيم ملى در اين  ــت اس درس
بازى تيم قدرى نبود، اما اين پيروزى پرگل 
ــود كه تيم ملى در جام ملت ها  باعث مى ش
ــد. يمن تيمى  يك استارت خوب زده باش
نبود كه بخواهد از لحاظ فنى ما را به چالش 
بكشد، اما همان طور كه مى دانيد كشورش 
ــر نمى برد. به نظرم  در شرايط خوبى به س
ــائل مزيد بر علت شده بود تا  همه اين مس
يمنى ها مقابل ايران تمركز الزم را نداشته 
ــند. تيم ملى ايران باثباتى كه در كادر  باش
فنى و بازيكنانش در چند سال اخير داشته 
به يك هماهنگى و همدلى تاكتيكى رسيده 
ــف متمايز ــاله ما را از حري ــت، اين مس اس

ــيار خوب جنگيدند و  كرده بود. بچه ها بس
ــب يك پيروزى پرگل شدند.  موفق به كس
ــيار باال بود و فكر مى كنم  سرعت بازى بس

با اين عملكرد مى توانيم به اين تيم از قبل 
اميدوارتر باشيم، نه از اين لحاظ كه به يمن 
پنج گل زديم، بلكه براى اينكه تيم ملى ما 
ــان داد كه به انسجام كامل  در اين بازى نش
ــت. مالك ما پيروزى 5 بر صفر  رسيده اس
ــى ما از خيلى ــت و تيم مل مقابل يمن نيس

ــى داد. بازى  ــوى قهرمانى م وقت پيش ب
خوب تيم ملى در جام جهانى و ثبات كادر 
ــاله بازيكنان اين  فنى و حضور چندين س
نويد را مى دهد كه ايران بتواند بعد از سال ها 
قهرمان آسيا شود و باعث مى شود فوتبال 
ــتر از هر زمان ديگرى  ــتان حاال بيش دوس
ــن بعد از  ــر كنند. به نظر م به اين مهم فك
ــاله كى روش در فوتبال  حضور چندين س
ــيا براى ما  ايران او بايد يك قهرمانى در آس
بياورد. برخى از من مى پرسند چه بازيكنى 
ــرى مقابل يمن  ــران نمايش بهت از تيم اي
داشته است، معتقدم همه بازيكنان خوب 
بودند، واقعا ما يك بازيكن خوب به نام ايران 
داشتيم. همه يك دست و هماهنگ بودند، 
نمى دانم طارمى، ترابى، حاج صفى يا ساير 
بازيكنان واقعا همه بازيكنان خوب بودند و 

به انسجام خوبى دست پيدا كردند

در نخستين ديدار جام ملت هاى آسيا در سال 
ــل تيم ملى يمن را به  2019 برد مقتدرانه اى مقاب
ــتيم به اين  ــت آورديم. از تيم ملى انتظار داش دس
ــتيم يمن مقابل ما حرفى براى  برد برسد. مى دانس
گفتن ندارد. اين يك ديدار، يك مصاف تداركاتى 
براى مراحل باالتر بود. بازيكنان ما به خوبى وظيفه 
خود را انجام دادند. اگر يكى، دو تغيير در تيم ملى 
انجام مى شد، به مراتب بهتر بود. سامان قدوس با 
اينكه در فرانسه بازى مى كند، نيمكت نشين است 
ــت. به سرمربى خسته  كه براى من جاى سوال اس
نباشيد مى گويم. برخى مى پرسند آيا تيم ملى به 
خاطر هم گروهى با يمن و انجام بازى نخست مقابل 
ــانس بود، به اين افراد بايد گفت:  اين تيم خوش ش
هم مى توان گفت خوش شانس بوديم، هم مى توان 
گفت تيم ملى خوب بود و يا يمن ضعيف بود. براى 
شروع يك تورنمنت چنين بردى خوب است. من 
ــوال در تورنمنت هايى  ــتم كه معم نگران اين هس
ــروع كرديم، در ادامه و انتها به مشكل  كه خوب ش

ــت. بازيكنان ما حرفه اى  خورديم. بحث غرور نيس
هستند. بايد اين بازى را ناديده گرفت و به بازى هاى 
بعد فكر كرد. فراموش نكنيم كه استراليا، امارات و

حتى كره جنوبى در بازى نخست از اين مسابقات، 
مشكالتى داشتند و به طور كلى در دور اول چنين 
ــم در ادامه بهتر  ــر مى كن ــى رخ مى دهد. فك اتفاق
ــان تيم ملى  ــوند. تاكيد كى روش و بازيكن مى ش
ــن ماه قبل و  ــازى با يمن از چندي بر تمركز روى ب
ــت كم نگرفتن اين تيم جالب بود. اين خيلى  دس
ــم ديگرى فكر  ــت كه ما به جز يمن به تي خوب اس
ــه براى قهرمانى مى جنگد،  نمى كنيم. هر تيمى ك
ــن موضوع كامال نكته  بايد پله به پله پيش برود. اي
مهمى است. اما نبايد تيم هايى مثل يمن را بزرگ 
كنيم. آن ها درگير جنگ هستند و نبايد زياد روى 
ــازى مهم ما  ــم. فكر مى كنم ب اين برد مانور بدهي
ــام نمى تواند براى ما  مقابل عراق خواهد بود. ويتن
دردسرساز شود. نمى توان فوتبال را پيش بينى كرد 
اما مى توان يك چيزهايى را هم حدس زد. با توجه 
به قدرت بازيكنان مان، ويتنام را مى بريم. نبايد در 
ديدار برابر عراق به دنبال گرفتن انتقام باشيم، نبايد 
ــته فكر كنيم. بايد بازى را به خوبى انجام  به گذش
ــب كنيم و به عنوان تيم  دهيم و نتيجه خوبى كس

نخست باالتر برويم. 

يادداشت سوميادداشت دوميادداشت اول

گروه ورزش

به دنبال پيروزى 5 بر صفر تيم ملى ايران مقابل يمن در اولين دور 
ــيا، سايت فاكس اسپورت آسيا  از بازى هاى گروه D جام ملت هاى آس
گزارشى تحليلي مشتمل بر پنج نكته منتشر كرده است. فاكس اسپورت 
مى نويسد: آخرين بازى از روز سوم جام ملت  هاى آسيا صحنه مصاف رده  
باالترين تيم آسيا و رده  پايين ترين تيم قاره يعنى يمن بود و نتيجه هم 
همان چيزى بود كه خيلى ها انتظار داشتند و ايران حريفش را با نتيجه

 5 بر صفر در هم كوبيد. پيروزى بزرگ تيم ملى در جام ملت هاى آسياپنج 
نكته داشت كه به مرور آن ها مى پردازيم.

1- عملكرد پنج ستاره ايران

اين دوره جام ملت هاى آسيا تا االن از برخى جهات عجيب و غريب 
ــت. تيم هايى كه از آن ها انتظار پيروزى هاى قاطع مى رفت يا  بوده اس
باخته اند يا به دردسر افتاده اند. در نتيجه بسيارى براى حساب كردن 
روى برد پرگل تيم ملى ايران در اولين بازى اش در اين رقابت ها ترديد 
داشتند. با اين حال تيم ملى تمام شك و ترديد ها را از همان لحظه اول 
برطرف كرد. مهد طارمى با زدن يك گل ريباند در ابتداى نيمه اول و پس 
ــكان دژاگه از روى يك ضربه ايستگاهى و سپس طارمى با  زدن  از او اش

دومين گل خود، تيم كارلوس كى روش را با يك برترى چشمگير راهى 
رختكن كرد. تيم ملى در نيمه دوم دو گل ديگر هم زد كه اين بار نام سردار 
آزمون و سامان قدوس به فهرست گلزنان اضافه شد. به اين ترتيب ايران 
در غياب تعدادى از مهره هاى كليدى اش كه مصدوم هستند، يك عملكرد 

پنج ستاره ارائه كرد.
2- نمايش هيجان انگيز طارمى

ايران در آستانه جام ملت هاى آسياي 2019 متحمل ضربات سنگينى 
ــعيد عزت اللهى،  ــامل س از بابت مصدوميت تعدادى از بازيكنانش ش
على قلى زاده و كاوه رضايى شد. عليرضا جهانبخش هم در آستانه آغاز 
رقابت ها آسيب ديد، درست مانند سردار آزمون اما برخالف آزمون كه 
توانست به موقع خودش را براى بازى اول آماده كند، جهانبخش به اين 
بازى نرسيد. در نتيجه براى خيلى ها مبهم بود كه چه كسى قرار است در 

