
امروز روز جهانى خنده است؛ روزى كه قرار است آدم ها شاد باشند و بخندند يا بيشتر 
بخندند اما براى خيلى از آدم ها، اين روز تفاوت چندانى با روزهاى ديگر ندارد. كسانى كه 
دنيايى پر از خشونت و جنگ ونابرابرى را تجربه مى كنند، دنيايى كه زيستن در آن براى افراد 
بزرگسال هم با سختى هاى فراوانى همراه است. براى كودكان اما، سختى هاى آن رنگ و 
بوى ديگرى دارد و براى كودكانى كه كار هم مى كنند وضعيت بسيار پيچيده تر و سخت تر 
است. براى ما درانجمن حمايت از كودكان كار، اين روز بهانه اى است تا در اين روزهاى سرد 
زمستانى لبخندى بر لب هاى كودكان كار  بنشانيم. كودكانى كه بيش  از انسان هاى ديگر 

با شادى  و خنده غريبه هستند.
ممكن است در طول روز با كودكان زيادى در مترو، خيابان و چهارراه ها مواجه شويد 
ــتند و  باقى آن در زير آب است و  ديده  اما اين ها  شايد تنها چند درصد از اين كوه يخ هس
نمى شود. كودكانى كه در كارگاه ها و توليدى ها، كوره پز خانه و... در بدترين شرايط در حال 
كاركردن هستند و كسى نه لبخند آن ها را مى بيند ونه گريه آن ها را. كودكان كار نه مسئول 
اين وضعيت هستند و نه توانى براى تغيير آن  دارند؛ كودكانى كه معلول هستند  و نه علت 
مشكالت. خنديدن و شادى حق تمامى كودكانى است كه  قدم در اين دنيا مى گذارند و 
كار كودكان باعث مى شود آن ها از حقوق اوليه اى همچون بازى و شادى و آموزش محروم 
بمانند.  كودكى دوران بازى و شادى است و شادبودن رابطه مستقيمى با رفاه و سالمت روان 
كودكان دارد. زمانى ما به جامعه اى كارآمد، همدل و مسئوليت پذير خواهيم رسيد كه 
نيازهاى آموزشى، بهداشتى  و رفاهى كودكان آن جامعه را تامين كنيم. كودكانى كه سال ها 
بعد قرار است آينده اين جامعه را رقم بزنند. تجربه ها و شرايط كودكى مى تواند تاثير خود را 
تا آخر عمر در فرد باقى بگذارد؛ به همين علت است كه نهادها و جامعه به عنوان منبعى مهم 

نقشى بسزا  در شكل گيرى اين تجارب دارند.   
ــخصيت خود تاكيد زيادى بر نقش دوران  كارن هورناى، روانكاو آلمانى در نظريه ش
كودكى و تجارب اوليه بر شكل گيرى شخصيت انسان داشت. او معتقد بود كودكى دوره اى 
است كه اكثر مشكالت از آن پديد مى آيد  و رويدادهاى آسيب زا مى تواند تاثيرات مخربى 
بر رشد كودك بگذارد  و زمينه روان رنجورى او را فراهم كند. مفهوم اصلى در نظريه هورناى 
اضطراب اساسى است كه به احساس يك كودك منزوى و درمانده تعريف مى شود كه در 
يك دنياى بالقوه متخاصم زندگى مى كند. دنيايى كه اولين تجربه كودك، كار كردن است 
و تحقير نمى تواند دنياى قشنگى باشد.تصورهاى اشتباه زيادى وجود دارد كه ممكن است 
در برخورد افراد با كودكان كار تاثير بگذارد. يكى از اين تصورات اشتباه اين است كه ديگران 
فكر مى كنند اين كودكان توسط  باند و مافيا هدايت مى شوند. واقعيت اين است كه خبرى 
از باندهاى تبهكارى و مافياهاى اينچنينى نيست، كودكان كار براى خود و براى خانواده 
خود كار مى كنند. تصورات اينچنينى باعث شده تا ديگران در برخورد با كودكان كار دچار 
سوگيرى شوند. ما قائل به اين نيستم كودكان كار يك آسيب اجتماعى هستند، كودك 
كار نه آسيب  اجتماعى است و نه معظل اجتماعى. كار كودك يك پديده چند وجهى از 
مسائل و مشكالت جامعه است. پديده اى كه در وهله اول نهادها و سپس افراد جامعه در برابر 
آن مسئول هستند. با ناديده گرفتن، تحقير و نگاه منفى اين مساله از بين نمى رود. رفتار بد با 
اين كودكان نه تنها چيزى را تغيير نمى دهد بلكه بيش از پيش بذرنااميدى و بى اعتمادى را 
در دل هاى آنان مى كارد و  شأن و عزت نفس  آنان را خدشه دار مى كند. اگرچه خانواده نقش 
مهمى در شكل گيرى عزت نفس كودكان دارد اما پس از آن، منبع اصلى در اين زمينه جامعه 
است. كودكى كه در حساس ترين سنين رشد شخصيتى خود ودر اولين برخوردهايش با 
جامعه، روزانه با ناماليمات زيادى روبه رو مى شود تصوير نامناسبى از جامعه در او شكل مى 
گيرد. كاهش عزت نفس، احساس حقارت، گوشه گيرى و انزوا تنها گوشه اى از آثار روانى 
ــت پدران  و مادران  فردا باشند. ما  فقر و كار و تحقير بر كودك است. كودكانى كه قرار اس
مى خواهيم دنيا را براى كودكانى كه  شوق زيستن دارند و ميخواهند شاد باشند و بخندند 
به جايى بهتر وشادتر تبديل كنيم. رفتار مناسب با كودكان كار،اين راه را براى ما هموارتر 

مى كند.در برخورد با كودكان كار صبور باشيد و مهربان. 

ــترش تهيه و اجراي طرح توسعه دانشگاه ها در كشور  با توجه به موج گس
ــگاه ها بر اجراي آن از يك سو و مقاومت و عدم رضايت  و پافشارى همين دانش
ــگاه تهران)   ــاكنان ده ونك يا بافت اطراف دانش ــوى ديگر(مثل س مردم از س
ــفافيت در تهيه و اجراي اين طرح ها در كشور  اكنون بيش از گذشته لزوم ش
ــاس مى شود.  ــخگويى به مردم احس ــگاه ها و پاس ــئوالن دانش از سوى مس
ــى و جمهوريت و مالزم با  ــفافيت را بايد يكى از پايه هاى اصلى دموكراس ش
حق دانست. «شفاف سازى» را مى توان به شفاف سازى اطالعات، مشاركتى 
ــفانه تاكنون در هيچ يك از  و شفاف سازى پاسخگويى تقسيم كردكه متاس
اين طرح هاى توسعه دانشگاهى ديده نشده است و بايد يادآور بود كه از  نتايج 
مهم شفاف سازى، ارتقاى كيفيت تصميمات اتخاذ شده، افزايش اعضاى حلقه 
تصميم گيرى، كاهش فساد و سوء استفاده از موقعيت به منظور كسب منافع 
ــت. فردى يا جناحى و اطالع قانونمند مردم از فرآيندهاى تصميم گيرى اس

اكنون پس از پيگيرى و حساسيت  رسانه ها در خصوص طرح توسعه دانشگاه 
تهران اين دانشگاه چند روز پيش بيانيه اى كه براى مورخ97/3/22است و در آن 
زمان منتشر شده بود  را بار ديگر در توجيه اجراي طرح توسعه دانشگاه روى سايت 
اصلى خود قرار داده است كه در مقدمه اين بيانيه از سوى دانشگاه آمده است: 
به تازگي برخى رسانه ها اقدام به انتشار گزارش هايى درباره طرح توسعه دانشگاه 
تهران كه به «طرح شهر دانش» معروف است، كرده اند. گرچه بسيارى از اين 
گزارش ها حاوى اطالعات درست و معتبرى است، اما در برخى از آن ها اطالعاتى 
درج شده است كه با واقعيت طرح فاصله دارد و گاهي باعث ايجاد ابهام در ذهن 
خوانندگان محترم مى شود. از آنجا كه «طرح شهر دانش»، يكى از بزرگ ترين 
طرح هاى مشترك دانشگاه تهران  و دانشگاه علوم پزشكى تهران است، آگاهى 
از ابعاد گوناگون و سير تحول و اجراى اين طرح به عنوان يك پروژه ملى، نيز حايز 
اهميت است. دانشگاه تهران جهت تنوير افكار عمومى و رفع ابهامات ايجاد شده 
توسط برخى رسانه هاى منتقد اين طرح، توضيحات جامعى آماده كرده است و در 
ادامه به ماهيت طرح پرداخته اما در مقابل بيانيه منتشر شده توسط دانشگاه تهران 
با عنوان «شفاف سازي دانشگاه تهران درباره طرح شهر دانش» به اين موضوع 
اشاره شده كه «عزم ملى براى پياده سازى اين طرح براى حركت كشور به سمت 
اقتصاد دانش بنيان و حركت دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالى كشور به 
سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم [ايجاد شده]، توقف يا بازگشت به نفع منافع 
ملى نخواهد بود. نبايد با تصوراتى كه از دانشگاه نسل اول و دوم وجود دارد با اين 
موضوع برخورد شود كه به هيچ وجه به مصلحت آينده ايران و ايرانى نخواهد بود».

ــكى تهران بايد روشن كنند كه مراد  دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزش
ــاخص هايى خود را  در زمره   ــت؟بر مبناى چه ش ــان از عزم ملى چيس ايش
ــل يك و دو قرار داده اند و حال دعوى تحقق دانشگاه نسل سه و  دانشگاه نس
چهار را  دارند؟آيا توسعه فضا و كالبد، اولويِت تبديل شدن به دانشگاه نسل سه 
و چهار است؟آيا شكل و فضاى دانشگاه هاى مطرح بين المللى آن ها را تبديل 
به دانشگاه هاى نسل سه و چهار كرده يا حيات و محتوايى كه در دانشگاه ها در 
جريان است؟ آيا ما ساير مقدمات و شاخص هاى اساسى و مبنايى را براى اين 
منظور محقق كرده ايم؟استانداردهاى سرانه آموزشى، پژوهشى و اولويت 
ــگاه هاى نسل سه و  ــرانه هاى كالبدى در دانشگاه هاى مطرح دنيا (دانش س
چهار) چه ميزان است و استانداردها در زمينه هاى ديگر مثل كيفيت آموزش و 
پژوهش چقدر است؟به نظر مى رسد پاسخ تمام اين پرسش ها معلوم و روشن 
است. اشتباه است اگر تحقق دانشگاه مطلوب و كارآمد، فارغ از شماره نسل 
آن، در گرو  افزايش فضاى كالبدى آن قلمداد شود.بهتراست خود مردم در اين 

خصوص قضاوت كنند.

ــت  ما با  ــود واعظى گف ــه محم ــد روز پيش بود ك چن
ــى ديگرى از  ــتيم و حرف هاي اصالح طلبان ائتالفى نداش
اين جنس را تكرار كرد كه معناى آن پيروزى حزب اعتدال 
ــى بگذريم از  ــات 92و96بود. اگر حت ــعه در انتخاب و توس
ــت، چيست  ــده اس اينكه تاريخچه اين گعده كه حزب ش
ــان چه بوده است،آن چه شايد  و دستاوردهاى سياسى ش
ــه جلب نظر مى كند، اين حجم  اين روزها بيشتر از هميش
ــوى افرادى امتحان  ــت كه از س ــى اس از ادعاهاى سياس
ــود.به عنوان مثال ادعاى پيروزى  پس داده ،مطرح مى ش
ــعه در دو انتخابات رياست جمهورى  حزب اعتدال و توس
ــاع از اصل  ــر در دف ــك محمود ديگ ــاى جديد ي يا ادعاه
دموكراسى و سير آزاد اطالعات دركشور. دنياى سياست 
ما، نيمه عمر منطقى يادآورى خاطرات و تاريخچه اش گويا 

هر روز بيش از قبل آب مى رود. 
احمدى نژادى كه هشت سال بسته بودن كامل فضاى 
ــور هديه داد و امنيتى ترين  سياسى را به مردمان اين كش
ــد ، امروز كه از  برخوردها را در هر زمينه اى مرتكب مى ش
ــت ،  ــى نهادهاى تصميم گير حكومتى دور مانده اس كرس
ناگهان در يك جهش ژنتيكى مبدل به فردى آزادى خواه 
مى شود. فردى كه اين روزها در دفاع از تجمعات اعتراضى 
ــن اعتراضى  ــش با كوچك تري ــايد اما در دولت قلم مى س
ــده است.حقيقت اين  سخت ترين برخوردها انجام مى ش
ــتكارى  ــه تاريخى مردم يا دس ــت كه نيمه عمر حافظ اس
شده يا اين سياست ورزان دچار توهم فراموشى اجتماعى 

شده اند. 
ــار ديگر محمود  ــر برمى گرديم و يك ب كمى به عقب ت
ــم. حزبى كه از  ــزب متبوعش را رصد مى كني واعظى و ح
سال 1379 اعالم حضور مى كند و با اصرار در هرانتخاباتى 
ــده ليست هاى جداگانه و  ليست مى دهد. نتايج كسب ش
اختصاصى اين گروه سياسى بسيار واضح است. اگر كسى را 
به جايى فرستاده اند قطعا آن فرد در ليست هاى مشتركى 

بوده است.
ــود و نردبان  ــداق « پاى خ ــروزى دقيقا مص  اين نوع پي
ــت.البته اين گفته هاى جناب واعظى قطعا از  ديگران» اس
جانب اصالح طلبان مورد حمايت خواهد بود و جريان اعتدالى 
ــخگوى  با توجه به نوع گزينش مديران و وزرايش بايد پاس
ــتراتژيك خود باشد؛ نه  اتفاقات اخير و نتايج نقشه هاى اس
اينكه جريان اصالح طلب« فحش خور» پاى ديگرى شود! 
گويا رسم سياست در ايران همين است.هر كس كه احساس 
ــته است، نعل به نعل  مى كند چهارپايش از پل مردم گذش
وارونه مى كوبد. روز را شب و شب را روز مى خواند و به سادگى 
كارنامه اش را به فراموشى مى سپارد.البته عاقبت اين رسم 
هم مشخص است و اين چرخيدن ها نتيجه اى جز خودزنى 
ــى ندارد.حال آنچه مهم تر از ادعاهاى جديد جريان  سياس
ــى خاص مطرح بوده، همانا هوشيارى مردمى  هاى سياس

است كه همچنان به اصالح امور اميد دارند.

درشنبه  گذشته جنبش جليقه زردهادرفرانسه كه درهفته هاى 
اخير ازقدرتش كاسته شده بود، رنگ وبوى «فتنه» به خود گرفت.

اين واژه را پس از وزير كشور فرانسه اين بار معاون وى در خصوص 
وقايع روز شنبه اين هفته درپاريس ودرحاشيه تجمع جليقه زردها 
استفاده كرده است. پس از پايان گردهمايى هاى خانوادگى براى 
جشن سال نو، فعاالن اين جنبش دوباره حضور خود در بزرگراه ها و 
ميدان هاى بين راهى شدت بخشيده اند. برخى جليقه زردها حتى 
در همان چادرهاى خود جشن هاى سال نو را برگزار كردند.پرده 
هشتم اين جنبش كه به شنبه ها محدود نيست و ميان پرده هاى آن 
در روزهاى ميان هفته نيزجريان دارد،  روز مهمى براى اين جنبش 
بود كه مى خواست نشان دهد جنبش جليقه زردها تمام نشده است.

به اين ترتيب تعداد تظاهركنندگان در كل فرانسه طبق آماررسمى 
ــنبه  ــيد، در حالى كه ش ــور به پنجاه هزارنفر رس پليس اين كش
گذشته اين تعداد به حدود 32 هزار نفر ريزش كرده بود. بازداشت 
اريك دروئه، يكى از سردسته هاى جليقه زردها در هفته گذشته 
رامى توان يكى از داليل باال گرفتن مجدد اين جنبش دانست كه 
با نزديك شدن به سال نوي  ميالدى از فعاالن آن كاسته شده بود. 
احضار فعاالن اين جنبش به دليل برنامه ريزى و  برگزارى تظاهرات 
غير قانونى مورد انتقاد مردم فرانسه قرار گرفته است كه اين امر را به 
عنوان عملى پليسى سياسى معرفى مى كنند، چرا كه  حق  تظاهرات 
در قانون اساسى فرانسه به رسميت شناخته مى شود و نيروهاى 
پليس براى تامين امنيت هميشه  در حاشيه تظاهرات هاى مختلف 
و جنبش هاى اجتماعى حضور دارند. بازداشت اريك دروئه را شايد 
مى توان خطاى استراتژيك دولت فرانسه تلقى كرد،  به نحوى كه به 
جنبشى كه تاكنون رهبر نمادينى نداشته است وهرازگاهى حتى 
برخى تصميمات ميان فعاالن اين جنبش باعث جدايى واختالفات 
ميان آن ها مى شد، ماهيتى مطالبه گرانه تر داد. اين بازداشت مى تواند 
از دروئه، رهبر جنبشى بسازد كه عالوه بر مطالبات اجتماعى كم كم 

مطالبات سياسى آن نيز پررنگ مى شوند. 
دليل ديگر اهميت پرده هشتم اين جنبش حمله فيزيكى به 
ساختمان نهادهاى سياسى فرانسه بود. در اين روز  دفتر  وزارتخانه 
ارتباط با پارلمان و سخنگوى دولت فرانسه، بنژامن گريوو   با ماشين 
ساختمانى موردحمله قرار گرفت وتظاهركنندگان باتخريب در 
اين ساختمان وارد حياط آن شده  وماشين هاى پارك شده را مورد 
تخريب قراردادند.اين حمله براى حكومت فرانسه بسيارغيرقابل 
قبول بود  و لحن دولتمردان فرانسه را شديدتر كرد. سخنگوى 
دولت فرانسه كه مجبور به پناه بردن به كاخ نخست وزيرى شده 
بود، پس از اين حادثه اين گونه اظهار داشت:«من مورد حمله قرار 
نگرفتم، اين جمهورى بود، اين خانه فرانسه، نهادها و دموكراسى 
ــوى ديگر ساختمان  بودند  [كه مورد حمله قرار گرفت]». از س
پارلمان فرانسه با حضور نيروهاى پليس از گزند خشم جليقه زردها  
ــان اما مورد حمله  ــد. دفاتر برخى نمايندگان پارلم در امان مان
قرارگرفتند ودربرخى شهرهاى ديگر فرانسه نيز تجمعاتى در برابر 
ساختمان فرماندارى ها انجام شد كه منجر به شليك گاز اشك آور 
ــوى نيروهاى پليس شد.توييت شنبه شب رييس جمهور  از س
فرانسه در خصوص اين وقايع نيز به تهديد«جمهورى»  از سوى 

ــديد براى حمله  ــونتى ش جليقه زردها مربوط مى شود:«خش
ــايد با اين تغيير گفتمان سعى  به جمهورى».دولت فرانسه ش
ــه دارد كه به جز  ــت كمك از احزاب سياسى فرانس در درخواس
ــى و  ــى آن ها همگى حول مفاهيم دموكراس بخش هاى افراط
ــز قدرت خود را  ــده اند. هرچند اين احزاب ني جمهورى گرد آم
پس از انتخاب مكرون از دست داده اند و ميان اين سياستمداران 
نيز افراد زيادى به طرفدارى از جليقه زردها پرداخته اند. نظرات 
مختلف در خصوص جليقه زردها به درون كابينه  مكرون نيزنفوذ 
كرده است. منيرمحجوبى، وزيرمشاور درحوزه صنعت ديجيتال 
ازاعضاى كابينه است كه معتقد است اين جنبش مى تواند شانسى 
براى فرانسه باشد.وى معتقد است كه اكثريت جليقه زردها نه 
خشن هستند، نه فتنه گر، نه غيراكولوژيست،نه نژادپرست،نه 
يهودى ستيز». اين انتقادات از سوى طرفداران داخلى مكرون را 
بايد تهديدى براى از دست رفتن وجاهت قانونى رويكرد وى تلقى 
كرد كه مى تواند بيش از پيش به بدنه جامعه ميان راى دهندگان 

به وى نيز سرايت كند.
ــا  ــش آن راصرف ــن جنب ــاالن اي ــيارى ازفع هرچندبس
ــى در آن جاى  ــال سياس ــدو معتقدند اعم ــى مى دانن اجتماع
ــى درتجمعات  ــپ افراط ــت وچ ــاى راس ندارد،اماحضورنيروه
ــوى  ــاى اين جنبش و نيز حمايت رهبران اين دو س وتظاهرات ه
صحنه سياسى فرانسه از آنان چاشنى سياست را به آن افزوده است؛ 
چنانكه شعارهايى كه در تظاهرات هاى جليقه زردها سر داده مى شود 
اكنون كامال بار سياسى دارند. درخواست استعفاى مكرون، برگزارى 
همه پرسى و سخن از انقالب در فرانسه و جمهورى ششم از مواردى 
هستند كه از سوى جليقه زردها مطرح مى شوند. در اين ميان شعار 
برقرارى جمهورى ششم خصوصااز شعارهاى جنبش چپ افراطى 
France) به رهبرى ژان لوك مالنشون، رهبر حزب فرانسه نامطيع

Insoumise) است كه در انتخابات رياست جمهورى فرانسه هم 

ــدن به  آن را مطرح كرده بود. باال گرفتن اين مطالبات و نزديك ش
انتخابات پارلمانى اروپا در ماه مي 2019 كه حزب راست افراطى 
مارين لوپن در نظر سنجى ها پيشتاز آن است، زنگ خطرى براى 
فرانسه است.به اين ترتيب جليقه زردها به اصالحات پيشنهادى 
ــت،  مكرون كه حدود 10ميليارددالربراى دولت وى خرج برداش
ــان نداده اند بلكه اين جنبش كم كم رنگ  نه تنها روى خوشى نش
سياسى بيشترى به خود گرفته است و بازداشت ها و احضارهاى 
اخير فعاالن جليقه زرد مى تواند به افزايش محبوبيت بيش از پيش 
اين جنبش و معرفى كانديداهاى آن براى انتخابات هاى پيش رو  
باشد. به اين ترتيب پايه هاى حكومت جوان ترين رييس جمهورى 
پنجم فرانسه اينك بيش از هميشه با لرزه هايى مواجه شده است كه 
هدف شان تضعيف و حتى ازميان بردن ميراث شارل دوگل است.