غياب اين بازيكنان كليدى در تركيب قرار بگيرد. كسى كه به سوال پاسخ 
داد بازيكنى نبود جز مهدى طارمى كه بازى هجومى استثنايى اش به تيم 
ملى براى در هم كوبيدن حريف كمك كرد. طارمى خودش دو گل زد و 
در ثبت يك گل ديگر نقش داشت. با اين حال چيزى كه بيش از آن جلب 
مى  كرد، هماهنگى و درك متقابلش با ديگر مهاجم تيم سردار آزمون بود 
كه واقعا چشمگير بود. اين زوج هجومى واقعا با يكديگر هماهنگ بودند و 

ضربات سنگينى به يمن زدند.
3- ايران از 10 نفره شدن گريخت

ــبتا پربرخورد بود. بازيكن هر دو تيم  بازى ايران - يمن، مصافى نس
برخوردهاى سختى با هم داشتند و در تمام طول مسابقه هم مرتكب 
خطاهاى شديدى مى شدند. با اين حال بدترين آن ها از جانب مجيد 
حسينى بازيكن تيم ملى ايران بود كه از كارت قرمز داور گريخت! مدافع 

22 ساله تيم ملى ايران كه براى تيم ترابزون اسپور تركيه بازى مى كند 
تكل دوپا انجام داد و به شدت به بازيكن حريف آسيب رساند. در كمال 
تعجب اما داور به زعم اينكه برخورد چندان جدى نبوده است، به او حتى 

يك كارت زرد هم نشان نداد!
4- اشكان دژاگه،    قهرمان خاموش ايران؟

در حالى كه بيشتر نگاه ها به سردار آزمون و مهدى طارمى 
ــترى در عملكرد  ــهم بيش بود، در تركيب ايران يك بازيكن س
ــكان دژاگه. بازيكن سابق تيم فوالم  خوب اين تيم داشت: اش
ــت،  ــم ملى ايران را هم در اختيار داش كه بازوبند كاپيتانى تي
خود با گلزنى از روى يك ضربه ايستگاهى كه پس از برخورد با 
تير وارد دروازه شد، در گل  هاى تيمش سهيم شد اما فقط اين 
گل نبود. دژاگه در تمام حركات خوبى كه ايران در فاز هجومى 
انجام داد نقش آفرينى كرد چرا كه كنترل بخش زيادى از ميانه 
ميدان را برعهده داشت. كاپيتان تيم ملى ايران توانايى هايش 
ــان داد و زمانى كه تنش بازى باال رفت،  براى رهبرى تيم را نش
ــرى ميان  ــم غائله در درگي ــش باعث خت ــا ميانجيگرى هاي ب

ــود. عملكرد دژاگه  ــش و بازيكنان حريف مى ش هم تيمى هاي
يك نمايش از هر لحاظ قابل قبول از يك بازيكن كهنه كار بود.

5- انتظار 43 ساله ايران به پايان مى رسد؟

بدون ذره  اى شك، ايران يكى از بهترين تيم هاى آسياست. 
ــت. با اين  ــت كه جزو بهترين هاى آسياس اين تيم مدت هاس
حال تيم ملى نتوانسته در اين مدت جامى كسب كند. آخرين 
قهرمانى ايران در جام ملت هاى آسيا 43 سال پيش بود، زمانى 
كه نسل طاليى اين تيم با كسب سومين قهرمانى متوالى اش به 
پايان رسيد. از آن زمان تا كنون تيم ملى وارد دوره اى از ناكامى 
در اين رقابت ها شده كه در آن حتى به فينال هم نرسيده است. 
ــروى تيم ملى ايران به سمت  ــانه ها از پيش با اين حال تمام نش
سرنوشتى متفاوت است. ايران يكى از قوى ترين تيم هاى اين 
ــاده آغاز كرده  ــا را دارد و كارش را هم فوق الع دوره از رقابت ه
است. در هفته هاى آتى، ايران با حريفان سرسخت ترى مواجه 
خواهد شد اما با وضعيت فعلى، به نظر مى رسد كه احتماال انتظار 

طوالنى ايران براى بردن جام قهرمانى به پايان خواهد رسيد.

ــود در جام  ــتين ديدار خ ــال ايران در نخس تيم   ملى فوتب
ملت هاى آسياي 2019 توانست با پنج گل يمن را در هم كوبد. 
پيروزى قاطع ايران برابر يمن بازتاب زيادى در رسانه هاى  عربى 
ــتان با تيتر«يمن در نخستين  ــت. روزنامه العاجل عربس داش
ــت: تيم   ملى  ــد» نوش حضور خود با پنج گل در هم كوبيده ش
فوتبال ايران كار راحتى برابر يمن داشت و توانست با پنج گل به 
پيروزى برسد. ستاره ايران در اين ديدار مهدى طارمى بود كه 
ــاند. يمن در نيمه نخست اين ديدار  توانست دو گل به ثمر برس

سه گل دريافت كرد تا كار آن ها بسيار سخت شود. 
در نيمه دوم تيم   ملى فوتبال  ايران به كارهاى دفاعى و ضد 
ــت دو گل ديگر به ثمر برساند و در  حمالت روى آورد و توانس

ــت آورد. روزنامه الراى قطر با  نهايت پيروزى پر گلى را به دس
تيتر «نخستين حضور يمن تلخ شد» نوشت: تيم   ملى فوتبال 
يمن در نخستين حضور خود در  جام ملت هاى آسياي 2019 
ــد و با پنج گل برابر شاگردان  ــنگينى را متحمل ش شكست س
كارلوس كى روش بازى را واگذار كرد تا نخستين حضور آن ها 

در آسيا با خاطره اى تلخ به پايان رسد.

االتحاد امارات نيز تيتر زد: «بهترين پيروزى براى ايران»

اين روزنامه اماراتى نوشت: يمن در ديدار برابر ايران بازى را 
بهتر و با جرات آغاز كرد و نخستين خطر جدى را هم روى دروازه  

حريف قدرتمند به خوبى ايجاد كردند.
ــن در دقيقه هفت ايجاد كرد ايران   بعد از خطر جدى كه يم
توپ و ميدان را در اختيار گرفت و توانست فرصت هاى زيادى را 

روى دروازه  حريف ايجاد كند تا در نهايت بهترين پيروزى را به 
نام خود به ثبت برساند.

همچنين الخبر مصر نوشت: «   ايران يمن را پنج تايى كرد؛ خط 

و نشان براى مدعيان»

اين روزنامه مصرى در ادامه آورده است: تيم   ملى فوتبال ايران 
با پيروزى قاطعى كه برابر يمن به دست آورد براى مدعيان اصلى 
قهرمان خط و نشان كشيد. يمن بازى را بهتر آغاز كرد و نخستين 
ــاگردان كارلوس كى روش  خطر جدى را هم خلق كرد اما اين ش
بودند كه توپ و ميدان را در اختيار گرفتند و در بيشتر زمان هاى 
بازى تيم برتر ميدان بودند و در نهايت هم با شايستگى اين پيروزى 

را به دست آوردند.

ــت بهترين نتيجه را تا االن به دست آورد. تيم  تيم   ملى ايران توانس
ــانس هاى قهرمانى در جام ملت هاى آسيا  كى روش از اصلى ترين ش
ــود. نبايد فراموش كنيم كه تيم   ملى فوتبال ايران در  محسوب مى ش
جام جهانى 2018 روسيه هم توانست نتايج بسيار خوبى را كسب كند و 

مى خواهد به درخشش خود ادامه دهد.
اخبار اليمن: «ايران، تيم   ملى يمن را پنج تايى كرد»

اين سايت يمنى هم نوشت: تيم   ملى فوتبال ايران با يك بازى سرتر 
توانست با پنج گل يمن را شكست دهد. طبيعى بود كه ايران هجومى تر 
و بهتر ظاهر شود و در نهايت هم با شايستگى توانست اين پيروزى را به 
دست آورد. تجربه زياد ايران باعث شد تا آن ها تفاوت را رقم بزنند. اين  در 
حالى است كه  يمن براى نخستين بار در جام ملت هاى آسيا حضور دارد.