ــت فعاالن جنبش  مكرون حال بايدميان محدودكردن وبازداش
جليقه زردهاوتوجه بيشتروعملى به خواسته هاى اساسى آن ها 
ــنهادى وى  نظير افزايش قدرت خريد( كه در پى اصالحات پيش
تنها متوجه بخشى كمى ازجامعه  فرانسه شد) انتخابى مهم انجام 
دهد.به هر روى انتخاب مكرون آينده سياسى وى و نظام سياسى 
فرانسه را تحت الشعاع قرار خواهد داد، وى كه با شعار ضد سيستم 
و با از ميان بردن نظم راست وچپ به عنوان نيرويى سوم به قدرت 
ــت،  حال بايد كم كم  در كنار خطر قدرت گيرى احزاب  رسيده اس
ــت وچپ كه جمهورى پنجم را مورد تهديد قرار مى  افراطى راس
دهند، شاهدپيدايش وقدرت گرفتن احزابى باشد كه جليقه زردهاى 
 (populist) كنونى نماينده آن ها هستند، احزابى كه عوام فريب

نيستندولى مردمى (popular) هستند.

سياست محمودىمعناى شفاف سازى در طرح توسعه كودكانى كه با خنده بيگانه هستند جنبش جليقه زردها و چالش جمهورى

يادداشت  4يادداشت  3يادداشت  2 يادداشت  1

انصار خوگر
عضو روابط عمومي انجمن حمايت از كودكان كار

دنياعباسى كسبى
دانشجوى ارشدبرنامه ريزى شهرى 

دانشگاه تهران

امير راعى فرد
فعال سياسى

 هادى دولت آبادى
عضو هيات علمى گروه 
مطالعات اروپا-فرانسه
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نمايندگان مدت ها به دنبال تصويب طرحي براي تغيير در 
ــوراي اسالمي بودند تا  سياست هاي كلي انتخابات مجلس ش
اينكه روز گذشته سرانجام اهالي بهارستان در جسه علنى مجلس 
ــى طرح يك فوريتى اصالح  ــالمى در جريان بررس شوراى اس
ــوراى اسالمى با 155 رأى  موادى از قانون انتخابات مجلس ش

موافق، 64 رأى مخالف و دو رأى ممتنع از مجموع 232 نماينده 
حاضر در صحن علنى موافقت كردند.   گفتنى است نمايندگان 
ــالمى با ارجاع جزييات طرح استانى شدن  مجلس شوراى اس
انتخابات به كميسيون با 186 رأى موافق، 23 رأى مخالف و دو 

رأى ممتنع از مجموع 230 نماينده ...

فرهنگ و هنر 7 بين الملل 4

ورزش 8

كليات طرح استانى شدن انتخابات در بهارستان تصويب شد

قـدم نخـست 
براي تحول انتخاباتي

  «قانون» از تالش ها براى بازگشت مثلث بازنشسته ها به فدراسيون فوتبال گزارش مى دهد

پوشش جديد پيرمردها

     رمان «ريش آبى»   نوشته «     املى نوتوم»     نقد و بررسى شد

تقابل جهان
ديروز و امروز

ترامپ به دنبال تحريم هاى جديد عليه ايران است

ادامه عمليات 
برجام   ستيزى

پارلمان 3

         رهبري نظام به اظهارات مقامات آمريكا درباره تحريم هاي جديد پاسخ دادند     

نويد  شكست  بي سابقهنويد  شكست  بي سابقه

  محمد ابراهيم رضايى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 

خارجى در گفت وگو با «قانون» :

چشم اميد آمريكا
 به كردستان عراق است

پارلمان 3

صفحه2

نتيجه جلسه مجلس و صداوسيما 
ممنوع التصويري روحاني منتقد شد

همگرايي
 براي  بريدن  صدا

پارلمان 3
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امروز جامعه بيشتر از آن كه نيازمند حرف ها وادعاهاي درشت باشد، نياز دارد تا 
انرژي به آن پمپاژ شود ولي به نظر مي رسد برخي نه تنها نمي توانند كمكي به مردم 
كنند بلكه حضورشـان نيز به باري بر دوش آن ها تبديل شده اسـت و هر روز با بيان 
اظهارات نسنجيده و مشكل ساز افكار عمومي را با مشكل روبه رو مي كنند. اين طيف 
سبب مي شوند كه مردم از هر روزنه اميدي كه در جامعه وجود دارد، روي برگردانند. 
مشخص نيست هدف آن ها از اين بحران سازي چيست ولي بي شك خيري در اقدامات 
آن ها وجود ندارد. براي مثال روز گذشته و بعد از آنكه وزير اطالعات در مجلس شوراي 
اسالمي و كميسيون امنيت ملي بيان كرد كه اسـماعيل بخشي، كارگر معترض در 
زمان بازداشت شكنجه نشده است، محمودواعظي كه اين روزها به عنوان رييس دفتر 
روحاني در قامت نخست وزير فعاليت مي كند در بياناتي گفته است وزارت اطالعات 
از اين كارگر شكايت مي كند. رييس دفتر روحاني گفته است كه امروز وزير اطالعات 
گزارشى از بررسى هاى خود در مورد ادعاهاى اسماعيل بخشى را ارائه كرد و مشخص 
شد آنچه كه بخشى ادعا كرده به هيچ وجه درسـت نبوده است. محمود واعظى در 
حاشيه جلسه امروز هيات دولت اظهار كرد: براساس دستور هفته پيش رييس جمهور 
وزير اطالعات هياتى را به استان خوزستان فرستاد و از همه بخش هاى ذى ربط بررسى 

به عمل آمد. امروز وزير اطالعات گزارش خود را به دولت ارائه كرد. در اين بررسى ها حتى 
با خود اسماعيل بخشى هم صحبت شده است.وى ادامه داد: آنچه اسماعيل بخشى 
اظهار كرد به هيچ وجه درسـت نبود  و در اين زمنيه كار تبليغاتى انجام شده است. 
رييس دفتر رييس جمهور تصريح كرد: موضع دولت حمايت از حقوق شهروندى است 
و خود وزارت اطالعات هم تالش زيادى مى كند تا در مسير قانون مدارى حركت كنند. 
قرار شد اين حق براى وزارت اطالعات و نظام در نظر گرفته شود كه از اسماعيل بخشى 
شكايت شود و قوه قضاييه نيز بررسى مى كند. اين موضوع براى رييس جمهور مهم بود 
كه دستور رسيدگى دادند، اما نمى شود كه همين گونه بعضى ادعايى مطرح كنند و نظام 
زير سوال برود. اين عصبانيت واعظي از يك كارگر كه به هر نحوي گفتاري را بيان كرده، 
برگرفته از سياست هاي غالب و نگاه باال به پايين بيشتر اعضاي كابينه روحاني است. 
آن هايي كه زماني به خبرنگار عتاب مي كنند و روزگاري در پاسخ به يك بيمار پاسخ 
«خودت بمال» را حواله مي دهند امروز نيز دستور برخورد صادر مي كنند. بي شك 
وزير اطالعات مي توانست در اين زمينه نكاتي را مطرح و فضا را آرام كند و اينكه فردي 
مانند واعظي كه جايگاه قابل توجهي در ميان افكار عمومي ندارد، ترويج شكايت از 

شهروندان را توسط دستگاه امنيتي و حاكميتي راه اندازي كند، عاقبت خوبي ندارد.

فرمان برخورد!

عكس نوشت

ــر معظم انقالب  ــرت آيت ا...خامنه اى، رهب حض
ــاز  ــالروز قيام تاريخ س ــالمى صبح ديروز در س اس
مردم قم در 19 دى 1356 در ديدار با هزاران نفر از 
ــاره به ضرورت پرهيز از سهل انگارى  مردم قم، با اش
ــمنى آمريكا و  ــه  دش ــى درباره  ريش و سهل انديش
استكبار با ايران اسالمى، «ماهيت و حقيقت انقالب 
ــجاعت و وفادارى ملت و نظام به اهداف و مبانى  و ش
انقالب» را علت اصلى اين خصومت عميق و مستمر 
ــئوالن و مردم»  خواندند و با بيان وظايف مهم «مس
ــيدگى به مشكالت  در اين مقطع، تاكيد كردند: رس
ــتى مردم به ويژه قشرهاى ضعيف، مهم ترين  معيش
ــئوالن  ــت و ملت و مس وظيفه  امروز دولتمردان اس
بايد با هوشيارى، تحريم هاى آمريكا را مانند دوران 
ــابقه براى شيطان  ــتى بى س دفاع مقدس به شكس
ــت ا... خامنه اى با  ــد. حضرت آي بزرگ تبديل كنن
ــم در 19 دى  ــاز مردم ق تجليل از قيام سرنوشت س
ــال 56 به عنوان نقطه  عطف انقالب اسالمى، قم  س
ــهر، مركز و مادر انقالب» خواندند و افزودند:  را «ش
ــاى انقالبى قم و  ــى براى تغيير فض البته انگيزه هاي
ــى و دينى در آن وجود  كم رنگ كردن روحيه  انقالب
ــمن و عوامل آن غفلت كرد.  دارد و نبايد از مكر دش
ايشان با تاكيد بر هوشيارى در مقابل اين انگيزه ها، 
تاكيد كردند: قم سرچشمه  اصلى و پشتوانه  معنوى 
انقالبى است كه دنيا را متحول كرد؛ بنابراين بزرگان 
و جوانان قم نبايد اجازه دهند دست هاى خائن، قم را 
از مركزيت انقالب، خارج و اين حركت تحولى را در 

آن كم رنگ كنند.
تمجيد قيام قم

ــپس به بيان چند درس  رهبر انقالب اسالمى س
مهم و ماندگار از قيام 19 دى پرداختند و خاطرنشان 
ــكا در 10 دى 56  كردند: رييس جمهور وقت آمري
ــز و دروغين از  ــا تمجيد اغراق آمي به تهران آمد و ب
ــره  ثبات» يعنى  ــوى، ايران را «جزي محمدرضا پهل
مايه  آرامش خيال آمريكا از ايراِن وابسته و مسئوالن 
نوكرمآب آن، خواند. ايشان قيام مردم قم عليه رژيم 
ــد پهلوى در فاصله اى كمتر از  ــته و فاس ظالم، وابس
10 روز از اين سخنان را نشانه  ضعف عميق دستگاه 
محاسباتى آمريكا و غرب دانستند و گفتند: كمتر از 
ــفر رييس جمهور آمريكا و تعبير او  10 روز پس از س
ــكل  از ايران به جزيره  ثبات، قيام عظيم مردم قم ش
ــز و طوفان  ــام مردم تبري ــه دنبال آن، قي گرفت و ب
ــالمى و نابودى رژيم سرسپرده  طاغوت  انقالب اس

محقق شد.
ضعف محاسباتي

حضرت آيت ا... خامنه اى، استمرار ضعف دستگاه 
محاسباتى آمريكا تا امروز را يك واقعيت برشمردند 
و افزودند: با وجود آنكه عده اى غرب زده و آمريكازده، 
ــباتى و آينده نگرى آمريكايى ها را  پُِز قدرت محاس
مى دهند اما آمريكا همچنان دچار ضعف محاسباتى 
ــال گذشته  يك  ــان با اشاره به سخنان س است. ايش
ــت و  ــى در جمع اوباِش تروريس دولتمرد آمريكاي
ــال 2019 ميالدى  ــن س ــده  او به آن ها كه جش وع
ــان كردند:  ــم گرفت، خاطرنش را در تهران خواهي
ــمنان ايران در همين حد  ــباتى دش توانايى محاس
است؛ همان گونه كه آن زمان صدام اميدوار بود يك 
ــد و منافقان مزدور نيز خيال  هفته اى به تهران برس
ــه روزه از كرمانشاه به  مى كردند در حمله  مرصاد س
تهران خواهند رسيد. رهبر انقالب اسالمى افزودند: 
ــه وانمود  ــى اين گون ــردان آمريكاي ــى دولتم برخ
مى كنند كه ديوانه اند، البته بنده اين را قبول ندارم اما 
آن ها «احمق هاى درجه يك» هستند. ايشان قيام 
مردم قم را نشانه  صف بندى دو دستگاه محاسباتى 
ــى دروغين و  ــدى «ليبرال دموكراس يعنى صف بن
ــام توحيدى و  ــل «نظ ــى» در مقاب پاى درِگل غرب
اسالمى» برشمردند و گفتند: پس از انقالب نيز آن ها 
با تحريم جمهورى اسالمى تصور مى كردند كار نظام 
در كمتر از 6 ماه تمام خواهد شد؛ درحالى كه انقالب 
ــت. حضرت آيت ا...  اكنون به 40سالگى رسيده اس

ــبات غلط  ــد: در مقابل اين محاس خامنه اى افزودن
ــباتى دقيق نظام اسالمى  استكبار، دستگاه محاس
وجود دارد كه امام بزرگوار ما فرمود «صداى شكسته 
شدن استخوان هاى ماركسيسم را مى شنوم» و يكى 

دو سال بعد همه  دنيا آن صدا را شنيدند.
ايران، قله  موقعيت راهبردى در منطقه

ــتكبار با  ــمنى اس حضرت آيت ا... خامنه اى، دش
ــمنى عميق  ــالمى را دش پديده  تمدنى انقالب اس
ــى از روى  ــد: برخ ــان كردن ــتند و خاطرنش دانس
ــمنى مستكبران  ــائل ديگر، علت دش نفهمى يا مس
را سخنان امام يا فالن مسئول عليه آمريكا مى دانند؛ 
ــك قدرت جوان،  درحالى كه زورگويان جهانى با ي
ــمن هستند كه  ــد، پرتالش و پرانگيزه دش روبه رش
ــت در مقابل چشم  ــال اس اين قدرت معنوى 40 س
ــده و  ــر و قدرتمندتر ش ــه روز تنومندت ــا روزب آن ه
ــتكبار را عميق تر كرده  ــكاف هاى اس ــا و ش تََرك ه
ــالمى، ايران را قله  موقعيت  ــت. رهبر انقالب اس اس
ــد: علت  ــد و افزودن ــه خواندن ــردى در منطق راهب
ــالب اين بود كه  ــت آمريكايى ها در اول انق عصباني
ــور  لقمه  چرب ونرم ايران را به عنوان مهم ترين كش
ــاى مادى  ــار از ثروت ه ــرزمينى سرش منطقه و س
ــان با اشاره به  ــت دادند.ايش و منابع طبيعى از دس
ــه  غربى افزودند:  اعتراف چند روز پيش يك موسس
ــا توجه به ظرفيت هاى  خود آن ها مى گويند ايران ب
ــد جهان  ــور ثروتمن ــاده اش پنجمين كش فوق الع
ــت كه به خاطر از دست  ــت؛ بنابراين طبيعى اس اس
دادن چنين ثروتى، عصبانى باشند. حضرت آيت ا... 
ــت همچنان ادامه  ــد: اين عصباني خامنه اى افزودن
ــه  تقابل آمريكا و ملت  ــاله  اصلى و ريش دارد اما مس
ايران، تقابل تاريخى و ذاتى حق و باطل است؛ چراكه 
ــتعمار از خون ملت ها تغذيه مى كنند  استكبار و اس
و انقالب اسالمى در مقابل اين ظلم آشكار ايستاده 
ــت.  ــردن ملت ها نيز تالش كرده اس و براى بيدار ك
رهبر انقالب اسالمى، شنيده شدن فرياد «مرگ بر 
آمريكا» در كشورهاى متعدد را بى سابقه و نشانه اى 
ــان كردند:  ــمردند و خاطرنش از موفقيت ايران برش
استكبار تالش مى كند ملت ها را با «ايران هراسى»، 

ــى» گمراه كند،  ــى» يا «شيعه هراس «اسالم هراس
ــمنى ندارند و هرجا  اما ملت ها با ايران اسالمى دش
حقيقت روشن بشود، از آن حمايت مى كنند. ايشان 
ــا و آمريكا را  بروز برخى حوادث و رويدادها در اروپ
ــدن پيامدهاى خطرناك حفره هاى  نشانه  آشكار ش
معنوى در تمدن غرب خواندند و افزودند: در طرف 
مقابل، مردم ساالرى دينى و حركت به سمت تمدن 
ــتفاده از امكانات و ابزارهاى روز دنيا  ــالمى با اس اس
ــتكبران رعب آور  ادامه دارد و اين واقعيت براى مس

است.
ــر پرهيز از  ــد ب ــالمى با تاكي ــالب اس رهبر انق
ــى در زمينه  علت واقعى  سهل انگارى و سهل انديش
ــمنى ظالمان جهانى با ايران، افزودند:  و اصلى دش
علت اصلى اين دشمنى، «ماهيت و حقيقت حركت 
عظيم انقالب اسالمى، شجاعت، فداكارى و وفادارى 
ملت و پايبندى مستمر و كامل نظام به مبانى انقالب 
ــت كه اگر به توفيق الهى، اين حركت  اسالمى» اس
به نتايج مورد نظر خود دست يابد، بساط استكبار و 

استعمار غرب را برمى چيند. 
فراعنه و ملت ايران

حضرت آيت ا... خامنه اى با استناد به آيات قرآن 
مجيد افزودند: فرعون مى دانست موسى حق است 
ــمنى مى كرد و خدا به حضرت موسى گفت  اما دش
ــتم» كه  ــما هس ــيد، حركت كنيد، من با ش «نترس
ــت كه در مقابل  ــروز به ملت ايران اس اين خطاب ام
ــت.  ــتاده اس ــه  فراعنه  عالم، ايس ــمنِى آگاهان دش
ــن نتيجه  صف آرايى  ــالمى در تبيي رهبر انقالب اس
ــد: هر  ــان كردن ــران خاطرنش ــتكبار و ملت اي اس
ــد، وعده  قطعى  ــه در راه خدا حركت كن جبهه اى ك
ــاره  نصرت و پيروزى او  و بدون ترديد پروردگار درب
ــد، همچنان كه در طول 40 سال  محقق خواهد ش
ــت حركت كرديم، پيروز شديم و هرجا  هرجا درس
ــد.حضرت  ــتيم، پيروزى حاصل نش كوتاهى داش
ــالگى را در روند  آيت ا... خامنه اى رسيدن به 40س
شكل گيرى تمدن ها، آغاز بلوغ و شكوفايى خواندند 
و افزودند: در اين مسير تمدنى، 40سالگى نه دوران 
ــت و به  ــه دوران عمق يافتن حركت هاس پيرى بلك

ــخ،  ــت «ايمان دينى، عزم راس فضل الهى و به برك
ــت به ويژه انبوه  ــى و كار و تالش مل حضور و آمادگ
ــه آينده»،  ــر و اميدوار ب ــان خوش فكر، مبتك جوان
ــان خود  حركت تاريخى ملت ايران به نتايج درخش
ــكيل  ــان پيروزى انقالب و تش ــيد. ايش خواهد رس
ــكل گيرى  ــالمى را مقدماتى براى ش جمهورى اس
«تمدن اسالمى متناسب با دوران فعلى» دانستند 
ــان كردند: اگر خدا اراده نكرده بود، اين  و خاطرنش

مقدمات فراهم نمى شد.
ــان در جمع  ــالمى سخنان ش ــر انقالب اس  رهب
هزاران نفر از مردم قم را با بيان نكاتى مهم خطاب به 

مسئوالن و مردم ادامه دادند.
توصيه به دولت

ــه اى در مهم ترين توصيه   حضرت آيت ا... خامن
ــردان تاكيد  ــئوالن به خصوص دولتم ــه مس خود ب
كردند: اولويت كارى خود را حل مشكالت معيشتى 
مردم به ويژه قشرهاى ضعيف قرار دهيد؛ چراكه اين 

مساله اهميت ويژه اى دارد. 
ــاره به تمركز دشمن بر مسائل  رهبر انقالب با اش
معيشتى مردم گفتند: منابع كشور كم است اما چرا با 
وجود تذكرات مكرر، جريان ها و افرادى، ظالمانه اين 
ــازى و انحصارطلبى در  منابع را مى بلعند و با دالل ب
ــرفت كشور مى شوند و در تقويت  تجارت، مانع پيش

توليد داخلى كارشكنى مى كنند.
ــن كار امروز  ــر مهم تري ــار ديگ ــر انقالب ب  رهب
مسئوالن را رسيدگى به مشكالت معيشتى خواندند 
ــول پخش كردن  ــه اين كار فقط با پ و افزودند: البت
حاصل نمى شود، بايد مراقب جريان ها و دست هاى 
ــائل را  ــود، همچنان كه اين مس ــاك و مضر ب خطرن
بارها با جزييات در جلسات كارى به مسئوالن تذكر 

داده ايم.
ايشان، كار و تالش و خدمت به انقالب ايران عزيز 
ــئوالن  و ملت بزرگ را نعمتى الهى خواندند و به مس
و دولتمردان تاكيد كردند: قدر نعمت مسئوليت در 
ــالمى را بدانيد و به لوازم قدرشناسى از آن  نظام اس
يعنى «مراقبت در حرف و رفتار، پرهيز از گرايش به 
ــراف و رفتارهاى طاغوتى» پايبند  اشرافيگرى و اس

ــما همواره به  باشيد و تالش كنيد مسير حركت ش
سمت الگوى رفتارى و مديريتى امير مومنان باشد. 
«شجاعت» و «عقالنيت» دو نكته  مهم و تذكر ديگر 
رهبر انقالب خطاب به مسئوالن بود. ايشان افزودند: 
ــر و ياوه گويى هاى آمريكا و اروپا  در مقابل توپ و تش
پس نزنيد و بايستيد و بدانيد كه اين ها نه تهديد، نه 

وعده و قول و نه حتى امضاى شان اعتبار ندارد.
دلقك هاي غربي

ــاى بى ربط  ــت ا... خامنه اى حرف ه حضرت آي
برخى غربى ها را به حرف هاى دلقك ها تشبيه كردند 
و افزودند: آن ها به ايران توصيه مى كنند حقوق بشر 
ــعودى ها ياد بگيرد؛ آيا اين، حرف يك دلقك  را از س
ــان  ــت ا... خامنه اى خاطرنش ــت؟ حضرت آي نيس
ــئوالن  ــار صحيح و عقالنى، وظيفه  مس كردند: رفت
ــاِت ِصرف نمى شود كشور را  است؛ چراكه با احساس
اداره كرد، البته احساسات به عنوان پشتوانه  عملى 
ــت. «شناخت،  ــدن تصميمات عقالنى الزم اس ش
ــاى درونى به ويژه  ــتفاده از ظرفيت ه قدردانى و اس
جوانان» ديگر توصيه موكد رهبر انقالب اسالمى به 
مسئوالن و دولتمردان بود. ايشان افزودند: جوانان 
ــتگاه ها را باز كنند؛ بنابراين  مى توانند گره هاى دس
ــان را بدانيد، چراكه  به آن ها مراجعه كنيد و قدرش
ــت و كشور را  حتى بلندپروازى هاى آن ها خوب اس

به جلو مى برد.
آينده خراب آمريكا و غرب

ــش پايانى  ــه اى در بخ ــت ا... خامن ــرت آي حض
ــئوالن  ــردم را نيز به كمك به مس ــان، م سخنان ش
ــم تقويت  ــش مه ــد: بخ ــد و افزودن ــه كردن توصي
ــى و توزيعى، به  ــى در زمينه هاى كيف ــد داخل تولي
ــنده و مغازه دار و مردم مربوط  توليدكننده و فروش

مى شود. 
ايشان گفتند: امسال سال تقويت توليد كاالهاى 
ــت، اما االن در آخر سال بايد ببينيم  ايرانى بوده اس
ــم و چه كارهايى  ــن زمينه پيش رفته اي چقدر در اي
ــه اى حضور در  ــت ا... خامن ــرت آي ــم. حض كرده اي
ــردم به  ــن كمك م ــالب را بهتري ــاى انق صحنه ه
ــمن در تالش است  ــتند و افزودند: دش كشور دانس
ــازى و تهمت پراكنى، مردم را مضطرب  با شايعه س
ــه البته نمى تواند،  كند و به جان يكديگر بيندازد ك
اما مردم بايد با اين شگردهاى دشمن مقابله كنند. 
ايشان خاطرنشان كردند: انقالب و نظام با خواست 
ــتمرار يافته اما  ــكل گرفته و اس و حمايت مردم ش
ــه مقابله با  ــردم را ب ــتكبران با وقاحت تمام، م مس
ــت مردم در  ــام فرامى خوانند كه الزم اس همين نظ
ــتادگى و عليه آن حركت  ــات ايس مقابل اين تبليغ
ــاى مجازى را به  ــمندى، فض كنند و جوانان با هوش
ابزارى براى زدن تودهنى به دشمنان تبديل كنند. 
ــار  ــت ا... خامنه اى تحريم ها را باعث فش حضرت آي
ــتند و افزودند:  ــكالتى براى كشور دانس و بروز مش
ــحالى مى گويند تحريم كنونى  آمريكايى ها با خوش
ــا ملت ايران در  ــابقه ندارد ام ملت ايران در تاريخ س
ــد كه در تاريخ  ــتى به آن ها مى ده اين زمينه شكس

بى سابقه باشد. 
حضرت آيت ا... خامنه اى با اشاره به تحريم كامل 
ملت ايران در دوران دفاع مقدس، افزودند: دشمنان 
حتى به ما سيم خاردار نمى دادند اما ملت و مسئوالن، 
ــر درون و  ــه اى براى تكيه ب ــا را به زمين آن تحريم ه
ــتعدادها تبديل كردند، به گونه اى كه  شكوفايى اس
همان مسير، امروز ايران را به قدرت بى نظير منطقه 
تبديل كرده است. رهبر انقالب تاكيد كردند: بايد با 
درس گيرى از اين تجربه  درخشان و تكيه بر جوانان، 
ــراى كار و تالش و  ــيله اى ب ــم كنونى را به وس تحري
ــازى از ديگران به  ــكوفايى تبديل كنيم و با بى ني ش

جايى برسيم كه آن ها نيازمند ايران عزيز باشند. 
ــه اى تاكيد كردند: به فضل  حضرت آيت ا... خامن
الهى و در پرتو مقاومت و هوشيارى مردم و مسئوالن 
ــكالت عبور  و كار و تالش بى وقفه، از تحريم ها و مش
خواهيم كرد و همچنان كه در جنگ تحميلى، صدام 
ــفل رفت،  ــانديم و به درك اس ــياه نش را به خاك س
جمهورى اسالمى هر روز موفق تر و زنده تر خواهد بود 
و دشمنان ملت در آمريكا و غرب به سرنوشت صدام 

دچار خواهند شد.

گروه سياسى

 شجاعت و وفادارى 
ملت و نظام به اهداف 

و مبانى انقالب

ماهيت و 
حقيقت 
انقالب 

ريشه  دشمنى آمريكا با ايران از نگاه رهبري

 پرهيز از گرايش 

به اشرافى گرى و 

رفتارهاى طاغوتى

مراقبت در 
حرف و رفتار

لوازم قدرشناسى از مسئوليت در نظام جمهوري اسالمي در تفكر آيت ا... خامنه اي

شناخت، قدردانى و 

استفاده از ظرفيت هاى 

درونى به ويژه جوانان

شجاعت 
و عقالنيت 

داشتن

توصيه هاي رهبر انقالب به مسئوالن در ديدار مردم قم

          رهبري نظام به اظهارات مقامات آمريكا درباره تحريم هاي جديد پاسخ دادند 

نويد شكست بي سابقه
ــار مختلف مردم در برابر فيلترينگ  ــئوالن و اقش مس
واكنش هاي منفي فراواني نشان داده اند و معتقدند كه فيلتر 
راهكار مناسبي براي مقابله با ناهنجاري ها در فضاي مجازي 
ــته نيز رهبري در بيانات خود به موضوع  نيست. روز گذش
ــان كردند:  ــازي پرداختند و خاطرنش اهميت فضاي مج
ــكل گرفته و  ــت و حمايت مردم ش انقالب و نظام با خواس
استمرار يافته اما مستكبران با وقاحت تمام، مردم را به مقابله 
ــت مردم در مقابل  با همين نظام فرامى خوانند كه الزم اس
اين تبليغات ايستادگى و عليه آن حركت كنند و جوانان با 
هوشمندى، فضاى مجازى را به ابزارى براى زدن تودهنى 
به دشمنان تبديل كنند. اما امروز شاهد آن هستيم كه برخي 
دوباره به دنبال فيلترينگ شبكه اجتماعي ديگري به نام 

اينستاگرام هستند.
ويژگي هاي يك شبكه اجتماعي

 اينستاگرام، شبكه اجتماعى تصوير محورى است كه 
در سال هاى اخير رشد قابل توجهى در ميان كاربران ايرانى 
خود داشته است و ميليون ها ايرانى هر روزدر آن به ارسال و 
دريافت اطالعات مى پردازند. برخى از مقامات دولت و عده اى 
از نمايندگان مجلس خبر هايى در مورد اين شبكه اجتماعى و 
جهانى داده بودند و در مواردى نيز حكم فيلترينگ اين شبكه 
اجتماعى را صادر شده و قابل اجرا خواندند؛ علت اصلى فيلتر 
ــى به اين شبكه اجتماعى  كردن و محدود كردن دسترس
نيز، موضوعاتى است كه آقايان آن ها را ناهنجار و نامشروع 
مى پندارند و سعى دارند تا با اجرا كردن يك راه حل بى نتيجه 
تكرارى (فيلترينگ) از آن جلوگيرى كنند. يكى از نمايندگان 
مجلس نيز گفته بود كه دسترسى مردم به اينستاگرام، منجر 
به افزايش ناهنجارى ها ،بزهكارى ها و جرايم اجتماعى شده 
است و اين نرم افزار به ترويج فحشا در كشور كمك مى كند. اما 
قابل توجه است كه با وجود فعاليت هايى كه برخى از دلسوزان 
معتقدند  در اينستاگرام مسبب غرب زدگى مى شود، بسيارى 
از جرايم مختلفى كه امروزه در كشور رخ مى دهد از طريق 
ــهروندان اطالع رسانى مى شود و  اينستاگرام، به ساير ش
در بسيارى از مواقع قرارگيرى اطالعات مختلف از جرايم 
متفاوت در اينستاگرام منجر به شناسايى مجرم و دستگيرى 
آن شده است و در واقع اينستاگرام بسترى براى جلوگيرى از 

ترويج جرايم و فرهنگ سازى شده است.
افشاي فحشا و ظلم

ــراوان و برخورد وى با يك كارمند،  ماجراى نماينده س
ــروع شد و توجه  ــائلى بود كه از اينستاگرام ش يكى از مس
بسيارى از مردم را به خود جلب كرد و منجر به پيگيرى اين 
مساله از سوى برخى از نهاد هاى كشور شد كه البته در پايان، 
نماينده سراوان مورد تقدير قرار گرفت و فيلمبردار مجرم 
ــوم و دردناك دختر تهرانى كه به  شناخته شد. ماجراى ش
باغى در سيرجان آمده بود نيز يكى پرونده هايى است كه 
به صورت كامل در اينستاگرام تشكيل شد و البته در حال 
حاضر بهانه اى براى فيلتر اين شبكه اجتماعى شده است؛ 
ــئوالن معتقدند، اين شبكه اجتماعى  چرا كه برخى مس
ــونت ها و ناهنجارى هاى  ــوع از خش ــب ترويج اين ن موج
اجتماعى و اخالقى شده است، در صورتى كه كاربران ايرانى 
اينستاگرام كه در جريان ماجراي سيرجان هستند، به خوبى 
مى دانند كه نه تنها قضاوت مردم در اين شبكه اجتماعى 
ــال فيلم در  ــتايش بود بلكه همين ارس صحيح و قابل س
صفحه كاربرى فيلم بردار موجب پيگيرى اين نوع از جرايم 
ــد. اما اگر كمى به عقب  و شاخص شدن آن ها در جامعه ش
تر و زمانى كه اينستاگرام نبود بازگرديم، متوجه مى شويم 
كه اگر اين اتفاق در آن بازه زمانى افتاده بود و اينستاگرامى 
نبود تا فيلم آزار و اذيت دختر تهرانى در آن پخش شود، اين 
اقدام ناشايست و ناپسند نه تنها سركوب نمى شد، بلكه به 
موجب پنهان كارى دختر از خانواده اش به جهت حفظ آبرو، 
تا پايان عمر در ذهن او مى ماند و چه بسا جرم هايى كه پيش 
از تشكيل اينستاگرام اتفاق افتاده بود و به دليل باز نشر نشدن 
در فضاى اجتماعى پيگيرى نشد و  از ترس آبرو پنهان ماند. 
بايد به افرادى كه معتقدند اينستاگرام موجب ترويج اين نوع از 
خشونت ها و ناهنجارى هاى اجتماعى مى شود، گفت: در واقع 
اينستاگرام موجب ترويج جرايم نيست بلكه آينه اى شفاف 
و بدون سانسور است كه بزهكارى هاى اجتماعى و وضعيت 
فرهنگى جامعه ايرانى را به خوبى بازتاب داده است و اكنون 
اين بازتاب به مذاق آن هايى كه وضعيت كشور را عادى و غير 
بحرانى مى پندارند، خوش نيامده و در صدد فيلتر كردن آن 
برآمده اند. فيلتر اينستاگرام نه تنها موجب كاهش جرايم در 
سطح جامعه نمى شود، بلكه فقط موجب كمتر ديده شدن 
بازتاب هاى شهروندان از جرايم موجود در جامعه است و البته 
با توجه به قسمت قبلى سريال فيلترينگ (فيلتر تلگرام) 
مى توان گفت كه حتى اين اقدام موجب استقبال عده اى 
از اين شبكه اجتماعى مى شود و فقط اينستاگرام را به يك 
شبكه اجتماعى شاخص در ميان نرم افزار هايى كه در اختيار 

كاربران ايرانى است، تبديل مى كند.
ناكارآمدي يك تفكر

جالب است كه تعدادى از كاربران موسوم به ارزشى 
نيز در توييتر با راه اندازى يك جريان، خواستار فيلترينگ 
و اقدام وزير ارتباطات به جهت مسدود سازى اين شبكه 
اجتماعى شدند و اين در حالى است كه فضايى كه ايشان 
در آن به طرح خواسته و درخواست خود از وزير ارتباطات 
ــى بود كه مدت ها پيش  پرداخته بودند (توييتر)، فضاي
فيلتر شده بود و در واقع كاربران با استفاده از فيلتر شكن 
و فعاليت در يك فضاى مسدود، خواستار مسدود سازى 
و فيلترينگ فضايى ديگر شده بودند و چه بسا خواستار 
ــبكه اجتماعى بود ه اند.  رفع تفاوت هاى ميان اين دو ش
ــه فيلترينگ  ــا مى دانند كه نقش ــيون م مردم و سياس
ــت  كه در هيچ  ــه هاى تكرارى و ناكارآمد اس از آن نقش
ــد و نتيجه بخش  زمانى براى اجراكنندگان آن، كارآم
نبوده است و در بسيارى از مواقع موجب توجه مردم به 
مساله اى شده كه دولت خواهان عدم توجه مردم به آن 
بوده است و در حقيقت فيلتر كردن اينستاگرام به دليل 
بازتاب ناهنجارى هاى اجتماعى و اخالقى بسيار شبيه به 
كشتن پيكى است كه اخبار غم انگيز و بد براى ما مى آورد 
ــرورى ما از بى خبرى  كه البته نتيجه اش در ظاهر مس
است، اما در باطن خبر از قرارگيرى فساد در بطن جامعه 

نخواهيم داشت.

 نقد سياست

نقدي به عملكرد برخي جريان ها و مسـئوالن 
براي فيلتركردن هاي بي فايده

سنگر فضاي مجازي را تخريب نكنيد

سپهر زارع 
 كارشناس علوم سياسى



دشمني ها در فضاي سياسي و كشمكش هايي 
كه هميشه در دنيا وجود داشته و دارد، برگرفته 
از ذات زياده خواه بشر بوده و اين  موضوع هيچ گاه 
حتي به صفر نيز نزديك نشده است چه برسد 
به آنكه پاياني بر آن محتمل باشد. در همين 
راستا قرن هاست كه شاهد درگيري هايي 
ميان قشرهاي مختلف مردم و دولت ها بر 
سر منافع هستيم و اين روزها نيز برگرفته 
از همان سياست ها مشاهده مي كنيم كه 
كشورهاي غربي و در صدر آن ها آمريكا مدام 
با سياست هاي زياده خواهانه خود مي كوشند 
تا در منطقه اي به نام خاورميانه كه ارتباط 
جغرافيايي با آن ها ندارد، شيطنت كرده و 
به منافع خود دست پيدا كنند. در تازه ترين 
اقداماتي كه اين كشور و دولتمردان آن در برنامه 
خود قرارداده اند، شيطنت در مناطق نزديك به 
مرزهاي غربي و شمال غربي كشورمان است. 
آن ها بعد از آن كه در عمليات فريب سعي كردند 
نشان دهند نيروهاي خود را از سوريه خارج 
كردند، آن ها را به شهرهاي كرد نشين عراق 
انتقال دادند و در آن منطقه نيروهاي خود را 
به همراه نيروهاي گروهك منافقين تجهيز 

كرده اند.
 اقدامي كه تا كنون از جانب مقامات و 
مسئوالن نظامي و سياسي ايران واكنش خاصي 
را به آن نشان داده نشده است. نكته اينجاست 
كه اگر آمريكا قصد داشت سايه سنگين خود 
را از منطقه كم كند و بخش  هايي را تخليه كند 
چرا آن ها را از نقطه اي به نقطه  ديگر انتقال 
داد و اين گراي اشتباه تا چه حد مي تواند براي 
كشورما هزينه ساز باشد؟! مساله ديگر سكوت 
و بي اطالعي مسئوالن در قبال اين تحركات 
است، زيرا نه واكنشي از آن ها مشاهده مي كنيم 
و نه زماني كه با برخي از آن ها تماس مي گيريم 

اطالعي از اين اقدامات دارند. 
در همين راستا روزگذشته به سراغ برخي از 
نماينده ها رفتيم كه يا بي  خبر بودنديااطالعات 
ردشير  ا شتند.  ندا زمينه  ين  ا در  في  كا
نوريان،نماينده شهركرد درباره اين نكته 
گفته است كه آمريكا جابه جايي هاي زيادي را 
در كشورهاي ديگر انجام مي دهد اما جزييات 
اقدامات جديد اين كشور در كردستان عراق 
را نمي دانم! از طرف ديگر جالل محمودزاده، 
نماينده حوزه انتخابيه مهاباد نيز كه درباره 
مسائل ديگر اظهارات فراواني در پرونده 
دارد، درباره تحركات آمريكا در كردستان 
عراق اعالم بي اطالعي مي كند! تنها فردي 
كه توانست در اين باره اندكي سخن بگويد، 
محمدابراهيم رضايى، عضو كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى است كه در گفت وگو با 
«قانون» توضيحاتي در اين زمينه ارائه داد كه در 

ادامه مشروح آن را مي خوانيد.