نيم نگاه

خبر روز

فاكس اسپورت از برترى ايران در برابر يمن نكاتى را منتشر كرد

پنج نكته از پيروزى پنجگله

روزنامه هاى حوزه خليج فارس به تمجيد از عملكرد شاگردان كى روش پرداختند

بازتاب پيروزى ايران در رسانه هاى عربى

        كابوسى كه تيم ملى ايران را در ادوار مختلف جام ملت ها آزار داده است   

پنالتى گيت



دنياي اقتصاد: 
سپر دفاعي شوك هاي اقتصادي

 

پخش بدبختي مردم 
كشورهاي ديگر از تلويزيون

پارسينه: ابداع عينكى كه رانندگان 
خواب آلود را بيدار مى كند

مردم:فله اى واسه مجلس 
برداريم ارزون تر در مياد؟

جهانگيرى:من قول مى دهم كه 
با تمام وجود بمانم

 

منشى: باشه پس پاشو
 اينجا رو جارو بزن

بيرانوند: ايران بهترين بازيكن جام 
ملت ها ميشود

 

خيابانى: مى فهمم چى ميگى!

روحانى: حذف دالالن با گسترش تجارت اينترنتى

حذف تجارت با اينترنت فيلترى!

رونمايى از نتيجه سفر 40 خبرنگار چينى به ايران

چرا قبل از پيچيدن راهنما نمى زنيد؟
4 وزير روحانى 41 مشاور دارند

كه هر مشاور 41 معاون دارد و هر معاون 41 رييس دفتر و هر رييس دفتر 41 منشى

معاون علمى و فناورى رييس جمهور: عمده دروس دانشگاهى 

به درد ايران نمى خورد چرا كه اين دروس بومى نيست

چهارتا درس اختالس و رانت خوارى 
يادشون بدين كه به درد زندگى شون بخوره

واعظى:اعتدال و توسعه حزب پيروز انتخابات بود 

اما كمترين سهم را در كابينه دارد

فقط چهارتا منشى ازمون سر 
كارن!

رضايى، عضو كميسيون امنيت ملى:

«بيمارستان ايرانيان دبى» با سخت گيرى ها و تالش امارات تعطيل شد

برخى مسئوالن: خب االن بچه هاى ما كه زبان هم بلد نيستن 
مريض ميشن كجا برن؟!
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رئيس بانك جهانى: از وقتى  تو ايران ديدم ميشه همزمان
 دالر بياد پايين و قيمت ها بره باال

فهميدم هيچى از اقتصاد نمى فهمم

ايرنا: رئيس بانك جهانى استعفا كردايرنا: رئيس بانك جهانى استعفا كرد

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها چقدر خوب اند بوى همه چيزهاى خوب را مى دهند،بوى همه روزهاى قديمى، زير سقف هاى سادگى و ديوارهاى همسايگى
خاطرات شان تاريخ سلسله هاى كوچك ماست اما وقتى قرار مى شود بروند براى هميشه، ستون هاى آسمان شهر كوتاه مى شوند. 

چراغ هاشان، هرچند كم رمق چلچراغ آفتاب اند، كه بعد غروب شان، دلگيرترين شامگاهان اندوه بارش مى گيرند...

مريم آقايى عزيز
پدربزرگ تنها و آرام رفته تا جاهاى خوب بهشت را براى فرزندانش نگه دارد، جاى خالى اش هميشه سبز و نام و يادش هميشه ماندگار

ما را در غم غربت آن مسافر عزيز همراه بدان

همكارانت در بى قانون 
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ــتم تير 1371 فرداى روز تولد مهدى طارمى است. چرا  ــت و هش بيس
ــت گل بزند، گل  ــم؟! چون طارمى هم وقتى قرار اس اين طورى گفت
ــت گل نزند، گلى مى زند كه كريستيانو  نمى زند و دقيقا وقتى قرار اس
رونالدو هم پس از تماشاى آن مى گويد:«داش مهدى! گل هام! شادى 
پس از گل هام!». به همين دليل اولين كسى است كه در اين ستون، 

فرداى روز تولدش را اعالم مى كنيم.
طارمى در بوشهر به دنيا آمد و از آنجايى كه در بوشهر انسان ها دو دسته 
هستند يا فوتباليست هاى خوبى هستند يا مى توانند فوتباليست هاى خوبى 
ــوند، طارمى از تيم هاى ايران جوان و شاهين بوشهر به پرسپوليس  بش
آمد، به محض رسيدن به باشگاه از نگهبان سوال كرد:«ببخشيد با مدير 
باشگاه كار داشتم!»، نگهبانم توضيح داد:«مدير قبلى به جرم خريد و 
فروش ماشين خارجى بازداشته!» طارمى پرسيد: «مدير جديد چطور؟!» 
نگهبان باشگاه توضيح داد:« االن باشگاه پشت صندوق عقب ماشين 

على داييه! كارى دارى برو تو صندوق عقب! مديرم همون جاست!».
ــانس آورد كه برانكو  ــپوليس گل كرد، ش ــى كه طارمى در پرس زمان
ــابق تيم  را با تاكتيك  ــه ايران آمد، چون مربيان س ــچ هم ب ايوانكووي
پيش كشيدن«اعضاى بدن خانواده بازيكنان خودى و حريف!» هدايت 
مى كردند و با سيستم 8-1-1 تيم وارد زمين مى شد به اين صورت كه 
هشت بازيكن توى دفاع بودند و زير توپ مى كشيدند، يك نفر آن جلو 
ــت، آن يك بازيكن وسط هم وظيفه كتك زدن  وظيفه گل زدن داش
بازيكنان حريف، داور و تماشاگران را داشت و در چنين شرايطى حتى 

ديويد بكهام هم استعدادش مى سوزد، مهدى كه جاى خود دارد.
ــما ببين وضعيت بقيه  ــاى گل ليگ ايران شد(ش ــى چند بار آق طارم
مهاجمان رو!) چون طارمى به صورت طبيعى نمى خواهد گل بزند اما 

ــان ترجيح مى دهند زياده گويى اضافى نكنند و سريع تر بروند سر اصل  روان شناس
مطلب :

1- ورود بچه فاميل به اتاق تان
بچه هاى فاميل به تنهايى هم مى توانند عوامل پرخطر و استرس زايى باشند. حتى در 
آسيب زدن به سالمتى، ممكن است عملكردشان از سيگار با قطران  هشت هم بدتر 
باشد. حاال حساب كنيد اين موجوداِت سركش و جذاب؛ البته از نظر پدر و مادرشان! 
خيلى سرزده وارد اتاق تان شوند. يعنى تصورش از ديدن پارانورمال اكتيويتى 1 تا 6 
پشت سرهم نيز ترسناك تر است. فقط شانس بياوريد جاسازها را پيدا نكنند و به بازى 
با همان الك پشت َدَونده اكتفا كنند! بنابراين روان شناسان به شما پيشنهاد مى دهند 
هنگام مواجه شدن با كودكان فاميل، حد و حدودتان را حفظ كنيد و براى يك شب 

خودشيرينى، يك عمر عزت و آبروى ساختگى تان را به باد ندهيد.
2- بيا اينجا خانومم!