   شما درباره تحركات جديد آمريكا كه در 
كردستان عراق انجام گرفته  و مسئوالن اين 
كشور در حال انتقال نيروهاى خود به اين منطقه 

هستند، اطالعي داريد؟ 
بله اين اتفاق افتاده است. آمريكا بعد از اينكه از 
سوريه نا اميد شد، براى انجام شيطنت هاى خود 
كردستان عراق را انتخاب كرد. از طرفى نيز وقتى 
آمريكايى ها در خود عراق بسترى مناسب براى 
تحركات خود فراهم نديدند، حاال چشم اميدشان 
به كردستان عراق است و مى خواهند تا از فضاى اين 
منطقه سوءاستفاده كنند. حتى شنيده شده است 
كه آمريكا بخشى از نيروهاى داعش را به كردستان 
عراق فرستاده است. در عين حال گروهى از منافقين 
نيز به اين منطقه فرستاده شده اند. به هر حال آمريكا 

براى شيطنت هاى خود اين بار اين منطقه را انتخاب 
كرده است. 

  آيا اين اتفاق مى تواند زمينه ساز يك 
درگيرى در مرزهاى كشور باشد؟ 

خوشبختانه در اين زمينه مردم منطقه از بعد 
اجتماعى آمادگى الزم را دارند. مردم عراق، ايران و 
روسيه، هم از بعد اجتماعى و هم از بعد حاكميتى 
آمادگى الزم را دارند و تسلط الزم به نيروهاى دشمن 
در همه اين كشورها فراهم است. نيروهاى ايرانى در 
اين زمينه به اندازه كافى قدرت دارند و به نيروهاى 
آمريكايى بستر الزم براى فعاليت در مرزها را فراهم 
نخواهند كرد. ولى به هر حال آمريكا كشورى است 
كه حتى براى حفظ آبروى خود هم كه شده، خواستار 
انجام اين تحركات است و دست و پا مى زند تا در اين 

منطقه عرض اندام كند. 
  شما خبر جديدى درباره همكارى سازمان 
منافقين با كردها يا آمريكايى ها براى ضربه زدن 

به كشور شنيده ايد؟ 
به ما خبر رسيده كه كشور آمريكا از ظرفيت 
منافقين براى رسيدن به اهداف خود استفاده مى كند  
و در هر جايى كه روزنه اى براى نفوذ وجود داشته باشد، 
اين كشور از آن به عنوان ابزارى براى ضربه زدن به ايران 

استفاده مى كند. 
  اگر قرار باشد اين امر اتفاق بيفتد، 

تمهيداتى براى مقابله داريد؟ 
بله، در صورت اين اتفاق بي شك تمهيدات الزم در 
اختيار كشور و مسئوالن مربوط ماست. در حال حاضر 
نيروهاى اطالعاتى و امنيتى با تمام توان خود تحركات 

آمريكا را زير نظر دارند و نيروهاى نظامى كشور آماده 
هستند تا با هر گونه اقدامى از سوى نيروهاى بيگانه 
برخورد كنند و اوضاع به خوبى تحت كنترل است. 
بنابراين جاى هيچ گونه نگرانى در اين زمينه وجود 

ندارد. 
  آيا مى توان گفت كه اين سياست بيشتر به 
عنوان يك عمليات فريب براى فشار آوردن به 
ايران است يا آمريكا مى خواهد جنگ جديدى 

را در خاورميانه آغاز كند؟ 
بي شك آمريكا حتى اگر هم بخواهد قادر نخواهد 
بود تا جنگ جديدى را در خاورميانه آغاز كند. ولى اگر 
بسترى براى اين جنگ فراهم باشد، آمريكا از آن براى 
فشار به ايران و حمله به خاورميانه استفاده خواهد كرد. 
بايد گفت كه اين اقدامات آمريكايى ها بيشتر از جنبه 
روانى براى آن ها اهميت دارد تا اينكه بخواهد اقدامى 

كارساز از سوى اين كشور انجام شود. 
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بي شك آمريكا حتى اگر هم بخواهد 
قادر نخواهد بود تا جنگ جديدى را در 

خاورميانه آغاز كند.  ولى اگر بسترى 
براى اين جنگ فراهم باشد، آمريكا از آن 
براى فشار به ايران و حمله به خاورميانه 

استفاده خواهد كرد. بايد گفت كه اين 
اقدامات آمريكايى ها بيشتر از جنبه 

روانى براى آن ها اهميت دارد تا اينكه 
بخواهد اقدامى كارساز از سوى اين 

كشور انجام شود

آمريكا بعد از اينكه از سوريه نا اميد 
شد، براى انجام شيطنت هاى خود 

كردستان عراق را انتخاب كرد. 
از طرفى نيز وقتى آمريكايى ها در 
خود عراق بسترى مناسب براى 

تحركات خود فراهم نديدند، حاال 
چشم اميدشان به كردستان عراق 
است و مى خواهند تا از فضاى اين 

منطقه سوءاستفاده كنند

  محمدابراهيم رضايى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى در گفت وگو با «قانون»:

چشم اميد آمريكا به كردستان عراق است
اقدامات سران اياالت متحده در كردستان عراق تنها يك نمايش براى عرض اندام است

ــود  ــا و وقايعي اين روزها حادث مي ش رويداده
ــت. مردم  ــبب تامل فراوان جامعه ايراني اس كه س
ــا يا اركان  ــتند كه  در برخي نهاده ــاهد آن هس ش
كشور افرادي حضور دارند كه نه تنها حرمتي براي 
جايگاه خود قائل نيستند بلكه ارزش آن جايگاه را 
نيز پايين مي آورند. اين طيف كه در اليه هاي قدرت 
ــتگاه هاي مختلف نيز نفوذ دارند اگر  حاكم در دس
فرد يا رسانه و حتي شخصيتي نيز به آن ها انتقادي 
كند، با هجمه هاي مختلف آن ها را تحت فشار قرار 
ــن اقدامي كه صورت گرفته و  مي دهند. در تازه تري
ــده است، با فشاري  سبب تعجب و تامل فراوان ش
كه از جانب برخي نهادها به صداوسيما آمده است، 
فردي مانند محمدرضازائري كه وابستگي به هيچ 
ــته و گروهي ندارد را ممنوع التصوير كرده اند.  دس
اتفاقي كه نه تنها گره اي از مشكالت گروه هاي فشار 
باز نخواهد كرد بلكه آن ها را بيش از پيش سرافكنده 
مي كند زيرا مردم در اين روزگار هر فردي را كه به 
ــار  دليل مخالفت با اربابان قدرت وثروت تحت فش
قرار بگيرد، بيشتر از قبل مورد توجه قرار مي دهند و 
از آن حمايت مي كنند. نكته اي كه در اين بين وجود 
ــري زائري بعد از  دارد صدور فرمان ممنوع التصوي
انتقاد به درازهي نماينده حاشيه ساز سراوان است. 
به گفته رسانه ها، «شرم بر اين مجلس» عبارتى بود 
كه حجت االسالم زائرى در برنامه فرمول يك و در 
ــان درازهى نماينده  واكنش به رفتارهاى دور از ش
ــرى نيز فكر  ــايد خود زائ ــراوان به زبان آورد. ش س
ــه كلمه اى باعث جنجالى  نمى كرد اين عبارت س
در مجلس شود و به احضار رييس رسانه ملى برسد. 
احضارى كه رنجبرزاده، نماينده مجلس درباره آن 
ــاى آتى صدا  ــم از برنامه ه گفت: «من فكر مى كن

ــأن مجلس و  ــيما از حضور آقاى زائرى كه ش و س
ــوال برد،  استفاده نكنند. در روز  جايگاه آن را زيرس
گذشته در جلسه مذكور بنا بر قول رييس سازمان 
صدا و سيما مقرر شد از حضور محمدرضا زائرى در 
برنامه هاى صدا و سيما ممانعت به عمل آيد». البته 
زائري نيز در برابر اين اقدام سكوت نكرد و در صفحه 
ــت كه در چهل سالگي انقالبي  اينستاگرامش نوش
ــت، كار به جايي رسيده  كه براي آزادي رخ داده اس

ــيما بابت يك ديالوگ ساده انتقادي  كه معاون س
ــودو  در يك برنامه تلويزيوني به مجلس احضار ش
تعهد بدهد. ببينيد سريال ارعاب و تهديد، تطميع 
ــار و ... را، همه چي  و تخويف، تكذيب صوري احض
ــري، نايب رييس مجلس در  آرومه! البته  علي مطه
پاسخ به تذكر يكى از نمايندگان درخصوص وهن 
ــت: هيات  ــوى محمدرضا زائرى گف مجلس از س
رييسه مجلس درخواستى براى ممنوع التصويرى 

ــه بود كه  ــرا اين گون ــت. ماج ــته اس اين فرد نداش
ــت علنى چهار شنبه  عبدالحميد خدرى در نشس
(19دى) مجلس شوراى اسالمى در تذكر شفاهى با 
استناد به بند 11 ماده 22 آيين نامه داخلى مجلس، 
ــف و اختيارات هيات  گفت: اين ماده ناظر به وظاي
رييسه و حفظ شأن و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق 
و جايگاه قانونى نمايندگان است، زيرا حركت هايى 
ــت.  ــن مجلس صورت گرفته اس در تضعيف و وه
ــهر در مجلس شوراى اسالمى  نماينده مردم بوش
افزود: در يك برنامه زنده تلويزيونى يك روحانى كه 
خود دانش آموخته حوزه علميه و ابوى او چهار دوره 
نماينده مجلس بوده است و گوشت و خون و پوست 
ــرده، به راحتى  ــد ك اين فرد از حقوق مجلس رش
ــرم بر مجلس باد. وى افزود: اگر نسبت  مى گويد ش
ــق نداريد آن را به  ــده انتقاد داريد، ح به يك نماين
نهادى كه عصاره فضايل ملت است، تعميم دهيم، 
ــه بايد از شأن و اقتدار مجلس  بنابراين هيات رييس
دفاع كند. خدرى گفت: البته مى گويند صداوسيما 
ــرى برخورد كرده،  طبق قوانين داخلى با آقاى زائ
ــته است. على  ــفانه مجلس ورودى نداش اما متاس
ــوراى اسالمى كه  مطهرى، نايب رييس مجلس ش
ــه علنى را برعهده داشت، در پاسخ به  رياست جلس
ــيما در  اين تذكر گفت: به دليل نوع رفتار صداوس
ــه اى با رييس و  ــه جلس قبال مجلس، هيات رييس
ــت كه تمام اين  ــازمان صداوسيما داش معاونان س
ــد و تا حدى قبول كردند  ــائل در آن مطرح ش مس
كه قصور شده ولى معتقد بودند كه تعمدى در كار 
نيست. نماينده مردم تهران در مجلس افزود: راجع 
ــد كه هيات  به اين موضوع خاص چنين عنوان ش
رييسه مجلس درخواستى براى ممنوع التصويرى 
ــته در حالى كه چنين نيست و ما فقط  اين فرد داش
ــرح ماوقع داديم؛ البته اميدواريم سازمان و اين  ش

شخص رويه خود را تغيير دهند.
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تذكر كتبى

نتيجه جلسه مجلس و صداوسيما ، ممنوع التصويري روحاني منتقد شد

همگرايي براي  بريدن صدا

نمايندگان مدت ها به دنبال تصويب طرحي 
ــي انتخابات  ــت هاي كل ــر در سياس براي تغيي
ــه روز  ــد تا اينك ــالمي بودن ــوراي اس مجلس ش
گذشته سرانجام اهالي بهارستان در جسه علنى 
ــالمى در جريان بررسى طرح  مجلس شوراى اس
ــون انتخابات  ــوادى از قان يك فوريتى اصالح م
ــالمى با 155 راى موافق، 64  مجلس شوراى اس
ــع از مجموع 232  ــف و دو راى ممتن راى مخال
ــى موافقت كردند.   نماينده حاضر در صحن علن
 گفتنى است نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
با ارجاع جزييات طرح استانى شدن انتخابات به 
كميسيون با 186 راى موافق، 23 راى مخالف و 
دو راى ممتنع از مجموع 230 نماينده حاضر در 

جلسه موافقت كردند.
ــيون شوراها و امور   بنابراين مقرر شد كميس
ــه به جزييات  ــس در مدت يك هفت داخلى مجل
اين طرح رسيدگى كنند. پيش از بررسى كليات 
طرح يك فوريتى اصالح موادى از قانون انتخابات 
ــالمى نمايندگان درخواست  مجلس شوراى اس
سلب فوريت از اين طرح را مطرح كردند كه على 
ــلب  ــت س الريجانى در واكنش گفت: درخواس
ــدگان روز  ــرا كه نماين ــى ندارد چ فوريت وجه
ــد و اين طرح در  ــته به اولويت آن راى دادن گذش

دستور كار قرار گرفته است. 
اولويت دادن به طرح به معناى تعيين تكليف 
ــت و به معناى راى مثبت به آن نيست.  قانون اس
همچنين نمايندگان درخواست سه ماه مسكوت 
ــالح موادى از قانون  ماندن طرح يك فوريتى اص
ــالمى را مطرح  ــوراى اس ــات مجلس ش انتخاب
كردند. حسينعلى حاجى دليگانى در توضيح اين 
ــتانى شدن انتخابات از  درخواست بيان كرد: اس
ــال 78 در مجلس پنجم مطرح شد، اين طرح  س
ــم، هفتم، هشتم و نهم مجلس  در دوره هاى شش
نيز مورد بررسى قرار گرفت اما به نتيجه نرسيد. 
ــهر، ميمه و برخوار در  ــاهين ش نماينده مردم ش
ــالمى افزود: در حال حاضر  ــوراى اس مجلس ش
ــتيم و مهم ترين  ــال هس در هفته هاى پايانى س
موضوع بررسى اليحه بودجه سال 98 است. مردم 
ــكالتى نظير عدم درآمد كافى،  اين روزها با مش
اشتغال و معيشت دست و پنجه نرم مى كنند، در 
اين شرايط اگر نمايندگان استانى شدن انتخابات 
را مطرح كنند، مردم تصور مى كنند نمايندگان به 
جاى برطرف كردن مشكالت اقتصادى به دنبال 

انتخابات بعدى هستند.
ــدن انتخابات باعث   وى ادامه داد: استانى ش
كاهش انگيزه مردم براى مشاركت در انتخابات 
ــز در مخالفت با  ــود. محمدعلى وكيلى ني مى ش
مسكوت ماندن طرح   يك فوريتى اصالح موادى 
ــوراى اظهار كرد:  ــات مجلس ش از قانون انتخاب
ــتور كار  ــر طرحى كه در دس ــرا نمايندگان ه چ
ــت مردم پيوند مى زنند  قرار مى گيرد را به معيش
ــيه مى برند كه اقدامى  و اصل موضوع را به حاش

پوپوليستى است.
ــميرانات و  ــران، رى، ش ــردم ته ــده م نماين
اسالمشهر در مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد: 
از معيشت مردم نردبان نسازيم اگرچه رسيدگى 
ــت يكى از مطالبات مردم است اما بايد  به معيش
بدانيم كه اين معيشت محصول ناكارآمدى برخى 
ــت. اگر در برخى از اين  از ساختارهاى فعلى اس
ــت  ــاختارها تجديدنظر نكنيم زنجيره معيش س
ــود؛ اجازه دهيد برخى از  ــكل تكرار مى ش پرمش

ساختارها تغيير كند.
مخالفت ها با يك تغيير

اين طرح مخالفاني نيز دارد و هر كدام از آن ها 
براي اين مخالفت داليلي نيز مطرح مي كنند. در 
همين راستا نادر قاضى پور در جسه علنى ديروز 
ــنبه، 19 دى) مجلس شوراى اسالمى   (چهارش
ــك فوريتى اصالح  ــت با كليات طرح ي در مخالف
موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
ــدن انتخابات گفت: بر اساس  در مورد استانى ش
اصل 62 قانون اساسى شرايط انتخاب شوندگان، 
ــخص  انتخاب كنندگان و كيفيت انتخابات مش
ــروطه نيز طى  ــت، در ايران پس از مش شده اس
110 سال گذشته شيوه كنونى انتخابات برقرار 
بوده است. طبق اين شيوه تعداد نمايندگان در هر 
حوزه مشخص و حوزه هاى انتخابيه بر پايه ميزان 

جمعيت مشخص شده است.
ــوراى  ــردم اروميه در مجلس ش ــده م  نماين
ــالمى با بيان اينكه براى تغيير انتخابات نبايد  اس
حوزه هاى بزرگى چون تهران را مالك قرار داد، 

ــدن انتخابات مغاير روح  تصريح كرد: استانى ش
قانون اساسى است، همچنين اين رويه با حقوق 

ملت نيز مغايرت دارد.
ــالمى بر  ــر اينكه جمهورى اس  وى با تاكيد ب
مردم تكيه دارد، افزود: با استانى شدن انتخابات 
تشكيالت حزبى در راس قرار مى گيرد در حالى 
ــكيالت حزبى دچار نقصان  ــور ما تش كه در كش

است.
 با استانى شدن انتخابات پول، قدرت، زور و زر 
ــكالت امنيتى و دسترسى  بر جامعه حاكم و مش
ــش مى يابد. همچنين  مردم به نمايندگان افزاي
ــى ايجاد  ــى و مذهب ــكالت قوميتى، گويش مش

مى شود.
ــد نمايندگان به   قاضى پور ادامه داد: هر چن
اولويت رسيدگى اين طرح راى دادند اما اقتصاد 
مقاومتى و معيشت مردم در اولويت است. ما نوكر 
ملت هستيم، نوكر احزاب و صاحبان پول و قدرت 
نيستيم و براى حفظ اسالم، قانون اساسى و خون 

بهاى شهدا بايد قانون بنويسيم.
 عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس دهم 
ــى افراد از هر قوم  ــاس قانون اساس افزود: بر اس
ــه مجلس راه پيدا  ــه مى توانند كانديدا و ب و قبيل
ــود.  كنند اما با اين طرح محدوديت ايجاد مى ش
ــبحانى فر نيز در مخالفت با كليات  رمضانعلى س
طرح مذكور گفت: اين طرح در دوره هاى مختلف 
ــت، در واقع تا زمانى  ــده اس مجلس مطرح رد ش
ــخگويى به مردم توسط مرجع  كه ساز و كار پاس
مشخص شفاف و روشن نشود و احزاب پاسخگو 
نباشند نمى توان چنين تغييرى را در قانون ايجاد 
ــاى، جوين و  ــبزوار، جغت كرد. نماينده مردم س
خوشاب در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: 
وقت عمده نمايندگان براى پاسخگويى به مردم 
صرف مى شود اما با استانى شدن نمايندگان ديگر 

پاسخگو نخواهند بود. 
ــت هاى ابالغى رهبرى نيز  ــاس سياس بر اس
ــس بايد به  ــوراهاى محلى و مجل نمايندگان ش
ــناخت از  ــوند كه از حداكثر ش نوعى انتخاب ش
ــتانى  ــند. وى ادامه داد: اس مردم برخوردار باش
شدن انتخابات سبب قطع حلقه ارتباطى با مردم 
ــى آغاز و كسانى  ــود، همچنين نخبه كش مى ش
ــه صاحبان پول و  به مجلس راه پيدا مى كنند ك
ــوى ديگر انسجام و وحدت  قدرت هستند. از س
ــى و مذهبى  ــات قوم ــى رود و اختالف ــن م از بي
افزايش مى يابد، اين طرح غيرجامع مشكل اصل 
ــيون صنايع و معادن  (75)  نيز دارد. عضو كميس
ــالمى يادآور شد: با اين شيوه  مجلس شوراى اس
نمايندگان كانون هاى قدرت به مجلس راه پيدا 
ــتان ها و روستاها  مى كنند و نمايندگان شهرس
ديده نمى شوند. مجيد كيان پور از ديگر مخالفان 
ــد: نمايندگان موافق  كليات اين طرح يادآور ش
ــئوليت نماينده به استان و خروج  به تثبيت مس
ــى نگرى توجه دارند در حالى كه  از انحصار بخش
ــى مويد همين  ــل (84) قانون اساس مفهوم اص
ــس به اصالح  ــت بنابراين ورود مجل موضوع اس
ــرانجام است همان گونه بارها اين  قانون بدون س
موضوع مطرح و رد شده است. نمايندگان مردم 
درود و ازنا در مجلس شوراى اسالمى تصريح كرد: 
دولت بايد اليحه نظام جامع انتخابات را زودتر به 
مجلس ارائه كند، زيرا اين اصالح برش انتخابات 
مجلس و استانى شدن آن بدون توجه به تبليغات 
استان و منابع مالى در نظر گرفته شده است. وى 
افزود: با استانى شدن انتخابات هزينه انتخابات 
ــرايط مالى خاص  ــا تنها با اتكا به ش باال و نامزده
ــوى  ــركت كنند؛ از س مى توانند در انتخابات ش
ــاركت در حوزه ها تغيير  ديگر رقابت محلى و مش
ــد بود. اين  ــخگو نخواهن و نمايندگان ديگر پاس
ــى نيز  موضوع با اصل (3) و بند (9) قانون اساس
مغايرت دارد زيرا افراد مشهور در سطح استان و 
ملى با اين شيوه انتخاب مى شوند و نخبگان از ارائه 
برنامه هاى خود محروم مى مانند. كيان پور يادآور 
شد: حداقل نصاب راى در اين طرح 10 درصد در 
نظر گرفته شده اما اگر كسى درصد بيشتري از آرا 
ــب كند اما نتواند راى  در حوزه هاى فرعى را كس
ــت آورد، شانس كمى  حداكثرى استان را به دس
براى انتخاب شدن دارد بنابراين حوزه هاى فرعى 
ــه اين ترتيب  ــرايط به هم مى خورد. ب نااميد و ش
ــه گروه هاى خاص و  ــته ب امكان ورود افراد وابس
ــيون عمران  احزاب افزايش مى يابد. عضو كميس
مجلس دهم افزود: توسعه مناطق محروم اصوال 
به همت نمايندگان مناطق كم برخوردار دنبال 
ــدن اين روند با مشكل  ــود كه با استانى ش مى ش
روبه رو مى شود، از سوى ديگر تمركز و رسيدگى 

به مسائل فرعى كند مى شود.

كليات طرح استانى شدن انتخابات در بهارستان تصويب شد

قدم نخست براي تحول انتخاباتي

گروه سياسى

صحن
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بانك جهانى مى گويد روند رشـد 
اقتصاد جهانى در دو  سال آينده آهسته 
خواهد شد. بخشى از اين پيش بينى به 
كمرنگ شدن تاثير بخشودگى هاى 
مالياتى منتج از اليحه دونالد ترامپ 
نسبت داده شـده كه رشد اقتصادى 

آمريـكا را هـم به طور چشـمگيرى 
كاهش خواهد داد.بانـك جهانى در 
گزارش سـاالنه جديد خود ركود در 
رشد اقتصادى جهان طى سال 2019 و 
2020 را پيش بينى كرده  و  گفته ابرهاى 
خاكسـترى افق آينده اقتصاد را فرا 

خواهند گرفت.بنابر اين گزارش رشد 
اقتصادى طى سال جارى  و سال آينده 
(2020) رقمى حدود 2.8 يا 2.9 خواهد 
بود.البته در اين گزارش اخبار خوبى 
هم مورد اشاره گرفته است، از جمله 
«ركورد آرام» كه از نظر اقتصاددانان از 

ميانه هاى سال گذشته ميالدى (2018) 
آغاز شده و با روندى منظم و تدريجى 
ادامه داشـته است.اين پيش بينى ها 
اكثرا متوجه كشورهاى متمول به ويژه 
آمريكاست كه همچنان اقتصاد آن با 
سرعت در حال گسترش است و از اين 

نظر شتابى سـريع تر از اقتصاد حوزه 
يورو  و يـن ژاپـن دارد.بانك جهانى 
پيش بينى كرده است اقتصاد آمريكا با 
افول اثرات كاهش ماليات ها كه دونالد 
ترامپ آن را دسـتاورد بزرگ سـال 
اول رياسـت جمهورى خود مى نامد، 

كم كم شـاهد كاهش رشد اقتصادى 
خواهد بود، به طورى كه در سال 2021 
رشد اقتصادى اين كشور به 1,6 درصد 
كاهش پيدا خواهد كرد. اين در حالى 
است كه سال گذشته (2018) آمريكا 
شاهد رشد اقتصادى 2.9 درصدى بود.

بانک جهانی: افق اقتصاد جهان تیره و تار خواهد شد

ــه رابطه اى  ــنگتن فرى بيكن» ك پايگاه «واش
ــتر خبر داده بود  نزديك با دولت آمريكا دارد، پيش
كه وزير خارجه اياالت متحده  به اردن، مصر، قطر، 
امارات عربى متحده، عربستان سعودى، بحرين و 
كويت سفر مى كند تا به متحدان منطقه اى آمريكا 
ــده در حال ترك  ــد كه «اياالت متح اطمينان ده
ــانه اى نيز  از  خاورميانه نيست». برخى منابع رس
احتمال سفر وزير خارجه آمريكا به كشور عراق خبر 
داده بودند.البته خبر  فرى بيكن، تمام ماجرا تعريف 
نكرده و  بخش اصلى ماموريت پمپئو  مربوط به پروژه 

ايران هراسى است.
سفر  بولتون  به تركيه

مشاور امنيت ملى آمريكا در حالى پس از سفر به 
سرزمين هاى اشغالى به تركيه رفت كه افراد همراه 

او  در نوع خود جالب توجه بود.
بولتون را در اين سفر كوتاه، رييس ستاد ارتش 
آمريكا و جيمز جفرى، نماينده ويژه ائتالف جهانى 

همراهى كردند.
ــفيد ابتدا با ابراهيم  ــاور امنيت ملى كاخ س مش
ــت جمهورى تركيه در  ــخنگوى رياس كالين، س
ــت جمهورى ديدار كرد و مذاكرات  مجتمع رياس
ــاعت و 10 دقيقه طول  ــدود  دو س آن  ها چيزى ح
كشيد.بولتون قبل از آنكارا به اسراييل سفر كرده و با 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير اين كشور ديدار كرده 
بود.انتظار مى رود كه دانفورد و جفرى براى مدتى 

ديگر در آنكارا مانده و به مذاكرات خود ادامه دهند.
نكته مهم اينجاست كه اردوغان ديروز به رسانه ها 
ــرف هاى عجيب  ــه از دولت آمريكا، ح گفته بود ك

غريبى به گوش مى رسد. قطعا خيلى ساده لوحانه 
ــو صرفا براى  ــون و پمپئ ــت كه فكر كنيم بولت اس
هماهنگى خروج نيروهاى نظامى آمريكا از سوريه 

به منطقه سفر كرده اند.
ــيه اى مطرح شده  با توجه به صحبت هاى حاش
ــت اصلى آن ها  ــو، ماموري ــان بولتون و پمپئ از زب
بدون شك، جا انداختن تحريم هاى پسابرجامى و 
بى اثر كردن اين معاهده بين المللى و البته همراهى 
ــايه ايران با سياست هاى  بيشتر كشورهاى همس

اياالت متحده در مواجهه با تهران است.
سفر پمپئو  به اربيل

ــكا كه ديروز  ــو، وزير خارجه آمري مايك پامپئ
ــنبه؛ 9 ژانويه) وارد بغداد شده بود، پس از  (چهارش
ديدار با محمد الحلبوسى،رييس پارلمان عراق عازم 

منطقه كردستان شد.
خبرنگار شبكه «كردستان 24» طى پستى در 
«توييتر» با اعالم سفر پمپئو به اربيل، نوشت كه وى 
در اين سفر با مسئوالن منطقه كردستان در خصوص 
ــط منطقه  تحريم هاى ايران و صادرات نفت توس

كردستان به ايران گفت وگو خواهد كرد.
دفتر اطالع رسانى رياست پارلمان عراق، ديروز  
با انتشار بيانيه اى اعالم كرد كه  محمد الحلبوسى، 
رييس پارلمان به همراه اعضاى كميسيون روابط 
خارجه پارلمان به محض ورود وزير خارجه آمريكا 

به بغداد  از او استقبال كردند.
ــم، وزير خارجه  پيش از اين محمد على الحكي
عراق از سفر قريب الوقوع چهار  وزير خارجه از جمله 

وزراى خارجه ايران و آمريكا به بغداد خبر داده بود.

توييت بـى اسـاس پمپئـو در حمايت از 
تحريم

وزير امور خارجه آمريكا طى پيامى در صفحه 
شخصى توييتر خود، از تحريم هاى اتحاديه اروپا 

عليه ايران حمايت كرد.
پمپئو  با مطرح كردن ادعاها و اتهامات بى پايه 
ــت: «اتحاديه اروپا براى  و اساس عليه ايران نوش
نخستين بار از زمان توافق هسته اى تحريم هايى 
ــا كرد كه ايران  را عليه ايران اعالم و هلند نيز افش
ــال هاى 2015 و  قتل دو شهروند هلندى در س

2017 را هدايت مى كرده است.
ــازى دو حمله  ــوع در پى خنثى س  اين موض

ــه و دانمارك در سال  تروريستى ايران در فرانس
2018 صورت مى گيرد».

ــالش براى حفظ  ــا كه مدعى ت اتحاديه اروپ
ــنبه 18 دى 97 اولين  برجام است،  از روز سه ش
ــدن  دور تحريم ها عليه ايران را بعد از اجرايى ش
ــرد. اين  ــال 2014 اعمال ك ــق در س ــن تواف اي
تحريم ها بر پايه ادعاهايى اعمال شد كه دانمارك 

عليه ايران مطرح كرده است.
ــال جارى بدون ارائه  پليس دانمارك آبان  س
ــب به ايران را به  ــتنداتى عوامل منتس هيچ مس
ــور متهم كرد.  حمله به يك فرد در خاك اين كش

ايران قويا  اين ادعا را تكذيب كرده است.

واكنش ظريف به اقدام اروپا
ــور خارجه ايران  محمدجواد ظريف، وزير ام
در واكنش به اقدام روز سه شنبه اتحاديه اروپا در 
ــت: «اروپايى ها  تحريم ايران در توييتر خود نوش
ــه به منافقين-  از جمله دانمارك، هلند و فرانس
ــاند و به  گروهى كه 12000 ايرانى را به قتل رس
ــاى عراق كمك  صدام براى جنايت عليه كرده
ــاه مى دهند  ــت هاى ديگرى پن كرد- و تروريس
ــاه را از اروپا صحنه  ــاى بى گن ــل ايرانى ه كه قت
گردانى مى كنند. اتهام پراكنى عليه ايران، اروپا 
ــت ها مبرا  ــئوليت پناه دادن به تروريس را از مس

نمى كند».

واكنش سخنگوى وزارت خارجه
بهرام قاسمى، سخنگوى وزارت امور خارجه ايران 
ضمن محكوميت تصميم غيرمنطقى و تعجب برانگيز 
اتحاديه اروپا كه بر پايه اتهامات بى پايه و اساس، چند 
ــت، اين اقدام  تبعه ايرانى را مورد تحريم قرار داده اس
ــورهاى اروپايى در مبارزه  را نشانه عدم صداقت كش
ــم خواند و افزود: اتحاديه اروپا به جاى قرار  با تروريس
دادن نام گروه هاى تروريستى و جنايتكارى همچون 
منافقين و االحوازيه در فهرست تحريم خود، آنان را در 
اقدامات ضد انسانى و تروريستى خود  آزاد گذاشته و 
حتى تحت حمايت خود قرار مى دهد؛ اما جمهورى 
ــالمى ايران را كه پرچمدار مبارزه با تروريسم در  اس
منطقه بوده و اروپا امنيت خود را مديون آن است، مورد 
ــمى تصريح كرد: جمهورى  اتهام قرار مى دهد.قاس
اسالمى ايران در پاسخ به اين اقدام و در چارچوب عمل 

متقابل اقدامات مقتضى را اتخاذ خواهد كرد.
دموكرات هاى سناى آمريكا 

اليحه تحريم جديد عليه ايران را تاييد نكردند
ــناى آمريكا در  نمايندگان دمكرات مجلس س
ــور، از تاييد  اعتراض به ادامه تعطيلى دولت اين كش
اليحه اى در مورد اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران 
، سوريه و روسيه خوددارى كردند.  اين اليحه با عنوان  
تقويت امنيت آمريكا در خاورميانه به دنبال هدف قرار 
دادن سوريه و هم پيمانانش ( روسيه و ايران) با تحريم 
هاى جديد و تقويت همكارى هاى امنيتى واشنگتن 
با اسراييل و اردن بود. اليحه مذكور، تنها از حمايت 56  
نفر از صد سناتور برخوردار شد اما براى بررسى بيشتر 

به 60 راى نياز داشت.

ادامه عمليات برجام ستيزى
ترامپ به دنبال تحریم های جدید علیه ایران است

هر چند اين روزها، ديـوار مكزيك، نيمى از 
دولت فدرال را به تعطيلى كشانده و اوضاع بين 
دموكرات ها و آقاى رييس جمهور در حالت قهر 

قرار دارد اما دستگاه ديپلماسى و امنيتى اياالت 
متحده بيشـتر از  هر موقعى، فعال و اكتيو و به 

دنبال پروژه ايران هراسى است.
زوج بولتـون - پمپئـو    بـا تقسـيم كار در 
خاورميانـه هر كـدام بـه صـورت جداگانه به 
كشـورهاى همسـايه ايران سـفر مى كنند تا 
ماشين ايران هراسـى مد نظر «رييس» خود را 

پيش   ببرند.پس از خروج شخصيت هايى چون 
تيلرسون، متيس و ...، كار دست تندروهاى دور 
و بر ترامپ افتاده و معلوم نيست آن ها چه خواب 

هاى آشفته اى ديده اند.
يك روز بولتون در تركيه آفتابى مى شـود، 
روزى ديگـر پمپئـو در اردن بـه چانـه زنـى 
ديپلماتيك مشـغول اسـت. تقريبا در تاريخ 

كشور آمريكا كم سابقه بوده كه مشاور امنيت 
ملى و وزير خارجه به طور همزمان در خاورميانه  
به صورت ميدانى عليه ايران به فعاليت بپردازند.

نكته ديگرى كه نبايد فرامـوش كرد، اين دو 
نفر دست كم در ماجراى تحريم هاى جديد اروپا 
عليه ايران به بهانه عمليات نظامى عليه افراد، 
اقداماتى انجام داده اند كه منجر به موضع گيرى 

دانمارك و اتحاديه اروپا شده است.معلوم نيست 
ترامپ، نتانياهو و بن سلمان چه اهدافى را براى 
تيم دو نفره بولتـون و پمپئو تعريـف كرده اند 
اما به نظر مى رسـد بايد دسـتگاه ديپلماسى 
كشـورمان و به خصوص رييس جمهور و وزير 
خارجه هوشيارتر از گذشته، اتفاقات جارى در 
خاورميانه را رصد كنند . نكته ديگرى كه تا از قلم 

نيفتاده بايد به آن اشاره كنم، اين است كه يك 
مقام آگاه ديپلماتيك كشورمان  اعالم كرده كه  با 
توجه به حمايت كشورهاى اروپايى از گروه هاى 
شناخته شده تروريسـتى، جمهورى اسالمى 
ايران در حال تجديد نظردر همكارى اطالعاتى 
و امنيتى خود بـا اين كشورهاسـت و به زودى 
تصميمات مهمى در اين زمينه اتخاذ خواهد شد.

ممهدى دل روشن 

ــازمان ملل اعالم كرد،  سخنگوى دبيركل س
ــنبه) درباره  ــروز (چهارش ــن گريفيس دي مارتي
ــت گزارش  ــوراى امني ــت الحديده به ش وضعي
ــت كه دبيركل سازمان  مى دهد. اين در حالى اس
ــهر و بندر  ــتقرار 75 ناظر در ش ــل خواهان اس مل

الحديده به مدت 6  ماه شده است.
استفان دوجاريك، سخنگوى آنتونيو گوترش، 
ــازمان ملل تصريح كرد: اوضاع يمن به  دبيركل س
خصوص وضعيت شهر الحديده بسيار پيچيده است.

ــتاده  وى فاش كرد كه مارتين گريفيس، فرس
ــوراى امنيت را در  سازمان ملل به يمن، امروز ش
ــد و پايبندى طرف هاى بحران  جريان ميزان تعه

در زمينه اجراى توافقنامه سوئد خواهد گذاشت.
دوجاريك تاكيد كرد: گوترش نسبت به تداوم 
ــوئد و تعهد طرف هاى  ــه توافقنامه س پايبندى ب

درگير به توافقنامه مذكور اميدوار است.
وى نسبت به اعالم آمادگى كويت براى ميزبانى 
از دور جديد مذاكرات ميان طرف هاى بحران يمن 

نيز ابراز خرسندى كرد.
ــكاى نيوز،  از طرفى، گوترش از  به گزارش اس
ــت با استقرار 75 ناظر  شوراى امنيت خواسته اس
ــهر و بندر الحديده در غرب يمن براى 6  ماه  در ش
ــتقرار  موافقت كند تا به نظارت بر آتش بس و اس

مجدد نيروهاى طرفين درگيرى بپردازند.
شوراى امنيت با 15 عضو خود حدودا 20 ژانويه 
كه دوره ماموريت 30 روزه تيم ناظر اوليه به رهبرى 
پاتريك كامرت، ژنرال هلندى خاتمه مى يابد، به 

ــت گوترش جامه عمل مى پوشاند.   اين درخواس
ــال حاضر در  ــر كه در ح ــداد تيم ناظ تاكنون تع
ــده و سازمان ملل  الحديده هستند، مشخص نش
تاكيد كرده كه اعضاى تيم غيرمسلح هستند و هيچ 
لباس متحد الشكلى ندارند.در پايان ماه دسامبر 
ــت تيم نظارتى  ــوراى امنيت از گوترش خواس ش
ــد را در يمن  ــتر باش ديگرى كه از نظر تعداد بيش
ــتقر كند.ديپلمات ها مى گويند، پيش نويس  مس
ــنهاد گوترش  قطعنامه در زمينه موافقت با پيش
تاكنون از سوى هيچ يك از اعضاى شورا ارائه نشده 
است.در پيشنهاد گوترش در 31 دسامبر دبيركل 

سازمان ملل حضور 75 ناظر را مطرح كرد. 
ــت: به منابع و قواعد  وى همچنين عنوان داش
ــب براى تضمين امنيت افراد سازمان ملل  مناس
از جمله استفاده از خودروهاى زرهى، تجهيزات 
ــكى مناسب  ــيم، هواپيماها و حمايت پزش بى س

نياز خواهد بود.
ــول  ــع و اص ــن مناب ــزود: اي ــرش اف گوت
ــتدام  ــروع كار موفق و مس ــرط هاى ش پيش ش
ــتند.دبيركل سازمان  ماموريت تيم ناظران هس
ملل ادامه داد: ايجاد يك هيات نظارتى بزرگ تر 
ــى شكننده اى كه  به لحاظ تعداد به روند سياس
ــازى  ــروع كرده و فراهم س مارتين گريفيس ش
ــاه جارى  ــر مذاكرات طى م ــات دور ديگ مقدم
ــت گريفيس و  ــك مى كند.قرار اس ميالدى كم
ــانى  ــوك، هماهنگ كننده امور انس مارك لوك
ــى را درباره  ــانى سازمان ملل گزارش و امدادرس

ــه دهند.گوترش  ــت ارائ ــوراى امني يمن به ش
ــورهاى مجاور يمن خواسته تا  همچنين از كش
ــريع در  به ناظران از طريق تضمين آزادى و تس
ــور آن ها و  ــان از و به يمن و عب رفت وآمدهاى ش

تجهيزات شان از مرزها مدد برسانند.
وى افزود: تعهدات مشابه براى گسترش سطح 

عمليات انسانى در يمن ضرورى است.