ــنود.  ــت كه فردى مى تواند بش اين يكى از كوتاه ترين و پرتنش ترين جمالتي اس
روان شناسان از توضيح بيشتر درباره اين جمله به داليل خطرى مى پرهيزند. فقط 
در همين حد بدانيد كه با ليزر موهاى كل بدن، آن هم به صورت تضمينى و بدون 

بازگشت در 6 جلسه با بهترين تكنولوژى روز دنيا برابرى مى كند.
3- مماس شدن با درِ مترو

درِ مترو به تنهايى هيچ استرسى ندارد. يعنى همه جا در دارد و اين يك مساله كامال 
طبيعى و خانوادگى است. ولى زمانى كه در ايستگاه هاى شلوغ شما نزديك ترين فرد 
به درِ مترو باشيد ماجرا كمى نگران كننده مى شود چون معموال آخرين كسى هستيد 

ــد از بازى  ــگر «بى قانون» بع به عنوان گزارش
ــرات مختلف افراد رو  ــوب تيم ملى رفتيم نظ خ

گرفتيم.
جواد خيابانى: هواداران تيم ما بسيار خوب بودند 
ــت ولى حتى  مخصوصا بچه اى كه چيپس داش
يك تعارف هم به من نزد و من مى خواهم گپ 
ــته  ــه اى با پدر و مادرش داش ــت گوفتان و دوس

باشم.
ــا درباره همين  ــين ميثاقى: بله اتفاق محمدحس
ــد راجع به  ــم آماده كردن ــاى ما يك آيت بچه ه
نويسندگان و خبرنگارانى كه بعد بازى مصاحبه 
ــون  ــاى ناگوارى كه براش ــرن و اتفاق ه مى گي
ميفته. با هم مى بينيم. البته قبلش شما مى تونيد 

از اپليكيشن بازى هارو پيش بيني كنيد.
ــت دروازه اول  ــاگرها پش طارمى: يكى از تماش
ــى از بازيگرهاى خانم  ــش به يك ــازى يه فح ب
ــتم  ــور بهم داد. من هم تعصبى! مى خواس كش
ــوت كنم سمت اون نمى شد هى تور  توپ رو ش
ــازى هم بهم گفتن  ــد. آخر ب دروازه مانع مى ش

بهترين بازيكن شدى.
ــازى مصاحبه ها يه  ــرمربى تيم يمن: قبل ب س
ــر مى كردم دروازه بان رو  جورى بود كه من فك
ــذارم آخرهاى بازى  ــم بيرون يه مهاجم ب بكش
ــتكش  ــه بازيكن ها يه دس ــتم به هم مى خواس
ــد نزنن ديگه.  ــى بدم بگم فقط ببندي دروازه بان
ــد اول قهرمانى  ــوز خودمون رو امي البته ما هن
مى دونيم. همه تيم هاى بزرگ افت داشتند ولى 

بازى به بازى ما رو تا قهرمانى مى بينيد.
محمدرضا احمدى: ...(صدا و تصوير تاخير دارد) 
ــتادم همه ايرانى ها و  بله از اينجايى كه من ايس
خارجى ها خوشحالند. من چند نفر از كشور يمن 
ــدا مى گويند: ايران فداى  را مى بينم كه هم ص
ــك و خنده تو. اينجا همه خارجى ها عاشق  اش
ايرانند. حتى چند نفر خواستند براى شام من را 

دعوت كنند خانه شان.
ــى در اين بين  ــكالت مالى، تبليغ به دليل مش

داريم.
- خانم امشب بازى ايرانه چيكار كنيم؟

+با پيشبندهاى آشپزخانه ديگه نيازى به نگرانى 
نيست.و در حالى كه زن و شوهر پيشبند بستند 
ــم با  ــا ه ــند. بچه ه ــا را آب مى كش و ظرف ه
ــه مى دوند و در  ــه در خان ــبندهاى بچه گان پيش

تلويزيون هم بازى ايران پخش مى شود.
در آخر به سراغ سرمربى تيم ملى مى رويم.

ــت.  كى روش: تيم ما يك تيم خيلى معمولى اس
ــو تله هاى تيم  ــيار ضعيف عمل كرديم و ت بس
يمن گير كرديم. خيلى شانسى هم برديم و من 
ــون نمى بينم. اميدوارم  اميدى براى آينده تيم م

كه بتونيم از گروه صعود كنيم.
ــن بود نظرات افراد. به اميد موفقيت تيم ملى  اي

از اولين بازى تا نيمه نهايى.

ــط 15 دقيقه اولش  ــران فق ــهر ته ــارش باران در ش ب
رحمت الهى محسوب ميشه و بعدش به دليل ترافيك، 
ــتى  ــيل، تعطيلى خطوط مترو، دربس ــدن س جارى ش
ــدن موهايى كه با كلى  ــى ها، فرفرى ش ــدن تاكس ش
ــدن آرايش بانوان،  ــده بودن، پاك ش زحمت صاف ش
ــدن كفش و لباس و موش آب كشيده شدن و  ِگلى ش
ــرماخوردگى و غير ذلك از نظر اكثر شهروندان يك  س

بالى طبيعى محسوب ميشه.
ــه چكمه هاى تا باالى  ــتان ك البته براى برخى از دوس
ــون رو از حراج آخر فصل سال گذشته خريدن و  زانوش
حاال مى تونن اونا رو بپوشن و با عشق شون زير بارون 

قدم بزنن، نعمت بيكران الهى به حساب مياد.
ــاى فرفرى خودتون رو  ــه صبح با هزار زحمت موه اگ
ــركار شديد حتما چتر  صاف كرديد و آماده  رفتن به س
ــس از ورود به محل  ــيد وگرنه پ ــته باش به همراه داش
ــره ناقال به تنظيمات كارخانه  ــما مانند ب كار موهاى ش

برگشته و فرفرى خواهد شد.
ــايل آرايشى  ــتانى كه از وس ــته از دوس براى اون دس
استفاده مى كنند نيز پيشنهاد مى كنم از محصوالت ضد 
ــتفاده كنند و ديگر نگران خيس  آب احسان بيوتى اس
شدن صورت شان و به هم ريختن ميكاپ شان نباشند.
ــد خروج از منزل را داريد و جهت  اگر به هر دليل قص
ــيدن به مقصد مجبور به استفاده از تاكسى هستيد،  رس
پيشنهاد مى كنم كار خود را به يك روز آفتابى موكول 
ــن زمان ها فقط با  ــى در اي نماييد زيرا رانندگان تاكس

شنيدن واژه دربست شما را سوار مى نمايند.
ــود دارد ولى  ــه وج ــهر ما هميش بحران ترافيك در ش
ــتتار چاله هاى موجود  ــى به دليل اس ــاى باران در روزه
ــا از آب باران  ــدن آن ه ــه و خيابان ها و پر ش در كوچ
ــين ها در آن ها تردد با سختى بيشترى  ــقوط ماش و س

انجام مى گيرد.
الزم به ذكر است كه خطوط مترو به دليل قرار داشتن 
ــطح پايين ترى از زمين مدتى پس از بارش باران  در س
ــدن آب در آن ها، بالاستفاده مى شوند  به علت جمع ش
ــايل نقليه عمومى  ــتفاده از ديگر وس و بايد به فكر اس
باشيد، صد البته كه مشكل مذكور فقط و فقط به دليل 
ــت و ربطى به ضعف مديريت  زيرِ زمين بودن مترو اس

شهرى ندارد.
ــى نيز  ــده كه هواشناس ــدر اين موضوع تكرارى ش انق
ــاهد آب گرفتگى  جهت اعالم هواى بارانى مى گويد ش

معابر خواهيم بود!
ــما توصيه مى كنم اگر مجبور به خروج از  در آخر به ش
ــه آب گرفتگى معابر نيز  ــتيد ب منزل در روز بارانى هس
ــهر ونيز  فكر كرده و قبل از آن با نحوه زندگى مردم ش

آشنا شويد.
ــهر نداريم تا  ــوراى ش ــهردارى و ش ــه چرا ما ش  اينك
ــيم بايد بگويم ما هم  ــاهد اين اوضاع نابهنجار نباش ش
شهردارى منسجم و هم شوراى شهر قوى داريم ولى 
آن ها كارهاى مهم ترى دارند و مشغول پرداختن به آن 
ــتند و براى اين گونه مشكالت پيش پا  امور خطير هس

افتاده وقت ندارند.

گل مى زند. طارمى ركوردار گل زدن براى پرسپوليس در ليگ برتر و 
همزمان ركوردار  گل نكردن موقعيت هاى گل در همين تيم است.