ديدار منصور هادى با گريفيس در رياض
عبدا... العليمى، مدير دفتر رياست جمهورى 
مستعفى يمن در صفحه شخصى خود در توييتر 
ــت: ديدار مارتين گريفيس، فرستاده ويژه  نوش
ــه منصور هادى،  ــازمان ملل به يمن با عبد رب س
ــتعفى) يمن ديدارى  رييس جمهور (دولت مس

«سازنده، كارآمد و شفاف» بود.

منصور هادى در جريان اين ديدار بر حمايتش 
ــاى گريفيس براى تحقق  از تالش ها و فعاليت ه
ــتعفى  صلح تاكيد كرد.هادى بر اراده دولت مس
يمن براى اجراى توافقنامه  سوئد و نيز بر آمادگى  
براى گشودن تمامى گذرگاه هاى انسانى و اتخاذ 
ــانى را كاهش  تمامى اقداماتى كه درد و رنج انس

دهد، تاكيد كرد.

درباره نقش الحديده
ــته ترين نكات  ــده، يكى از برجس بندر الحدي
مطرح شده در مذاكرات سوئد را تشكيل داد و طى 
ماه هاى گذشته برجسته ترين جبهه در نبرد يمن 
به شمار مى رفت. به دنبال برقرارى آتش بس در 
18 دسامبر هم اكنون آرامش شكننده اى بر اين 
شهر حكمفرما شده است.بر اساس توافقنامه دو 
طرف درگيربايد به طور كامل از منطقه درگيرى 
عقب نشينى كنند و در مناطق ديگر مورد توافق 
مستقر شوند.بر اساس قطعنامه صادر شده در ماه 
ــتيابى به توافق آتش  گذشته ميالدى پس از دس
بس ، سازمان ملل در حال حاضر يك تيم كوچك 
شامل 16 ناظر بين الملل در يمن به رهبرى ژنرال 

هلندى بارتيك كاميرت مستقر كرده است.
ــازمان ملل در 20 ژانويه يعنى  ــت س قرار اس
ــه نظارت در  ــان يافتن ماموريت كميت تاريخ پاي
خصوص هيات ناظران جديد تصميم گيرى كند.

ائتالف خودخوانده عربى به سركردگى عربستان 
و امارات چهارشنبه 23 خرداد به رغم هشدارهاى 
بين المللى درباره وخامت اوضاع انسانى، حمالت 
ــغال بندر الحديده در غرب  گسترده اى را براى اش
يمن آغاز كرد كه تا كنون با مقاومت نيروهاى ارتش 
و كميته هاى مردمى اين كشور روبه رو شده است. 
ــرخ  الحديده دومين بندر بزرگ يمن در درياى س
ــى مردم تحت محاصره اين  و تنها راه ارتباط درياي
كشور با جهان خارج و همچنين تنها گذرگاه ورودى 

كمك هاى بشردوستانه به يمن است. 

آیا صلح و آرامش در رسزمین جنگ فراموش شده، استمرار خواهد داشت؟

تقاضاى گوترش براى  استقرار 75 ناظر آتش بس در يمن

گونن سـگو، وزير سـابق انـرژى و 
زيرسـاخت دولـت اسـراييل، به جرم 
جاسوسـى براى ايران و دادن اطالعات 
به «دولت متخاصم»به 11 سـال زندان 
محكـوم شـد. ايـن خبـر را وزارت 
دادگسترى اسراييل روز چهارشنبه 19 

دى (9 ژانويه) اعالم كرد.
مبانى حقوقى صـدور اين حكم روز 

11 فوريه اعالم مى شود. ديگر جزييات 
در حال حاضر به دسـتور قاضى پرونده 

علنى نيست.
سگو كه به «كمك به دشمن متخاصم 
در زمان جنگ، جاسوسى عليه كشور 
اسـراييل، و ارائه اطالعات به دشمن» 
متهم بود در ماه  مي 2018 از گينه استوايى 

به اسراييل بازگردانده و دستگير شد.

او براى ارائـه اطالعـات مربوط به 
زيرسـاخت هاى انرژى، سـايت هاى 
امنيتى و سـاختمان ها و افراد كشور 
اسراييل و... به ايران گناهكار شناخته 
شده اسـت. سـگو پيش از اين مدتى 
را به جـرم قاچـاق، جعـل و تقلب در 
زندان سپرى كرده است. او پس از آن 
براى ادامـه كار اصلى خـود به عنوان 

پزشك به گينه استوايى رفت.بر اساس 
بيانيه اى كه در ماه ژوئن صادر شـده، 
سگو نخسـتين بار در سـال 2012 در 
نيجريه با عوامل ايران مالقات داشته 
اسـت. در ايـن بيانيـه همچنين ذكر 
شده است كه او از سوى سازمان هاى 
امنيتى ايـران جذب شـده و دو بار تا 

كنون به ايران سفر كرده است.

اسـراييل مى گويـد كـه اطالعات 
حساسى از سـوى وزير سـابق انرژى 
كشور در اختيار ايران قرار نگرفته است. 
بـا اين همه روزنامـه االخبـار لبنان در 
گزارش خود آورده اسـت كه اطالعات  
متنوعى كه سـگو تحويل داده، توسط 
جمهورى اسالمى ايران در مبارزه با  رژيم 

صهيونيستى استفاده خواهند شد.

محکو میت
 وزیر سابق ارسايیل
 به اتهام جاسوسی

 برای ایران

كميسارياى عالى پناهندگان سازمان 
ملل متحـد در تايلند روز چهارشـنبه 
با درخواسـت پناهندگـى رهف محمد 
القنون، دختر 18 ساله سعودى موافقت 
كرد.مسئوالن اين نهاد همچنين اعالم 
كردند كـه با ارسـال پرونـده اين دختر 
بـه اسـتراليا از مقامـات دولـت كانبرا 
خواسته اند تا درخواسـت اين پناهنده 

جوان را  بپذيرند.بنا بر آخرين گزارش ها، 
سازمان امنيت ملى استراليا ضمن تاييد 
دريافت پرونده رهف محمد القنون گفته 
است كه دولت اين كشور در حال بررسى 
اين درخواست است. رهف روز سه شنبه 
با ايجاد يك حساب جديد كاربرى جديد 
در توييتر كارزارى براى مخالفت با اقامت 

اجبارى خود در تايلند ايجاد كرده بود.

تقاضاى پدر  رهف براى ديدار  با دخترش
همزمان روز چهارشنبه پدر دختر 
پناهنده سـعودى وارد تايلند شـد و 
از مقام هاى اين كشـور خواسـت به او 
اجازه دهند تا   با  دخترش مالقات كند.

سوراچاته هاپكان، رييس سازمان 
مهاجرت تايلند با اعالم اين خبر گفت 
كه پـدر رهف محمد القنـون به همراه 

پسرش بامداد چهارشنبه 19 دى وارد 
فـرودگاه بانكـوك، پايتخـت تايلند 

شده اند.
 رييس سـازمان مهاجرت تايلند با 
اين حال گفت مقام هاى سـازمان ملل 
هنوز اجازه اين مالقات را نداده و خود 
رهف نيز نمى خواهـد با پدرش روبه رو 
شـود.رهف محمد القنـون، دختر 18 

ساله تبعه عربستان سعودى هنگامى 
كه با خانواده اش به كويت سـفر كرده 
بود از فرصت اسـتفاده كـرد و با تهيه 
بليط تايلند قصد داشـت به اسـتراليا 
بگريزد، اما پليس تايلند هنگام ورود 
او به فرودگاه بانكوك در روز شنبه 15 
دى او را به دليل نداشـتن ويزا و بليط 

برگشت دستگير كرد.

سازمان ملل 
درخواست 

پناهندگی دخرت 
سعودی را پذیرفت



حقوق و قضاسال  هفتم  |    شماره  1391 |     8   صفحه                       پنج شنبه  20 دي  7 139|   3   جمادي االول    1440|  10  ژانويه    2019 hoghoughi@ghanoondai ly . i r5

ــى وانقالب  ــتان عموم ــك ورز، دادس ــن ني محس
ــگار گروه  ــيرجان در گفت وگو با خبرن ــتان س شهرس
ــن  ــزارى ميزان، آخري ــى خبرگ ــى و قضاي حقوق
ــيرجان  ــده آزار و اذيت دختر جوان در س جزييات پرون
ــر جوان  ــود رضايت دخت ــريح و بيان كرد:باوج را تش
ــام (امير. ك)  ــم اصلى كه فردى به ن (بزه ديده) اما مته
ــر مى برد. ــرم در زندان به س ــت از جنبه عمومى ج اس

ــده كه جوانى  ــيرجان گفت: خانم بزه دي ــتان س دادس
ــراه مادرش  ــيرجانى و به هم متولد 1381 و اصالتا س
ــت در اولين جلسه رسيدگى به پرونده  ساكن تهران اس
ــادر اين  ــت كرده اما م ــبت به متهمان اعالم رضاي نس
ــرده و تاكنون  ــكايت ك ــوان از هر دو متهم ش دختر ج
ــى بيان  ــت.اين مقام قضاي ــرده اس ــى اعالم نك رضايت
ــه صورت  ــه عمومى جرم ب ــده از جنب ــن پرون كرد: اي
ــى  ــتگاه قضاي ــد و دس ــد ش ــيدگى خواه ــژه رس وي
ــورد خواهد كرد. ــه برخ ــن حادثه قاطعان با عامالن اي

ــفانه متهم  ــرد: متاس ــان ك ــيرجان بي ــتان س دادس

ــه و نيرنگ  ــا حيل ــام ب ــد انتق ــه قص ــى پرونده ب اصل
ــيرجان  ــب مي كند كه به س ــده را ترغي ــزه دي دختر ب
ــراه مادرش  ــز به هم ــوان ني ــفر كندواين دختر ج س
ــفر مى كند. ــيرجان س ــات اقوام به س ــه مالق وبه  بهان

ــر بزه ديده  ــاره به اينكه پدر دخت اين مقام قضايى با اش
فوت كرده است، ادامه داد: دختر بزه ديده پس از سفر به 
سيرجان بدون اطالع دادن به مادر خود به يك خانه باغ كه 
از قبل توسط متهمان پرونده در منطقه اى خارج از شهر 
فراهم شده بود، مى رود كه در ادامه متهمان رديف اول و 
دوم با مراجعه به اين مكان اقدام به آزار و اذيت دختر جوان 
مى كنند و سپس متهم رديف اول كليپى ضبط شده را در 
ــتاگرام خودش به اشتراك مى گذارد. STORY اينس

ــس از بارگذارى  ــاخت: بالفاصله پ ــان س وى خاطرنش
ــل جرم در  ــتاگراِم عام ــم تكان دهنده در اينس اين فيل
ــه رصد  ــق كميت ــوع از طري ــه 14 دى، موض روز جمع
ــد و  ــيرجان  رص ــراى س ــازى دادس ــاى مج فض
ــد. ــادر ش ــرى  ص ــتور پيگي ــى دس ــدك زمان در ان

ــيرجان گفت: باوجود اينكه هنوز گزارش  دادستان س
رسمى از اين موضوع به دادسراى سيرجان واصل نشده 
ــاكى نيز مطرح نبود، به لحاظ جنبه  ــكايت ش بود و ش
ــتورات  ــترده دس عمومى و احتمال تبعات منفى گس
ــتگيرى متهمان  ــايى و دس قضايى الزم جهت شناس
ــد.وى بيان كرد: هنوز چند ساعت از بارگذارى  صادر ش
ــى متهِم اصلى  ــتور قضاي ــته بود كه با دس فيلم نگذش
ــد. ى) كه اقدام  ــا فردى به نام (محم (امير. ك) همراه ب
ــط  ــان توس به تصويربردارى كرده بود، در مخفيگاه ش
ــدند.اين مقام  ــتگير ش ــيرجان دس ــس آگاهى س پلي
ــه دختر جوان  ــان روز حادث ــرد: در هم قضايى بيان ك
ــيرجان احضار مى شود و تحقيقات  نيز به دادسراى س
ــود.وى افزود: هنگامى  تكميلى در اين رابطه آغاز مى ش
كه متهمان به دادسراى سيرجان منتقل شدند، آن قدر 
شوك زده بودند كه اول منكر عمل مجرمانه مى شدند؛ 
ــاهده كردند و ادله ديجيتالى جرم  اما وقتى فيلم را مش
ــود، پيش  ــده ب ــف ش را كه ازمحل مخفيگاه آن ها كش

ــراف كردند. ــد، بالفاصله اعت ــته ش ــا گذاش روى آن ه
ــده اى تحت عناوين  ــن رابطه پرون وى اعالم كرد:در اي
توقيف غيرقانونى، هتك حيثيت از طريق فضاى مجازى 
ــكيل و متهمان رديف اول و دوم  و آزار و اذيت بانوان، تش
به ترتيب (امير. ك) و (محمد. ى) تفهيم اتهام شده اند.

ــف اول  ــم ردي ــت: مته ــى گف ــام قضاي ــن مق اي
ــخ  ــت از تاري ــاله اس ــى 20 س ــه جوان ــر. ك) ك (امي
ــدان  ــه زن ــت روان ــت موق ــرار بازداش ــا ق 14 دى ب
ــر مى برد. ــت و هم اكنون نيز در زندان به س ــده اس ش

وى با اشاره به اينكه دختر بزه ديده بازداشت نيست، افزود: 
متهم رديف دوم (محمد. ى) نيز با توجه به نوع رفتارش با 

قرار بازداشت موقت در حال حاضر بازداشت است.
ــاره اين پرونده  ــرد: تحقيقات درب نيك ورز بيان ك
ــده و تحقيقات تكميلى در حال انجام  هنوز كامل نش
ــدن تحقيقات، كيفرخواست  ــت و پس ازكامل ش اس
ــود و تالش ما اين است كه در اسرع وقت  تنظيم مى ش

دادگاه برگزار شود.

ــخ داد،  ــى را پاس ــن به صدا درآمد، گوش زنگ تلف
ــيد: سالم، آقا  ــت خط پرس صداى تيزگستاخى پش
ــاور پاسخ داد:  ملك تان كجاى زعفرانيه است؟و مش
ــترى:  مترى چند!؟ ومشاور  حوالى خيابان ثارا...، مش
ــت خط با  ــان، خانم پش ــخ داد: 25 ميليون توم پاس
ــروع به صحبت كرد و گفت: ببينيد آقا من  ــتاب ش ش
يك آپارتمان حداقل 150 مترى مى خواهم كه حتما 
ــن زعفرانيه به همراه  طبقه باال باشد، بهترين لوكيش
البى شيك و مشاعات فول امكانات، سه خواب مستر 
ــپزخانه ترجيحا فول فرنيش، بيشتر از  هم باشد، آش
يك و نيم ميليارد هم پول ندارم. مشاور با خونسردى 
پاسخ داد: بله يك مورد اوكازيون براى تان سراغ دارم، 
ــك، فول  ــان ولنج ــم، در خيابان ساس طبقه يازده
ــاعات بى نظير، ويو عالى،  امكانات، سوپر لوكس، مش
ــما را راضى  غرق در نور، 170 متر دقيقا چيزى كه ش
مى كند. مشترى خانم باخوشحالى پشت خط گفت: 
ــاور پاسخ داد: با يك  واقعا، قيمتش چقدر است!؟ مش
ــم آن را براى تان به  و نيم ميلياردى كه داريد مى توان
مدت يك سال رهن كنم. بعد ازسكوتى عميق صداى 
مشترى خانم پشت خط بلند شد و گفت: مرا مسخره 
ــخ داد: خير شوخى و مسخره  كرده ايد!؟ و مشاور پاس
ــروع كرديد، با پول و توقعى كه داريد  بازى را شما ش
ــان را رهن كنيد،  ــد آپارتمان دلخواه ت تنها مى تواني
ــفارش داده ايد حداقل  قيمت خريد ملكى كه شما س
6ميليارد تومان است نه يك و نيم ميليارد، يا از قيمت 
خبر نداريد كه ايرادى ندارد يا ما را چيز ديگرى فرض 
كرده ايد كه باز هم ايرادى ندارد، با اين حال با اين پول 
ــك آپارتمان چند  ــد منطقه پايين تر ي مى توانيد چن
ساله خريد كنيد يا اگر چنين آپارتمانى در ذهن داريد، 
ــترى گوشى را قطع كرد و  بايد پولش را بپردازيد. مش
ــراغ برنامه روزانه اش رفت. روند عادى  ــاور به س مش
فروش امالك و مستغالت در منطقه يك تهران چنين 
ــت و  ــت، در آنجا يك ميليارد تومن، يك تومن اس اس
گاهى با همين پول به ظاهر درشت تف هم كف دست 
ــد كه قصد خريد آپارتمان  آدم نمى گذارند، چه برس
هم داشته باشيد. اينجا اگر پول ندارى حق حرف زدن 
هم ندارى. ساعت 9 صبح شروع كار هر دالل حرفه اى 
ــرى شروع مى شود،  است، با چك كردن آگهى همش
ــتن در  ــى امالك، گش ــه مالكان و كارشناس تماس ب

منطقه و يافتن ملك هاى خوش قيمت وخوش نقشه، 
آگهى كردن ملك انتخابى در روزنامه و منتظر شكار 
مشتريانى كه ممكن است خريدار واقعى باشند، بعد از 
تماس مشتريان در صورت كافى بودن بودجه مشترى 
ــاور قرار سرويس  و عالقه مندى آن به توضيحات مش
ــم بياورند و  ــانس ه و بازديد ملك مورد نظر و اگر ش
ــترى بدون هيچ ادا و اصولى ملك را بپسندد، قرار  مش
نشست مذاكره و خاتمه فروش و دريافت شيرين ترين 
ــى از طرفين،  ــيون معامالت بخش قصه يعنى كميس
خيلى مى چسبد كه روند ساده اى به نظر مى آيد؛ با اين 

حال همين مسير به ظاهر ساده روزگار دالالن ملكى 
ــار عصبى و دود سيگار  را سياه مى كند، هر روزدرفش
ــده اند، گاهى آن قدر بى اعصاب مى شوند كه  غرق ش
روده شان به هم گره مى خورد. بيشتر وقت ها بى پول 
ــد ماه پول  ــانس بياورند و بعد از چن ــتند و اگر ش هس
ــوند كه ريال  ــتى به جيب بريزند، مجبور مى ش درش
ــان بزنند.  به ريالش را به زخم همه ماه هاى ندارى ش
ــر مى آيد، آدم هايى  اين كار، كار پرزرق و برقى به نظ
ــه اى صحبت  ــا و حرف ــه زيب ــيك ك با لباس هاى ش
ــب اخالقى  ــد مراعات همه جوان ــد، مجبورن مى كنن

ــتريان را بكنند و درآن ها نقاط اشتراكى  مالكان و مش
براى يك ارتباط دوستانه به دست بياورند. همه جور 
ــتريان مى رقصند كه مبادا چيزى خاطر  ــاز مش به س
ــان را پاره كند و از خريد منصرف شوند. با  ِكش دارش
اين حال تصور ديگران از كار واسطه گرى امالك چيز 
ديگرى است، از نظر آنان مشاور امالك كسى است كه 
وسط مالك و مشترى قرار مى گيرد و آن ها را به عقد هم 
در مى آورد و در اين وسط يك پول چاق و ِچله به جيب 
مى زند. جالب تر اينجاست كه اين خيال فانتزى آن قدر 
ــت كه فكر مى كنند مشاوران در  براى شان واقعى اس