ــت عالى ترين  ــن در ليس ــرد قرار گرفت ــه ثابت ك ــتى ك فوتباليس
فوتباليست هاى ايران نه نياز به توانايى بدنى رونالدو دارد، نه هوش 
مسى و نه اخالق جمشيد مشايخى و نه كاريزماى جمشيد هاشم پور 
و نه ادبيات على پروين، همين كه كسى سيگار  نكشد و مهمانى نرود 

و... شانس بهترين شدن در اين فوتبال را دارد.
به صورت طبيعى هم فكر مى كند در هرچيزى يك خيريتى است 
و به همين دليل طارمى با كمك حسين هدايتى كه االن در زندان 
است، با تيم ريزه اسپور تركيه قرارداد بست؛ مديران باشگاه پرسپوليس 
هم با برنامه Paint قرارداد را به قول آقاى ِكى نژاد«ِفتوشاپ» كردند 
و با روش آقاى درازهى«تقطيع و همگام سازى كلمات!» انجام دادند 
ــزرگ را كادوپيچ كرده و روى ميز  ــا قراردادى جعلى، خيريتى ب و ب

مديريت جديد پرسپوليس گذاشتند.
طارمى پس از حضور در الغرافه قطر هم بيخيال حاشيه نشد. اصال 
ــيه دارد؟! چرا بايد تصاوير او در  بازيكن به اين خوبى، چر انقدر حاش
ــورمان منتشر شود؟!  ــلبريتى كش يك مركز خريد با يك بازيگر س
ممكن است بگوييد:«به تو چه!» من هم جواب مى دهم:«واقعا به 

تو چه!»
مهدى طارمى همين شب گذشته هم وقتى براى تيم ملى در برابر 
يمن گل زد، رو به دوربين عدد 6 را نشان داد، يعنى اين بشر حتى 
ــتباه مى زند.ظاهرا طارمى قصد داشته  در تقديم گل هايش هم اش
شماره پيراهن سعيد عزت اللهى كه به علت مصدوميت مسابقات را 
از دست داده نشان دهد كه باعث دلخورى طرفداران استقالل شده، 
طرفداران پرسپوليس هم كه كال از دست طارمى دلخور هستند تا 
ــود، پس از 60 سال طرفداران تيم هاى قرمز و  اين حركت باعث ش
آبى پايتخت بر سر يك مساله با يكديگر به توافق و تفاهم برسند و 

شاهد همسان سازى فحاشى ها باشيم.
ــت كه او  ــوال مهمى كه در مورد طارمى وجود دارد، اين اس س
ــيه و درگيرى، وقت مى كند تمرين كند  ــور با اين همه حاش چط
ــت تازه تئاتر هم تماشا  ــد.بازيكن خوبى اس تا بازيكن خوبى باش
ــينما برود و اشتباه به سالن  ــايد مى خواهد به س مى كند؛ البته ش
تئاتر مى آيد اما هرچه كه هست، خوب گل  مى زند و اميدواريم در 
ــش نباشد و به تيم هاى  بازى هاى مهم بعدى تيم ملى هم حواس

ديگر هم گل بزند.

كه وارد قطار مى شويد. البته اگر از الى ريل يا زير دست و پا به موقع نجات پيدا 
كنيد. اگر نه كه براى هميشه از اين زندگى راحت مى شويد.

4- لبخندهاى نوبخت
آقاى نوبخت برخالف درِ مترو، به تنهايى هم استرس زا هستند؛ چه برسد لبخند 
بزنند. معموال بعد از لبخندشان خبر از بوى بهبود اوضاع جهان مى دهند، البته به غير 
از تهران. چون تا همين چند روز پيش، بوى بِد بهبودش درآمده بود. ضمنا حقوق 
كارگران و كارمندان هم به موقع پرداخت مى شود. بودجه هم كم نداريم و همه چيز 
تقريبا عالى است. يارانه ها هم كه رأس ساعت 24 تاريخى كه بايد، پرداخت مى شود. 
فقط مى ماند كشورى كه آقاى نوبخت در آن زندگى مى كنند. آن هم روان شناسان 

بايد سر فرصت پيدايش كنند تا همگى به آنجا پناهنده شويم!
5- پاشو بيا حلش كن

ــترس زا به خصوص براى قشر دانشجو، همين  از ديگر موقعيت هاى پرخطر و اس
جمله خوفناِك «پاشو بيا حلش كن» است. اين جمله ديگر روى مو ها تاثيرى ندارد 
و آثارش مستقيما روى روده ها و شلوار پياده مى شود. لذا به همين خاطر است كه 
حراست محترم دانشگاه معموال از دانشجويان مى خواهد لباس تيره بپوشند. وگرنه 

كه صورتى و سفيد و آبى آسمانى هم رنگ هاى خدا هستند.
6- خودتان برويد و گوشى تان بماند

بارها پيش نيامده كه خودتان از خانه خارج شويد و گوشى تان بماند؛ چرا كه افراد 
زودتر از خودشان گوشى شان را از خانه خارج مى كنند.اما اگر احيانا گوشى در منزل 
جا ماند، اصال نگران نباشيد؛ چرا كه فوقش «جوجو» يا «عشقم با ايموجى قلب» يا 
«نفس» تماس مى گيرد و بعد از شنيدن صداى پدر يا مادرتان آن هم در استرس و 
موريزان با شما شريك مى شود و اصال همين ماجرا مى تواند آغازى براى رسمى تر 

شدن روابط باشد. چه بهتر. اصال تماسى كه نكشدت، رابطه رو محكم تر مى كنه.
7- دستشويى در مهمانى 

ــت» توسط  ــاب كافى نيس ــيد «موجودى حس ــان معتقدند بعد از رس روان شناس
ــويى رفتن در مهمانى مى تواند پراسترس ترين باشد. اما شماره  كارتخوان، دستش
يك كه تحت هيچ شرايطى ترس ندارد. مگر اينكه قفل در سرويس بهداشتى شان 
خراب باشد. اما شماره دو زمانى كه فشار آب كم باشد يا پمپ خراب باشد، مى تواند 
مخرب ترين فشارهاى روانى را به شما وارد كند. به همين علت روان شناسان به شما 
پيشنهاد مى دهند يا خودتان را نگه داريد يا از تاسيسات منزل مهمان مطمئن شويد 

كه يك عمر جلوى فاميل و در و همسايه سرتان باال باشد...

فريور خراباتىگوسفندى كه ديرش شده

osama hajjajطرح

pete kreinerطرح

ــكوك روى كت بابا  ــد از ماجراى موهاى مش بع
ــان و  ــمت ايش ــن و عدم توضيح كافى از س حس
ــت مالى شدن نصفه و نيمه، جو خانه  آن جور ماس
ما براى يك مدتى سنگين شد. مامان پرى توى 
ــغول رايزنى با  ــود و همه اش مش خودش رفته ب

گروه هاى خانم هاى فاميل بود. 
ــر چند بابايى بعد از يك مدتى كارش را عوض  ه
ــه تا  ــاختمانى با س كرد و رفت در يك كارگاه س
ــى مامان  ــد، ول ــبيل كلفت همكار ش ــد س آرنول
ــش جذابيت هاى  ــالش براى افزاي كماكان در ت
ــك روز يكهو گفت كه ديگر  خودش بود. مثال ي
ــش را كم كند. بعد  ــد رژيم بگيرد و وزن مى خواه
ــدازه كل  ــگاه و ان ــت باش ــمش را نوش رفت اس
ــتبى اينا توى يخچال  ــول مزرعه  عمو مش محص
ــو و كرفس انبار كرد. جا دارد بگويم كه  كلم،كاه
در اين زمينه مامان صرفا منافع خودش را در نظر 
ــالمتى  نگرفت و به ما گفت كه الغرى براى س
همه خوب است و ما هم همگى بايد در دستيابى 
ــه نوبت  به اين هدف او را يارى كنيم و روزى س
ــيم و به جاى چيپس،  ــس و گوجه بنوش آب كرف
كدو سبز حلقه شده بخوريم. كه البته ما هم طبق 
دستورات مامان عمل كرديم و من خودم تنهايى 
شيش كيلو كم كردم و براى خودم داف خفنى در 
مدرسه شدم . دانيال كه خودش بالفطره پوست و 
ــتخوان بود، دو كيلو و نيم كم كرد و كارش به  اس
سرم رسيد. و بابا حسن كه چربى اندوخته  فراوان 
توى شكمى داشت، 23 كيلو و 400 گرم كم كرد 
ــريع رفت دو تا شلوار جين جذب از روى زانو  و س

پاره خريد. 
ولى مامان پرى طفلكى خودش 50 گرم هم كم 
نكرد. راستش من اولش خيلى غصه  اين مساله را 
خوردم ولى بعدش كه پشت بالشتش چند پوست 
ــدا كردم،  ــت خرده پفك پي ــكالت و يك مش ش