روز چندين بار مالكان و مشتريان مختلف را به نكاه هم 
ــايد همين تصوير فانتزى باعث ورود  در مى آورند. ش
عده اى جوان جوياى كسب درآمدهاى رويايى به اين 
كار مى شود. اگر آگهى هاى استخدامى مشاور امالك 
را در تهران بزرگ جست وجو كنيد، متوجه يك نكته 
ــويد. همه شان با اين  مشترك در اين آگهى ها مى ش
تيتر شروع مى كنند، اگرآرزوي درآمدى ماهيانه 10

ــد كه اين درآمد ديگر يك  ميليون تومان داريد، بداني
رويا نيست، به ما بپيونديد. آگهى هاى گول زننده اى 
ــروكله زدن  ــچ گاه نمى گويندكه اگر تحمل س كه هي
نداريد، اگر فكر مى كنيد مى توانيد چندين ماه بدون 
ــد ،اگرفكر مى كنيد آن قدر مايه  پول، خون باال بياوري
ــن امالك باحال و  راه رفتن در خيابان ها را براى يافت
شيرين براى فروش داريد و اگر فكر مى كنيد مى توانيد 
ــويد و جان  ــورده، افعى ش ــت مارخ در ميان يك مش
ــاعت  ــالم به در ببريد يا اگر تحمل كار كردن از س س
ــب را داريد،آن هم بدون مرخصى  يا  9صبح تا 11 ش
ــرى بزنيد تا شايد شانس  حقوق ماهيانه به بنگاه ها س
بياوريد و از ميان اين همه گرگ گرسنه شما هم لنگ 
ــت و  جوجه اى به خانه ببريد؛ اينجا دنياى ديگرى اس
بيشتر از هر چيزى به تحمل و پوستى كلفت نياز دارد، 
ــن كار را بخواهى و برايش جان  اينكه با تمام وجود اي
بكنى. اكثر جوانان تازه كارى كه به شوق درآمد رويايى 
ــوند، وقتى با چنين فشار و سختى  وارد اين كار مى ش
ــريع ميدان را خالى مى كنند و از  روبه رو مى شوند، س
اين حرفه خارج مى شوند و اين يكى از مهم ترين داليل 
خراب شدن قيمت هاى بازار امالك و مستغالت است. 
عمر كارى اين افراد به كمتر از يك ماه مى رسد اما در 
ــدن  اين مدت كوتاه بازار را به هم مى ريزند، با وارد ش
ــتار فروش امالك كلنگى  در اين كار همه شان خواس
ــتند،  ــاى الكچرى 400 متر به باال هس يا آپارتمان ه
ــته فكر مى كنند اين سبك فروش  بيشترشان ندانس
شبيه  همه بسته هاى پفك نمكى است كه به سرعت 
آبش مى كردند. باور اين موضوع خيلى سخت است كه 
دنياى معامله گرى امالك و فروش واحد هاى مسكونى 
ــت كه مى شود از  جزو متفاوت ترين تجارت هايى اس
ــط مجموعه اى از چوب  ــك آپارتمان فق آن نام برد. ي
ــت، براى خريدار، به چنگ آوردن  و سنگ و آهن نيس
بزرگ ترين دارايى زندگى اش است و براى فروشنده 
گاهى به قيمت از دست دادن تمام خاطرات بچگى اش 
است. در اين ميان هم كسانى واسطه مى شوند كه اين 
فرآيند را جوش دهند. صادقانه بخواهم بگويم اعتماد 
واژه اى دم دستى براى دالالن حرفه اى امالك است. 
ــان  ــان ولى به بيشترش نمى توان گفت كه به همه ش

ــم خورده اند كه  ــرد. آن قدر زخ ــوان اعتماد ك نمى ت
بعضى هاي شان مى خواهند به هر قيمتى يك معامله 
ــد. فرقى نمى كند كه ملك  چرب و نرم را جوش بدهن
ــى درد. پايش  ــد يا يك مايه دار ب يك پيرزن ندار باش
ــان بودن، پول بيشتر را  بيفتد، بين پول و ملك و انس
ــان  انتخاب مى كنند، حق هم دارند. آن قدر پوست ش
ــان سرد شده است. در اين  را كننده اند كه  چشمان ش
ــا برنامه پيش بروى و همه چيز  تجارت هر چقدر هم ب
ــاركت يك ملك كلنگى  را براى معامله، فروش  يا مش
ــيون را  ــى كه پول كميس ــى، تازمان جفت و جور كن
ــدارى از آن را خرج نكرده اى، نمى تواني  نگرفتى و مق
ــده فرض كني. گاهى در دقايق  هيچ كارى را تمام ش
نهايى امضاي يك قرارداد همه چيز به هوا مى رود. آدم 
ــرايط ناجور و حال احوال ناجورتردست به  ناجور و ش
ــته هاى بافته شده ات را  ــت مى دهند تا همه رش دس
پنبه كنند. فرآيند يك معامله فروش از چندين روز تا 
ــت به طول بينجامد كه بسته  چندين سال ممكن اس
به نوع ملك، منطقه، قيمت و طرفين معامله، متفاوت 
ــانس بياورى كه يك ملك را در كمتر از  است. مگر ش
يك روز بفروشى، مخصوصا در منطقه يك تهران، اين 
جا همه چيز، از زمين تا زير زمين با كل كشور متفاوت 
است. پروژه هاى مشاركت در ساخت يا فروش امالك 
ــت كه  ــخت ترين نوع فرآيندهايى اس كلنگى جزو س
ــازار مى تواند طى  ــه اى و جاافتاده در ب يك دالل حرف
كند. از ميان اين دو، در پروژه هاى مشاركت در ساخت 
ــازى چندين مالك و  ــت كه براى آماده س ممكن اس
ــليقه آن ها به مدت دو  ــازنده مناسب با س انتخاب س
ــه در اين كار  ــال هر روز خون باال بياورى. بدبختان س
ــت به فروش  ــل كار كنى و دس اگر بخواهى هردم بي
ــك ريال هم  ــى، نمى توانى ي و معامله هر چيزى بزن
كاسب شوى، اين كار كامال تخصصى است، آپارتمان 
ــاركت كار باشد. بحران از جايى  فروش نمى تواند مش
ــود كه تازه كاران وارد بازار مى شوند و  ــروع مى ش ش
مى خواهند همه چيز را معامله كنند و يك شبه پولدار 
شوند. با دادن قيمت هاى خيالى به مالكان توقع شان 
ــت معامله اى  ــبانند و ممكن اس ــقف مى چس را به س
ــت به  ــه اى چندين ماه آماده كرده اس را كه يك حرف
ــا وارد بزرگ ترين تجارت  ــى احمق ه باد دهند. وقت
ــايد زيانى بدتر از نوسانات ارزى و  كشور مى شوند، ش
تحريم هاى نفتى به اين بازار وارد كنند. با اين حال چه 
با بحران  و چه بى بحران 9 صبح در دفتر كار با كشيدن 
ــيگار روز كارى يك دالل شروع و در انتهاى  يك نخ س
شب با يك تشت آب داغ و نمك كه پاهاى ورم كرده اش 

را در آن ها مى مالد، تمام مى شود.

                دادستان سيرجان تشريح كرد   

آخرين جزييات پرونده آزار و اذيت دختر جوان در سيرجان

پول چاق

ــورى اجازه نمى دهد فضاى  ــلمين منتظرى گفت: هيچ كش حجت االسالم و المس
مجازى اش رها باشد و فيلتر برخى شبكه ها و كانال ها به معناى چشم پوشى از امكانات خوب 
و ارزشمند فضاى مجازى نيست، آنچه ما را به صدور حكم قضايى در برخى موارد متوسل 
مى كند، آسيب هايى است كه متوجه جامعه مى شود.حجت االسالم و المسلمين منتظرى 
دادستان كل كشور در جلسه بررسى تهديدات حوزه فرهنگى و اجتماعى هدف از اين جلسه 
را در ارتباط با مسائل فرهنگى جامعه بيان كرد و گفت: همه مى دانيم دشمن در مقابله با نظام 
جمهورى اسالمى از حربه هاى مختلف و راه هاى گوناگون ورود پيدا كرده و مى كند و از جمله 
راه هاى ورود، مسائل فرهنگى جامعه است.وى با اشاره به تعبير مقام معظم رهبرى تحت 
عنوان شبيخون فرهنگى دشمن، ادامه داد: در طول سال هاى متمادى شاهد هستيم اين 
شبيخون انجام شده و روز به روز هم ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند؛بنابراين وظيفه همه ما در 
نظام جمهورى اسالمى چه در دستگاه هاى فرهنگى و چه در دستگاه هاى ديگر كه به نحوى 
از انحا مسئوليت هدايت مسائل فرهنگى را بر عهده دارند، اين است كه به اين موضوعات توجه 
جدى داشته باشيم.دادستان كل كشور تصريح كرد: دستگاه قضا از جهت جرايمى كه در حوزه 
فرهنگى شكل مى گيرد، وظيفه دارد كه در چارچوب قوانين و مقررات به اين قبيل پرونده ها 
رسيدگى كند.حجت االسالم و المسلمين منتظرى به نقش قوه قضاييه در پيشگيرى از وقوع 
جرم اشاره كرد و ادامه داد: از منظر حقوق عامه بايد دادستان ها به حقوق مردم توجه داشته 
و در مسائل فرهنگى در جايى كه اقتضا مى كند، ورود كنند.دادستان كل كشور به تعريفى از 
شبيخون فرهنگى پرداخت و گفت: شبيخون فرهنگى عبارت است از هجوم دشمن بر فكر 
اعتقادى و اخالقى جامعه به صورت غافلگيرانه با هدف اينكه باورها و اعتقادات جامعه يا اخالق 
شهروندان را به طور كلى متالشي يا كارآيى الزم را سلب كند.وى ادامه داد: خاستگاه اصلى 
وجود انقالب اسالمى و تحقق نظام جمهورى اسالمى، اعتقاد و ايمان مردم به احكام نورانى 
اسالم بوده است.حجت االسالم و المسلمين منتظرى تصريح كرد: با رهبرى امام راحل، 
مردم راى قاطع باالى 98 درصد به نظام جمهورى اسالمى دادند. اكنون محور هاى اصلى اين 
نظام مشخص است و از روز تحققش با انواع دشمنى هاى دشمنان مواجه بوده است.وى بيان 
كرد: خمير مايه اصلى كه قوام نظام بر آن استوار است، اعتقاد راسخ مردم به مبانى دينى بوده 

است و خاستگاه اين نظام ، انقالب و جمهورى اسالمى فكر و انديشه و گرايش هاى دينى مردم 
بوده است.دادستان كل كشور ادامه داد: جنگ نظامى و توطئه هاى دشمنان با شكست هاى 
پى درپى مواجه شد؛بنابراين جنگ   فرهنگى را مورد توجه قرار دادند و همه ابزار ها را در اين 
راستا به كار گرفتند.وى بيان داشت: دشمن اعتقادات مردم و افكار اسالم گرايانه مردم را هدف 
قرار داده است؛بنابراين وظيفه مسئوالن است كه متناسب با تالش دشمن ابزار هاى الزم را 
به كار گيرندولى متاسفانه در درون كشور در مورد ابزار و امكاناتى كه مى توانيم عليه شبيخون 
فرهنگى دشمن به كار گيريم آن گونه كه شايسته نظام جمهورى اسالمى است، يا قصور يا 
تقصير داريم.دادستان كل كشور مقابله با شبيخون فرهنگى را امرى سخت و ظريف دانست 
و گفت: بايد متناسب با ابزار دشمن ما نيز ابزار هاى الزم را در مقابله با شبيخون فرهنگى به كار 

گيريم.
حجت االسالم و المسلمين منتظرى خاطرنشان كرد: الزمه مقابله با دشمنى كه مجهز به 
موشك است، اين است كه خودمان را مجهز به موشك كنيم و بايد ديد كه تاكتيك هاى دشمن 
چيست و از آن ها استفاده كرده و فراتر از تاكتيك هاى دشمن حركت كنيم، در حوزه فرهنگى 
هم همين طور است.وى تصريح كرد: مسئوالن فرهنگى، رسانه ها، هنرمندان، آموزش و 
پرورش، صدا وسيما و هركسى كه دست اندركار مسائل فرهنگى است بايد ضعف هاى موجود 
را برطرف كند.دادستان كل كشور با اشاره به حادثه سيرجان و اينكه فضاى مجازى بستر 
وقوع برخى جرايم است، گفت: اگر فضاى مجازى را مديريت نكنيم روز به روز وضع مان بدتر 
خواهد شد. البته بايد از اين فناورى روز استفاده كرد، ولى آيا نبايد در نظام جمهورى اسالمى 
فضاى مجازى مديريت صحيح شود؟دادستان كل كشور گفت: تا بحث مديريت فضاى 
مجازى و فيلتر برخى فضا هايى را كه جز ضرر چيزى ندارد مطرح مى كنيم، عده اى از رسانه ها 
و بخش هاى مختلف ما را متهم مى كنند كه قوه قضاييه نمى خواهد از اين فضا استفاده شود 
كه اين برداشت نادرست است، هيچ كشورى اجازه نمى دهد فضاى مجازى اش رها باشد و 
فيلتر برخى شبكه ها و كانال ها به معناى چشم پوشى از امكانات خوب و ارزشمند فضاى 
مجازى نيست، آنچه ما را به صدور حكم قضايى در برخى موارد متوسل مى كند، آسيب هايى 
است كه متوجه جامعه مى شود.وى ادامه داد:  شوراى عالى فضاى مجازى مسئول مديريت 

فضاى مجازى است.وزارت ارتباطات و دستگاه هاى مرتبط با فضاى مجازى در قبال حوادث 
رخ داده در اين فضا مسئوليت دارند.دادستان كل كشور گفت: اعتقاد نداريم كه بايد فضاى 
مجازى را به گونه اى بست كه مردم نتوانند از آن استفاده كنند.حجت االسالم و المسلمين 
منتظرى با اشاره به دغدغه هاى مقام معظم رهبرى نسبت به مسائل فضاى مجازى، تصريح 
كرد: مسئوالن امر و متوليان مديريت فضاى مجازى بايد بدانند كه وظيفه آن هاست كه 
فضاى مجازى را مديريت كنند؛ از دولت تا شوراى عالى فضاى مجازى و وزارت ارتباطات 
و دستگاه هاى ديگر كه مسئوليت دارند، اگر كوتاهى كنند بايد روزى در پيشگاه خداوند 
متعال جوابگو باشند.وى ادامه داد: ما نمى گوييم مردم از تئاتر و فضاهاى شاد استفاده نكنند، 
مردم بايد شاد باشند و كسى مخالف شادى مردم نيست و كسى القا نكند كه ما با شادى مردم 
مخالف هستيم؛ چراكه مردم بايد شاد باشند اما بايد خطوط قرمز رعايت شود و قانون نقض 

نشود.حجت االسالم و المسلمين منتظرى  با بيان اينكه دستگاه هاى فرهنگى بايد با  تهاجم 
فرهنگى برخورد كنند، بيان داشت: نبايد اجازه دهيم در دستگاه هاى فرهنگى جرايمى شكل 
گيرد كه بخواهيم برخورد كنيم و در مقابله با تهاجم فرهنگى هم افزايى و همكارى دستگاه 
ها الزم است.وى افزود: دستگاه قضايى به دنبال اين نيست كه با مسائل فرهنگى برخورد 
فيزيكى و تشكيل پرونده داشته باشد و تالش مان اين است كه مسائل فرهنگى را با تعامل 
حل كند.دادستان كل كشور از هنرمندان خواست خطوط قرمز و حدود الهى را رعايت كنند.

حجت االسالم و المسلمين منتظرى گفت: اگر كسى بخواهد مقدسات اسالم را بازيچه بگيرد 
و به تذكرات گوش نكند،وظيفه دستگاه قضايى است كه برخورد كند.دادستان كل كشور 
تصريح كرد: بايد شبكه هاى اجتماعى مديريت شوند؛ اگر از لحاظ فنى مى شود كارى كرد 
كه شبكه هاى اجتماعى خارجى به مردم آسيب نزنند اين كار را انجام دهند، نبايد به جامعه 
آدرس غلط داد. دستگاه قضايى به دنبال محروم كردن مردم نيست و بايد سالم سازى شود و 
دولت امكانات را در اختيار قرار دهد تا فضاى مجازى سالم مورد توجه قرار گيرد.حجت االسالم 
و المسلمين منتظرى ادامه داد: وقتى مى بينيم در كشور ما جوانان آن قدر توانمند هستند كه 
در عرصه هاى مختلف دنيا را شگفت زده مى كنند، آيا اين جوانان نمى توانند در ارتباط با ايجاد 
يك فضاى مجازى سالم  فعاليت كنند؛ درحالى كه اعتقاد داريم قطعا مى توانند.وى تصريح 
كرد: شوراى عالى فضاى مجازى مصوباتى داشته است كه اين مصوبات بايد اجرا شود.دادستان 
كل كشور افزود: بخشى از مصوبات شوراى عالى فضاى مجازى هنوز اجرا نشده است.وى 
يادآورشد: بحث فيلتر كردن را يك بحث انحرافى مى دانم؛ بحث اساسى اين است كه فضاى 
مجازى را سالم كرده و آسيب ها را بشناسيم.دادستان كل كشور افزود: برخى به مجرد اينكه 
بحث فيلتر مطرح مى شود، فكر مى كنند كه ما مى خواهيم در دنياى 100 سال قبل زندگى 
كنيم؛ درحالى كه به جامعه نبايد آدرس غلط داد و دستگاه قضايى و دست اندركاران دلسوز 
فضاى مجازى به دنبال اين نيستند كه مردم را از فضاى مجازى محروم كنند ولى معتقديم بايد 
سالم سازى شود و امكان سالم سازى وجود دارد و دولت بايد تمام امكانات و توان را در اختيار 
قرار دهد تا جوانان ما بتوانند يك فضاى مجازى متناسب با خواست مردم و نظام جمهورى 

اسالمى به وجود بياورند.