كمى از حجم غم هايم در اين زمينه كاسته شد.
بعد از پروژه  الغرى، اين بار مامان پرى به سمت 
ــت و جوان سازى و اين ها روى  امور زيبايى پوس
ــدت ما هر چه  ــت كه طى آن م ــادم هس آورد. ي
مى خورديم مامان نصفش را به خودش مى ماليد. 
ــنه از  ــه گرس اصال يك جورى بود كه ما هميش
ــديم چون كه هميشه نصف  ــفره پا مى ش پاى س
ــان پرى بود. از خيار  ــت مام قابلمه مان روى پوس
ــا ماش پخته و  ــه و توت فرنگى گرفته ت و گوج
برنج كته اى و حتى اين اواخر كه تيليت آبگوشت 
ــرده بود روى لپ هايش و مى گفت  را هم پهن ك
ــازى مفيد  ــت براى كلوژن س چربى مفيد آبگوش
است و لپ انسان ها را گلى خوشگلى مى كند. اما 
ــيد و مامان بعد  اين يكى هدف هم به نتيجه نرس
ــك  سوسيس بندرى باعث التهاب  از آن كه ماس
شديد گونه ها و پيشانى اش شد، اين يكى داستان 

را هم بوسيد و كنار گذاشت.
هدف بعدى با مشاركت خاله پيراسته و زن دايى 
ــه نفهميدم  ــد. خدايى من ك ــه تنظيم ش محبوب
ــورت گرفته  ــه اى بين آن ها ص ــا چه مكالم دقيق
ــم كه ما يك  ــن طور براى تان بگوي ــود. ولى اي ب
ــه ديديم  ــته بوديم ك ــون نشس ــاى تلويزي روز پ
ــاه با كاله و  ــا يك دامن تنگ چرم كوت مامان ب
ــفيد و آمپول به دست و  ــبان س بلوز يقه باز چس
ــعى مى كرد با آن كفش هاى پاشنه  در حالى كه س
ــوه راه برود، وارد هال شد  ــانتى اش با عش 10س
ــيد: اين ديگه چه  ــا عصبانيت پرس ــى بابا ب و وقت
ــن ببين  ــا ؟ جواب داد؛ حس ــه جلو بچه ه وضعش
ــم!  ــتاِرت بش ــب اومدم كه پََرس چقدره نازه. امش
هرچند دانيال با ديدن آمپول دست مامان گرخيد 
ــفانه به  ــد، ولى متاس ــت توى اتاق قايم ش و رف
ــر و گوشم مى جنبيد كل  دليل آنكه من كمى س
مطلب را يك جا گرفتم و تصوراتم از مامان پرى 
به عنوان مامانى پرهيزگار در جا دود شد رفت هوا!

متاسفانه اين يكى نقشه  مامان هم به ثمر نرسيد؛ 
ــن به خاطر اين رفتار شنيع مامان  چرا كه بابا حس
ــتقيم به خود مامان جون زنگ زد و شكايت  مس
ــد بر خالف اهداف  ــرد و مامان پرى مجبور ش ك
ــا همان تنبان دوركش زرد  پروژه، تا يك هفته ب
ــه دل بابا را  ــارى اش درمنزل تردد كند تا بلك قن
دوباره به دست بياورد و خاطره  اين فسق و فجور 

يك جورى فراموش شود. 
در آخر هم اگرچه هيچ كدام از برنامه هاى دلبرى 
ــت ها  ــيد ولى همين شكس مامانى به انجام نرس
ــان اصالت  ــان دوباره به هم ــد كه مام باعث ش
ــد و تازه عضو فعال  ــگى خودش رجوع كن هميش
چندتا از اين جنبش هاى «خودمان را همان گونه 
ــدن من مال  ــت بداريم» و « ب ــتيم دوس كه هس
ــت به تو هيچ  ــه» و « اصال همينه كه هس خودم
ربطى نداره» و ساير گروه هايى كه اين روزها مد 

شده بپيوندد.

قصه انار

روانشناسي بالنگي

سحر شريف  نيك

افسانه جهرميان

احسان هيديباشگاه طنزپردازان جوانبهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

مهدى طارمى را 
بهتر بشناسيد

هفت موقعيت پراسترس زندگى
 كه باعث مى شود 
موهاي تان بريزد

تالش هاى دلبرى 
مامان پرى

پنج تا، پنج تا 
تا نيمه نهايى 

يادم آَرد روز باران  
معضالت شهر تهران

قسمت 415 -  ريز پالت هاى كمدى 37
 Overly Nervous Flop Sweat  موقعيت

كاراكترى كه هميشه به هنگام ناراحتى، عصبانيت يا ترس بسيار مى لرزد و 
خيس عرق مى شود. اين اتفاق ممكن است به صورت ممتد تكرار شود يا 

ــانه اى براى يك صحنه رونمايى يا صحنه اى پرتنش باشد. استفاده  نش
كميك از اين موقعيت نيز معموال با اشتباه گرفتن نشانه ها اتفاق مى افتد. 
ــريال چاك: يكى از دوست هاى دبيرستان سارا در حال عرق  مثال در س

ريختن است، چون به صورت احمقانه اى فكر مى كند قرار است مدارك 
و اسناد دولتى را به مافياى روسيه بدهد. اين كاراكترها هر چيزى را يك 
نشانه براى يك اتفاق ناگوار مى دانند. معموال اينجور كاراكترها را خطرى 
تهديد نمى كند اما در نهايت خودشان با گيج بازى گند مى زنند يا خودشان 

را در ترسناك ترين وضعيت قرار مى دهند كه باعث خنده مى شود.
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پای ثابت حر ف های 
بی پایه ی مدیر است

چاپلوس

نيشخط خـاطـره يوآن لوري
 يكشنبه  11    بهمن
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پاول کوژينسكی  

هفته نامه گل آقا
چربي خون با خوردن »جو« درمان خواهد شد.

 -  

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستین مسابقه جهاني
 كاريكاتور نیش خط  1396

 Selection Cartoons of  The irst
 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017



پای ثابت حر ف های 
بی پایه ی مدیر است

چاپلوس

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

محمدمهدی معارفیكاريكلماتــــــور
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كمی ناراحت كنندس 
كه يه سگ زنده ياب از اكثر ماها
 فايده بيشتری داره
# استووی

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

آنجل بوليگان

نيشخط خـاطـره
آمار شگفت آور از هزينه هاي تفريح ايرانيان

يكشنبه 11  بهمن  1394عليرضا صديقي
    بـــزودي  
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سردبیر: كیوان وارثی
همكاران:  جواد علیزاده احمد عبداللهی نیا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعیلي

 جوادتكجو  بهرنگ جدي   جال حاجي زاده  مجتبي حیدرپناه  حمید رضا حیدري صفت 
 ساسان خادم   راضیه درزي  منصوره دهقاني  فرشید رجبعلي  ابوالفضل رحیمی  احمد رفیعي وردنجاني  

محمدطحاني  علیرضا صديقي   سمانه روح اللهي   سعید شعباني   شهرام شیرزادي  نسرين شیخي  
محسن ظريفیان  حمید عیني خراساني  مهدي فرد  وحیده فاحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهینی  

علی میرايی  طراوت نیكي  مهناز يزداني   هادي كاظمي    طاهر شعباني    پويا عبدلي    امیرمنصوررحیمیان  
  ماكان پوراحمد جكتاجي    پريسا نورالهي    داود هوشمند    رضا متین    متین اسامي    علي قناعت
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مسعود ماهيني

مجمع جهانی اقتصاد 
حشر ات ر ا جایگزین خوبی بر ای گوشت قرمز اعام کر د ! 



من عضو مهمى در
بدن شما هستم!

2

2

آبشار يخ زده
نويسنده: لمونى اسنيكت

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون
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كودك و نوجوان 

476

افسانه شعبان نژادافسانه شعبان نژاد

اين چيه ؟ رنگ قرمزه

رنگ قشنگ قرمزه

ميشينه روى غنچه ها

روى لپ تربچه ها

پولك ماهيا ميشه

رنگ لباس ما ميشه

اون حاال بادكنك شده

واى كه چه بانمك شده

«توران اشتياقى»

كوشندگان كودك:

اون چيه؟اون چيه؟

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

تنها پرنده شهرتنها پرنده شهر
شل سيلوراستاينشل سيلوراستاين

وقتى كه همه  پرنده ها براى زمستونوقتى كه همه  پرنده ها براى زمستون
به سوى جنوب حركت مى كنن.به سوى جنوب حركت مى كنن.

ــش رو كج  ــب و غريب راِه ــده  عجي ــش رو كج يه پرن ــب و غريب راِه ــده  عجي يه پرن
كرده به سمت شمالكرده به سمت شمال

بال بال زنون و جيك جيك كنون توى سرما بال بال زنون و جيك جيك كنون توى سرما 
به سرعت به سمت شمال پرواز مى كنه.به سرعت به سمت شمال پرواز مى كنه.
پرنده مى گه:پرنده مى گه:
«دليل به شمال رفتن من اين نيست كه«دليل به شمال رفتن من اين نيست كه

ــوز باد و زمين پر از برف رو دوست  ــوز باد و زمين پر از برف رو دوست يخ با س يخ با س
دارم،دارم،
به خاطر اين به شمال مى رمبه خاطر اين به شمال مى رم

كه تنها پرنده  شهر بودن، كه تنها پرنده  شهر بودن، 
خيلى خوب و باحاله»خيلى خوب و باحاله»

كودكان چه اندازه قدرت درك دارند؟كودكان چه اندازه قدرت درك دارند؟

من خيلى ازمن خيلى از

مسائل را مسائل را 

مى فهمم!مى فهمم!
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نام كتاب: آبشار يخ زده
نويسنده: لمونى اسنيكت

مترجم: رضا دهقان
ناشر: نشرماهي

تعداد صفحات:240صفحه
ــد، با يكى از  ــان يكديگر را نجات داده ان ــاب: كالوس و ويولت كه ج درباره كت
سه قلوهاى كواگماير كه از آتش سوزى نجات پيدا كرده، مواجه مى شوند. او در 
مورد دهكده V.F.D اطالعاتى به آن ها مى دهد. در همين زمان سانى اسير كنت 
اوالف و دار و دسته اش شده و در كوهستان مورتمين سرگردان است. در ادامه 

داستان، بچه ها سانى را نجات مى دهند اما ...

من عضو مهمى در بدن شما هستم!من عضو مهمى در بدن شما هستم!

ط:مينو صالحى از تهران
ن كتاب  توس

اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

كه  دارد  را  بدن  ماهيچه  قوى ترين  زبان، 
خودش از تعدادى ماهيچه هاى مختلف 

تشكيل شده است و به جويدن و هضم 
وسيله  به  زبان  مى كند.  كمك  غذا 
با  و  است  مرطوب  هميشه  بزاق 
عصب  و  رگ  زيادى  تعداد  كمك 

مى تواند حركت هاى مختلفى
را انجام بدهد. روى سطح زبان حدود 

كه  دارد  وجود  كوچك  برآمدگى  ى 9000  و ر
هر كدام از آن ها هم پرزهايى هست. اين پرزها كه 
ما را در چشيدن مزه غذاها كمك مى كند، «پرزهاى 
چشايى» ناميده مى شوند. هركدام از برآمدگى هاى 
غذا  لمس  و  مزه  تشخيص  زبان حسگرهاى  سطح 
پرزهاى  يعنى  دارند. 
به  اينكه  بر  عالوه  زبان 
كمك  مزه ها  تشخيص 
غذا  لمس  باعث  مى كنند، 
كمك  و  مى شوند  نيز 
بدانددر  فرد  كه  مى كنند 
چيزى  چه  خوردن  حال 

است.

مسابقه
الك پشت: مياى مسابقه دو بديم

هر كى زودتر رسيد به خونه اش،

برنده باشه؟

خرگوش : باشه، قبول.

الك پشت بالفاصله

 ميره توى الكش و برنده ميشه!

مداد رنگى
يه دفعه يه آفتاب پرست

ميره رو جعبه مداد رنگى،

« هنگ » مي كنه.
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داستان پيدايش زمان و تغييرهاى ساختارى و معنايى آن در كتابى 
طنز با عنوان «سالم، من زمان هستم» براى كودكان نقل شد.

اين اثر، ديكى از كتاب هاى مجموعه اى چهار جلدى است كه با عنوان 
ــر شده است، با جمله ها و  فرعى «داستان واقعى يك هم سفر» منتش
تصاوير طنز مخاطبان را با داده ها و مستندات علمى و تاريخى آشنا 
ــت در 16 فصل ضمن پرداختن به  مى كند.نويسنده تالش كرده اس
قوانين و نظريه هاى مرتبط با «زمان»، با سفر به گذشته و آينده اثرى 
جذاب را به خوانندگان ارائه دهد.راوى اصلى اين كتاب زمان است 
كه در قالب يك ساعت زنگ دار با ما سخن مى گويد. همچنين لوكا 
ــت: «زمانى  نوولى براى معرفى اثرش در مقدمه اى عنوان كرده اس
ــذرد. زمانى كه مى گذرد  كه تند مى گذرد و زمانى كه مثل برق مى گ
و زمانى كه مى آيد... زمان ستارگان و زمان دايناسورها، زمان درون 
شما، زمان مدرسه و زمان اولين نمايش فيلم، زمان داستان هاى پريان 
و زمان ساعت هاى اتمى. ناپيدا، سرسخت، دست نيافتنى، ناملموس، 

ناسنجيدنى، بسط ناپذير، تكثيرناپذير و...»
حق نشر اين اثر كه حسين ابوالقاسمى ترجمه آن را بر عهده داشته 
ــوى كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان از ناشر  ــت، از س اس
ايتاليايى Francesco Brioschi Editore خريدارى شده است.

«سالم، من زمين هستم»، «سالم، من صفر هستم» و «سالم، من ربات 
هستم» عنوان سه كتاب ديگر اين مجموعه است.

ــتم»، 80 صفحه و 7هزار و 500  ــالم، من زمان هس گفتنى است «س
تومان قيمت دارد.  شمارگان اين كتاب 7هزار و 200 نسخه است.

نقل تاريخچه  زمان در80 صفحهنقل تاريخچه  زمان در80 صفحه

نكاتي مهم در باره امنيت كودكان
برخى مسائل را به كودك آموزش دهيد تا ايمنى او را بيش از پيش تامين 
كنيد. زمانى كه فرزند شما به سن چهار يا پنج سال مى رسد، شايد آسوده تر 
شويد، زيرا كودك به سنى رسيده كه قدرت تشخيص برخى از خطرها را 
دارد. با اين حال برخى از مشكالت و خطرات ديگرى مى تواند او را تهديد 
كند، از اين رو شما بايد به كودك خود برخى از مسائل را حتما آموزش دهيد 

تا ايمنى او را بيش از پيش تامين كنيد.
رد شدن از خيابان

ــدن از خيابان و حركت در پياده رو ها صحبت  با كودك خود در مورد رد ش
كنيد. هيچ كودك زير 10 سالى نبايد به تنهايى از خيابان رد شود. به او نشانه ها و 
مفاهيم چراغ ها و عاليم عبور از خيابان را بياموزيد تا از مفهوم آن ها آگاه شود.

غريبه ها
به كودك خود آموزش دهيد كه با افرادى كه نمى شناسد، به راحتى ارتباط 
برقرار نكند. از افراد غريبه خوراكى قبول نكند و در صورتى كه فردى به 
ــما بگويد. به  او خوراكى تعارف كرد، از او بخواهيد كه اين موضوع را به ش
كودك خود آموزش دهيد كه اگر غريبه اى او را دعوت كرد تا سوار ماشين، 

دوچرخه يا موتور شود، قبول نكند.
مواجهه با گم شدن

برخى اوقات امكان دارد كه در مكان هاى شلوغ كودك دست والدين خود 
را رها كند و گم شود، به او ياد دهيد كه در اين مواقع به هر فردى اعتماد نكند. 
به نزد پليس يا مامور راهنمايى و رانندگى برود. هميشه شماره تماسى در 

جيب يا كيف كودك خود قرار دهيد.
شماره گرفتن

سعى كنيد حتى المقدور كودك خود را تنها نگذاريد، اما اگر مجبور هستيد 
براى مدت خيلى كوتاهى او را در خانه تنها بگذاريد به او ياد دهيد كه چگونه 
مى تواند از تلفن استفاده كند و شماره هاى ضرورى را آموزش دهيد. بيشتر 
تلفن هاى امروزى قابليت ذخيره كردن شماره را دارند كه تنها با فشار يك 
دكمه مى توان شماره فرد مورد نظر را گرفت، از اين قابليت استفاده كنيد تا 
كودك شما اگر تنها بود و ترسيد يا اتفاقى او را تهديد مى كرد، بتواند به راحتى 

شماره بگيرد.

«توران     اشتياقى»«توران     اشتياقى»
توران دخت اشتياقى سال 1309 در تهران متولد شد. او تحصيالت 
ــپس در  ــگاهى خود را در ايران تا مقطع دكتراى ادبيات و س دانش
ــى ادامه داد.  ــت و مديريت آموزش ــته تعليم و تربي آمريكا در رش
توران اشتياقى از سال 1332 تدريس در مدرسه ها را آغاز كرد. با 
تاسيس آموزشگاه تربيت معلم يك ساله، در سال 1339، مسئوليت 

اداره  آن را به مدت دو سال به عهده گرفت.
ــتان و دبستان به نام «آينده» را  پس از آن مدرسه اى شامل كودكس

بنيان گذاشت.
در كودكستان و دبستان «آينده» افزون بر مواد درسى، به جنبه هاى 
ــد؛  از جمله در پرورش  ــد كودكان هم توجه خاص مى ش ديگر رش
استعدادهاى هنرى مثل اجراى نمايش،  آموزش موسيقى و كارهاى 
دستى و نقاشى. كارهاى جانبى كالس ها مثل اداره كتابخانه مدرسه،  
ــتى بچه ها،  ناهارخورى، تزيين كالس ها و راهروها با كارهاى دس
ــائل انضباطى و ... با كمك  ــه هاى داورى در زمينه مس تشكيل جلس
ــال و با انتخاب خود آن ها به صورت گروهى  دانش آموزان خردس
انجام مى شد.او هفت سال مديريت مدرسه را به عهده داشت و بعد 
ــه را واگذار كرد. همچنين او يكى از نخستين افرادى بود كه  مدرس

برگزارى نمايشگاه كتاب را در ايران پايه گذارى كرد.
ــكده ها  ــال 1352 كه درس« ادبيات كودك» در برنامه دانش از س
ــراى عالى  ــتياقى تدريس آن را در دانشس ــت، توران اش قرار گرف

سپاه دانش واحد مكاتبه اى به عهده گرفت.

منننيتتككككوودددددككككككككاااانن نكاتيمهمدربارهامنيتكودكانننكككااتتييممههمممدددرربااارره

ــد مى كند. تنها در  مغز نوزادان با سرعتى باور نكردنى رش

سال اول تولد اندازه مغز آن ها دو برابر افزايش پيدا مى كند. 

ــان  ــال آينده، حجم مغز آنان به اندازه يك انس در چهار س

بالغ است. براى يادگيرى و رشد فكرى مغز كودك 1000 

ــلول هاى مغزى) توليد  تريليون سيناپس (ارتباط بين س

ــيناپس توليد شده در مغز يك  مى كند كه دو برابر اندازه س

انسان بالغ است.

آن ها از 10 ماهگى متوجه رفتار اطرافيان شان مى شوند و 

ــف، مى توانند بفهمند كه  حتى با ديدن كارتون هاى مختل

نقش اصلى كارتون كيست و چه كسى بايد در رفتار و گفتار، 

تابع چه كسى باشد.

ــه بعد متوجه  ــا از 10 ماهگى ب ــاده تر، بچه ه   به عبارت س

ــان يا  ــودن آدم هاى حقيقى دور و برش رييس و مرئوس ب

شخصيت هاى مجازى كارتون هايى كه مى بينند، مى شوند 

و حتى اين را درك مى كنند كه بزرگ ترها به نوعى رييس 

كوچك ترها هستند. 

پس دريافتيم كه سطح درك، در كودكان بيشتر از آن است 

ــت در حضور آن ها  كه ما تصور مي كنيم. بنابراين بهتر اس

ــائلي را مطرح نكنيم كه شنيدنش بر آن ها اثرات سوء و  مس

مخربي برجاي مي گذارد. 

حتما براي تان پيش آمده است كه جلوي تلويزيون بنشينيد 

ــون بپردازيد. در ضمن  ــنيدن اخبار گوناگ و به ديدن و ش

كودكي هم  در كنارتان مشغول بازي باشد و پيش آمده كه 

ــات  حوادث و مرگ  خبرهاي در حال پخش حاوي گزارش

ــما با اين تصور كه كودك بازي مي كند و  ــد و ش و مير باش

نمي فهمد با خيال راحت مشغول باشيد، ولي روزها بعد در 

كمال ناباوري ديده ايد كه كودك سواالت عميقي راجع به 

آن خبرها از شما پرسيده است؟! 

يك مثال ديگر، ما از كودك 6 ساله انتظار نداريم كه نگران 

ــا و رفتار آنان  ــد اما در حرف ه ــائل مالى خانواده باش مس

ــد كه نكند پول پدرم تمام  ديده ايم كه او با خود مي انديش

شود، نكند كه ما فقير شده و دچار مشكل شويم.  اين نگراني ها 

در ذهن او  وقتي شكل گرفته اند كه ما با باور اينكه آن ها متوجه 

ــكالت مالي خانواده صحبت  ــان از مش نمي شوند درحضورش

ــودكان 15 ماهه با  ــان مى دهند كه ك كرده ايم.  پژوهش ها نش

ــاهده تعامالت اجتماعى مى توانند عصبانيت را تشخيص  مش

دهند و نگراني هاي اطرافيان را درك كنند. حاال جالب است كه  

آن ها حتي قادرند با استفاده از اين اطالعات عاطفى به گونه اى 

رفتار كنند كه از عصبانيت بزرگساالن جلوگيرى كنند.

ــن راهكار عاطفى و  ــا توانايى به كارگيرى چندي كودكان نوپا ب

ــتند؛  ديدارى، قادر به درك انگيزه اطرافيان خود هس

ــت كه چنين توانايى براى اين سن، از  اين در حالى اس

ديدگاه ما عملكردى دشوار محسوب مى شد. 

پس مواظب رفتار و كردار خود در حضور بچه ها باشيم 

ــاي فوق بوده تغيير  و ديدگاه مان را اگر خالف گفته ه

دهيم و توجه داشته باشيم كه تربيت وآموزش انسان 

در اولين قدم درخانواده شكل مى گيرد. 

ــا ديگران  ــك از اعضا ب ــط هري ــواده رواب ــر درخان اگ

دچاراختالل شود همه سيستم خانواده دچار مشكل 

خواهد شد.كودكى كه دريك خانواده ناسازگار زندگى 

ــتعد اختالل عاطفى است و تاثير  ــتر مس مى كند بيش

زيانبار بر رشد عاطفى كودك خواهد داشت.  

ــه گير،  ــا  يكديگر كودكان را گوش ــاجره والدين ب مش

افسرده و پرخاشگر مى كند و باعث نا امنى و اضطراب و 

صدمه به احساسات و عواطف آنان شده و زمينه را براى 

ــى آورد. بنابراين  ــكارى فرزندان فراهم م ارتكاب بزه

والدين تحت هر شرايطي بايد در حضور كودكان رفتار 

خود را كنترل كنند.

كودكان چه اندازه قدرت درك دارند؟كودكان چه اندازه قدرت درك دارند؟

من خيلى از مسائل را مى فهمم!من خيلى از مسائل را مى فهمم!
ىلىر روستايى عع

كودكان نوپا با توانايى به كارگيرى چندين 

راهكار عاطفى و ديدارى، قادر به درك انگيزه 

اطرافيان خود هستند؛ اين در حالى است كه 

چنين توانايى اي براى اين سن، از ديدگاه 

ما عملكردى دشوار محسوب مى شد.  پس 

مواظب رفتار و كردار خود در حضور بچه ها 

باشيم و ديدگاه مان را اگر خالف گفته هاي 

فوق بوده تغيير دهيم و توجه داشته باشيم 

كه تربيت وآموزش انسان در اولين قدم 

درخانواده شكل مى گيرد

اگر درخانواده روابط هريك از اعضا با ديگران 

دچاراختالل شود همه سيستم خانواده دچار 

مشكل خواهد شد.كودكى كه دريك خانواده 

ناسازگار زندگى مى كند بيشتر مستعد اختالل 

عاطفى است و تاثير زيانبار بر رشد عاطفى 

كودك خواهد داشت.  مشاجره والدين با  يكديگر 

كودكان را گوشه گير، افسرده و پرخاشگر مى كند
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عكس بگير و بفرست.
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