مقام قضايي

دادستان كل كشور:

دستگاه قضايى به دنبال اين نيست كه مردم از فضاى مجازى محروم شوند
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گروه جامعه

رد طرح افزايش سن ازدواج كودكان در مجلس از 
آن دست اتفاقات پرحاشيه ماه هاي اخير نمايندگان 
ــان فعاالن حقوق  ــش هاي زيادي را مي بودكه واكن
ــت.  ــان اجتماعي  به دنبال داش كودك و كارشناس
اين اتفاق كه فاصله معناداري با همه شعارهايي كه 
ــود، داشت  در حمايت از حقوق كودكان داده مي ش
ــكل ها و گروه هاي اجتماعي  ــوي تش همچنان از س
ــايد روزي با تصويب و اجرايي  ــود تا ش دنبال مي ش
شدنش، بتواند پاياني بر ازدواج هاي سياه و كودكانه 
باشد. اين ازدواج ها اكنون در مناطق حاشيه اي كشور 
و سكونت گاه هاي فقيرنشين، بيشتر رخ داده و تبعات 
ناگوار بسياري را نيز همراه دارد. اين ازدواج ها لبخند 
را از لبان بسياري از كودكان اين سرزمين مي گيرد و 
امروز كه روز جهاني لبخند است، بي ارتباط نيست كه 
كمي به زندگي 40 هزار كودكي كه هر سال زير سن  
قانوني بر سر سفره عقد مي نشينند و لبخند كودكي 
ــم. اينكه چرا گروهي  را فراموش مي كنند، فكر كني
ــان  از وكالي ملت، حقوق قانوني كودكان و حق ش
ــا ممنوع نكردن ازدواج هاي  براي كودكي كردن را ب
ــوالي است كه هيچ گاه  كودكانه نديده مي گيرند، س
ــا ازدواج  ــود ت ــخي منطقي به آن داده نمي ش پاس

كودكان همچنان در دفاتر ثبت شود. 
منافع ملي فداي روزمرگي ها

ــردم تهران در  ــورى، نماينده م ــه سلحش پروان
ــاره به رد شدن طرح  ــوراي اسالمي با اش مجلس ش
ــن ازدواج مجلس مي گويد: اين طرح در  افزايش س
ــال پيش مطرح شد و يكى  فراكسيون زنان از دو س
از دغدغه هاى اعضاى اين فراكسيون بوده است. در 
مجلس ششم حداقل سن ازدواج در كشور به 13 سال 
ــا تبصره هايى در اين  براى دختران افزايش يافت ام
قانون گنجانده و باعث شد تا در ماهيت قانون امكان 
تخطى فراهم شود، به طورى كه با راى دادگاه و اجازه 
پدر، دختر مى تواند در هر سنى ازدواج كند و به اين 
دليل است كه شاهد ازدواج دختران حتى در سنين 9

تا 13 سال هستيم.اكنون پنج درصد از ازدواج ها در 
سنين 10 تا 14 سالگى اتفاق مى افتد كه اين ميزان 
ــورى  ــر را در برمى گيرد. سلحش حدود 40 هزار نف
برخى از داليل مخالفت اعضاى كميسيون حقوقى 
ــت  ــى مجلس با اين طرح را مربوط به برداش و قضاي

ــته و مي افزايد:  غلط برخى از افراد از اين طرح دانس
ــاله به دنبال  ــرح اين مس ــر مى كنند با ط برخى فك
ــتيم.  ــور هس ــا افزايش جمعيت در كش مخالفت ب
افزايش جوانى جمعيت كشور دغدغه من نيز هست. 
ــت كه جمعيت رو به سن پيرى مى رود و  درست اس
بايد افزايش يابد، اما حدود يك ميليون جوان آماده 
ــور وجود دارد كه امكان ازدواج  براى ازدواج در كش
ــران در منطقه  ــن ازدواج دخت ندارند. ميانگين س
ــال رسيده است. بنابراين  شميرانات به باالى 30 س
چرا بايد به جاى اين جمعيت، روى 40 هزار  كودكى 
كه در معرض ازدواج در سنين كودكى قرار گرفته اند 
براى افزايش جمعيت كشور سرمايه گذارى كنيم؟ 
ازدواج بدون رضايت، از لحاظ فقهى و شرعى باطل 

است، اما چطور توقع داريم كودك ده ساله بداند كه 
ــت؟ كودكى كه در سنين زير 18 سال  ازدواج چيس
ــور بايد براى حاكم  صالحيت راى دادن ندارد، چط
شدن به زندگى اش و تشخيص خوب و بد در سنين 
ــودكان قربانى،  ــه رفتار كند؟ اين ك كودكى آگاهان
ــود لذت مى برند  ــالى خ نه از كودكى و نه از بزرگس
ــرايط كشور خودمان و  و طرح مذكور با توجه به ش
ــنين 18 موضوعات فرهنگى آن حتى ازدواج در س
سال را مطرح نكرده، بلكه افزايش سن ازدواج به 16

ــت. همچنين اين طرح  سالگى را پيشنهاد كرده اس
ــتار ممنوعيت كامل ازدواج كودكان زير سن  خواس
13 سال شده و امكان ازدواج بين 13 تا 16 سالگى را 
منوط به نظر دادگاه، اجازه پدر  و نظر پزشكى قانونى 

كرده است.  سلحشورى كه در نشست جمعيت امام 
ــاره به اينكه كودكان زير  علي سخن مي گفت، با اش
18 سال حق راى دادن ندارند و حتى به لحاظ قانونى 
ــلب شده  ــين را نيز از آن ها س امكان خريد يك ماش
ــت، گفت: اين در حالى است كه در مورد موضوع  اس
مهمى نظير زندگى مشترك، تفاهم در زندگى، درك 
ــود ندارد و آن ها مى توانند  متقابل و... اين قانون وج
وارد زندگى مشترك شوند. اين يك مطالبه است كه 
ــتى دنبال چه چيزى  پرسيده شود مخالفان به راس
هستند؟ چرايى اين ها همه سوال است. از مهم ترين 
ــترك زوجين حتى در  داليل طالق عدم درك مش
ــت، پس چطور از يك كودك توقع  ــنين باال اس س
مى رود كه به درك مشترك در زندگى برسد؟ به نظر 

مى رسد منفعت ملى را فداى روزمرگى ها مى كنيم. 
شايد اگر كس ديگرى اين موضوع را مطرح كرده بود 
مخالفت نمى كردند. با اين حال اين مساله نياز جامعه 
است، چرا كه كودكانى را مى بينيم كه در حال قربانى 

شدن هستند.
ازدواج كودكان را هم نقد كنيد!

ــت امام على  ــى، مديرعامل جمعي ــرا رحيم زه
ــا بيان اينكه  ــت ب نيز در بخش ديگرى از اين نشس
ــژه اى از جامعه  ــودكان در مورد بخش وي ازدواج ك
است گفت: بخش به خصوصى از جامعه درگير اين 
آسيب است و مربوط به همه جامعه نيست به همين 
دليل هم نمى توانيم بگوييم كه اين اتفاق در جامعه 
كم است و اهميتى ندارد. وى با بيان اينكه معضالت 
حاشيه نشينى،  فرار دختران به باندهاى خالف و... 
ــت، افزود: برخى از  ــرى اس از عوارض كودك همس
كودكان به دليل نبود حمايت، فكر مى كنند بايد از 
اين مناطق فرار كنند و به دليل آموزش نديدن شاهد 
تكرار آسيب هاى اجتماعى هستيم. حمايت، آموزش 
ــت به چرخه تحصيل بايد در مورد كودكان  و بازگش
ــود. رحيمى با اشاره به انتشار  اين مناطق تقويت ش
برخى مطالب در فضاى مجازى در مورد ارتباط بين 
ــودك نيز گفت:  دو گيگ اينترنت و باردارى يك ك
ــش را مطرح كرد كه اگر حاملگى يك  بايد اين پرس
ــت و فضاى مجازى به همين  كودك 12 ساله بد اس
ــت چطور ازدواج يك كودك 12  دليل خطرناك اس
ساله خوب است؟ چطور فقط فضاى مجازى و تبادل 
آزاد اطالعات خطر دارد و نسبت به آن انتقاد مى شود 
ــود اما چطور از اذهان  و اذهان عمومى درگير مى ش
ــاله استفاده  عمومى براى نقد ازدواج كودك 12 س

نمى شود؟
كودكاني كه حتي اجازه افتتاح حساب ندارند!

ــهروندى  ــتيار حقوق ش ــجادى دس ــهناز س ش
معاونت رييس جمهور نيز با اشاره به ديدگاه برخى 
ــن ازدواج   كه معتقدند اگر قانون را اصالح كنيم و س
ــده اى از آن تبعيت  ــم، به هر حال ع را افزايش دهي
نمى كنند، افزود: نمى توانيم براى جلوگيرى از عدم 
ــم. نبايد اين  ــراد قانون را تغيير ندهي تبعيت اين اف
استثنائات مانع تغيير قانون شود. در حال حاضر نيز 
ــال ممنوع است، اما عده اى  اگرچه ازدواج زير 9 س
زير اين سنين ازدواج مى كنند و ازدواج هايى وجود 
ــود. وى با اشاره به پاسخ يكى از  دارد كه ثبت نمى ش
نمايندگانى كه با طرح افزايش سن ازدواج مخالفت 

كرده بود تاكيد كرد: اين نماينده پاسخ داده بود كه 
ــالگى ازدواج كرده است.  مادربزرگش در سن 9 س
ــال  به عبارت ديگر از نظر اين نماينده بايد به صد س
پيش برگرديم و ببينيم اجداد ما در چه سنى ازدواج 
كرده بودند؟  نبايد به عقب نگاه كنيم و بايد نگاه مان 
رو به جلو باشد. آيا اين نماينده مجلس حاضر است 
ــرف بزند؟روزى كه  ــاى مادربزرگش نيز ح از رنج ه
ــر بودم از  ــرح در مجلس حاض ــاع از اين ط براى دف
اعضاى كميسيون پرسيدم آيا حاضريد كودكان تان 
ــوع ازدواج مخصوص  را به ازدواج در بياوريد؟ اين ن
ــيب ديده و داراى فقر  فقر، اعتياد، خانواده هاى آس

فرهنگى است. 
فرزندان اين نمايندگان كه در ناز و نعمت بزرگ 
مى شود و تا مقاطع باالى تحصيلى و حتى در خارج 
از كشور تحصيل مى كنند، اما در نهايت شاهد بوديم 
ــيون اين طرح را رد كرد. اين فعال حقوق  كه كميس
زنان با بيان اينكه تعريف سن بلوغ براى دختران در 9 
سالگى و براى پسران در 15 سالگى باعث ايجاد اين 
اشكال شده است، اظهار كرد: ممكن است كودكى در 
آفريقا در سن هفت سالگى بالغ شود اما ما با مناطق 
ديگر دنيا كارى نداريم. در جامعه ما دختران 9 ساله 
ــران ايرانى اكثرا  ــوغ را به همراه ندارند و دخت آثار بل
در 13 تا 14 سالگى بالغ مى شوند. بلوغ دختران در 
9 سالگى بيشتر در جامعه اعراب است، مشكل اين 
است كه نمى خواهيم سن بلوغ را تغيير دهيم. به اين 
ترتيب در 9 سالگى براى دختران و 15 سالگى براى 
پسران به فرد هم مسئوليت كيفرى، تكاليف مذهبى 
و هم امكان ازدواج مى دهيم. اين در حالى است كه 
همين فرد نمى تواند حتى يك حساب پس انداز باز 
ــه بگيرد يا حتى به  كند، يك پرايد بخرد، گواهينام
ــت بدهد. به هر ترتيب در وضعيت  دادگاه دادخواس
ــئوليت ها  ــرى مس يك بام و دوهواييم.  هم يك س
ــم او را كودك  ــارها را به فرد وارد مى كنيم و ه و فش
ــى و فرهنگى، اعتياد و تبعيت  مى دانيم. وى فقر مال
از فرهنگ محلى  را از داليل گرايش به سمت ازدواج 
كودكان دانست و تصريح كرد: براساس آخرين آمار 
ــنين كودكى  ــف 156 ميليون كودك در س يونيس
ــرانى كه در  ــودكان و به ويژه پس ــد. ك ازدواج كردن
ــوند، از تحصيل  ــنين كودكى وارد مشاغل مى ش س
باز مى مانند. اين مساله يكى از چالش هاى كشور ما 
و حتى جهان است به طورى كه كودك همسرى در 

آمريكا رتبه اول را دارد و ناقض حقوق كودك است.

گردشگري صنعت نوپايي است كه به تازگي مورد توجه 
مسئوالن قرار گرفته است، تاكنون شعارهاي بسياري براي 
توسعه و تقويت اين صنعت داده شده است  اما تا عمل فاصله 
بسياري وجود دارد. برندسازي در حوزه گردشگري يكي از 
روش هاي توسعه اين صنعت است. به  همين دليل انتخاب 
ــگري يكي از ضرورت هاي اين حوزه محسوب  برند گردش
مي شود  اما تاكنون برند گردشگري ايران مشخص نشده است، 
ــردرگمي،  موازي كاري و هدر رفت  مساله اي كه موجب س
بودجه در اين بخش شده است.  روز گذشته معاون گردشگرى 
از تهيه  نقشه  راه ساخت برند براي گردشگرى ايران خبر داد؛ 
اتفاقي كه درصورت اجراي درست و اصولي آن مي تواند انقالبي 

در صنعت گردشگري ايران به وجود آورد. 
ولى تيمورى با يادآورى اين كه سه پروژه كالن در معاونت 
گردشگرى شامل تهيه برند، برنامه جامع توسعه و حساب 
اقمارى در معاونت گردشگرى تعريف شده كه همزمان پيش 
برده مى شود، به ايسنا گفت: «در تهيه برند گردشگرى صدا و 
سيما، سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه را همراه 
كرده ايم و تا كنون رايزنى هايى داشته ايم چون سازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى به تنهايى نمى تواند 
در اين باره اقدام كند. معتقديم هرچه با ذى نفعان همراه تر 
باشيم استقرار و استمرار اين برند آسان تر خواهد شد. تا به 
حال هزينه، مدت زمان و تشكيالت مورد نياز براى تهيه برند 
گردشگرى پيش بينى شده، شوراهاى مرتبط، تفاهم نامه هاى 
بين دستگاهى و تيم هاى اجرايى مشخص شده و تقريبا نقشه 
راه كه عمليات ساخت برند گردشگرى را مرحله به مرحله 
تعيين كرده، آماده شده است.تعيين لوگو و شعار گردشگرى 
نيز همرمان با تهيه برند، ساخته مى شود. هر كدام پروژه اى 

است كه در جريان برندسازى پيگيرى مى شود».
برندي متمايز

به گفته كارشناسان برند گردشگري ايران بايد تمامي 
جنبه هاي تاريخ و تمدن كهن،جغرافياى سياسى، جاذبه هاي 
ــودن دريا، جنگل و كوير،  طبيعي و چهار فصل بودن، دارا ب
فرهنگ غنى در رابطه با  اقوام، ادبيات، صنايع دستى، موسيقى، 
ــرار دهد و  ــش خود ق مذهب، معمارى، هنر را تحت پوش
ــگري ايران مجموعه از تمامي اين ويژگي هاي  برند گردش
منحصربه فرد باشد. برند معرفى كننده و نشان دهنده وجه 

ــت.  چرخ  ــگري با ديگر كشورهاس تمايز آن مقصد گردش
اقتصاد بسياري از كشورهاي دنيا  از طريق صنعت گردشگري 
به گردش در مي آيد؛ نخستين قدم اين كشورها مشخص 
ــت. اين كار موجب  كردن برند گردشگري كشورشان اس
كاهش گزينه هاي مقصد گردشگري و آگاهي گردشگران 
از مقاصدشان شده است. در دنيا امروز گردشگران مي دانند 
كه براي يك گردش لوكس، تاريخي، فرهنگي، مذهبي به چه 
كشورهايي مي توانند سفر كنند. البته در اين ميان بسياري 
ــبقت را ربوده اند و براي كوچك ترين  ــورها گوي س از كش
ــبت ها نيز برنامه ريزي انجام داده اند؛ به عنوان مثال  مناس
درحال حاضر تايلند بهترين مقصد سفر براي ماه عسل در 
دنيا شناخته مي شود. وزارت گردشگري اين كشور تمامي  
برنامه ريزي ها خود را در راستاي اين هدف انجام داده است. 
به گفته كارشناسان گردشگري انتخاب يك برند گردشگرى 
قوى مى تواند، تحولي بزرگ در صنعت گردشگري و اقتصاد 
ــور به وجود آورد.  دارا بودن برند گردشگري موجب  آن كش
ــيدن به يك هدف  ــتمر براي رس برنامه ريزي منظم و مس

مشخص مي شود. 
برندسازي تنها يك    لوگو         نيست

برندسازى يك مقصد گردشگرى تنها يك لوگو يا شعار 
ــازي كامل در اين زمينه است. برند  نيست بلكه فرهنگ س
گردشگرى شامل مقاصد، خدمات، صنايع دستي و ميراث 
ملموس يا غير ملموس است. مواردي  كه بايد در برندسازي 
ــاله اي به آن توجه كرد؛ ايجاد تمايز مقاصد  بيش از هر مس

گردشگرى با ديگر مقاصد و محصوالت گردشگرى است.
ــات بازاريابى و  ــردن اقدام ــازى و هدفمند ك يك پارچه س
ــكوفايى  تبليغاتى و درنتيجه افزايش بازدهى؛ تقويت و ش
ــت كه بايد به  فرهنگ و هويت ملى نيز از ديگر مواردي اس
ــور، در واقع بيان كننده  ــود. برند يك كش آن توجه ويژه ش
ويژگى هاى آن كشور و در جهت افزايش شهرت و ترويج آن 
ويژگى هاست. در مفهوم برند ملى گردشگري  يك كشور، 
همه مسايل از حوزه سياست تا مسائل اجتماعى، اقتصادى، 
تاريخ و فرهنگ، مذهب، ويژگى هاى جغرافيايى، ويژگى هاى 
مردم شناختى و مانند آن، دخيل هستند. اما مساله مهم اين 
است كه برند گردشگري يك كشور نشان دهنده هويت اصلى 

آن كشور در ديد گردشگران خواهد بود.
فرش و زعفراني كه مي توانند برند شوند

در طي چند سال اخير جلسه هاي بسياري درخصوص 
ــگري ايران برگزار شده است.  طراحي و معرفي برند گردش
ــمبل هاي ايراني فرش و زعفران است كه برخي  يكي از س
ــان اين حوزه آن را به عنوان لوگوي گردشگري  از كارشناس
ايران پيشنهاد داده اند.  اما بسياري از فعاالن و كارشناسان  
انتخاب اين دو نشان را اشتباه راهبردى در تعيين برند ملى 
گردشگرى ايران مي دانند. اگر وضعيت آرمانى هويت برند 
ملى گردشگرى ايران، وضعيتى باشد كه وزنى قابل توجه 
از هر يك از ابعاد اجتماعى، سياسى، طبيعى و جغرافيايى، 
تاريخى و فرهنگى و اقتصادى را داشته باشد، وضعيت آرمانى 
فرش يا زعفران روى دو مفهوم بيشتر نخواهد بود. البته برخى 

معتقدند كه فرش، معانى خيلى بيشترى را در خود دارد، با 
اين كه درست مى گويند ولى آيا واقعا آن چه كه كارشناس ها 
ــاله اي است كه به گردشگر القا  از فرش مى دانند همان مس
ــور با مديريت  ــد؟ آيا مديريت صنعت فرش كش خواهد ش
صنعت گردشگرى، يك پارچه خواهد بود؟ آيا ضمانتى است 
كه اين دو صنعت در استراتژى ها تداخل نداشته باشند؟ ديگر 
مفاهيم و ويژگى هاى ايران چه مى شود؟ آيا فرش بيان گر و 
پاسخ گوى كامل توقعات مديريت صنعت گردشگرى از يك 
سو، و گردشگران خارجى از سوى ديگر است؟روشن است كه 
پاسخ اين پرسش ها منفى است؛ شايد از اين دو بتوان به عنوان 
زيربرندها و براى ايجاد دانش برند ثانويه استفاده كرد و نه به 

عنوان «هويت اصلى كشور ايران».
برندي براي تاريخ و تمدن  

كشورى با ويژگى هاى ايران بهتر است برندى داشته باشد 
كه هم برآمده از تاريخ و تمدن آن باشد، يعنى ريشه عميق 
هويتى داشته باشد و هم نمايان گر وضعيت فعلى اجتماعى 
و طبيعى. همچنين بايد با چشمانى باز وضعيت سياسى و 
ــور را نيز در ديد داشته باشد؛ زيرا بر  جغرافياى سياسى كش
همگان واضح و آشكار است كه حجم تبليغات منفى عليه ايران 
بسيار زياد است و ممكن است متاسفانه همچنان اين روند 
ادامه داشته باشد.پس، برندى هوشمندانه كه به نوعى پاسخى 
به شاخص هاى بيان شده بدهد، برند آرمانى ايران خواهد بود. 
برند ملى گردشگرى ايران، باتوجه به اين كه كشور ايران از 
ابعاد مختلف ويژگى  و شرايط خاصى را دارد، بايد بتواندتمامى 

اين ويژگى ها را نمايندگى كرده و به آن ها پاسخ هاى شايسته 
دهد. زعفران، فرش و يا موارد ديگر اصال قابليت تبديل شدن 
به يك نماد ملى گردشگرى را «براى كشور ايران» ندارند. اگر 
كشور ما كشورى كوچك در يك نقطه ديگر بود و محصوالت 
و ويژگى هاى مختصرى داشت، اين برندها قابل قبول بود. اما 
ايران در تمامى بخش هاي گردشگري پتانسيل هاي فراواني 
دارد.  مساله اي كه بايد بيش از هر موردي به آن در برندي سازي 
گردشگري توجه شود. امروزه داشتن برند ملى گردشگرى  
از چنان اهميتى برخوردار است كه دولت ها منابع زيادى را 

صرف ساختن برند ملى گردشگرى مى كنند. 
حلقه مفقوده در برند گردشگري

باال رفتن ارزش برند منجر به جذب سرمايه هاى بيشتر 
در صنعت گردشگرى مقاصد و رونق گردشگرى و در نتيجه 
رونق اقتصاد مقصد مى شود. يكى از علل ناكامى اقتصادى 
كشور،  نداشتن برند در بخش هاى مختلف از جمله در صنعت 
گردشگرى است و از اين جهت ايجاد مجموعه اى از برندهاى 
معتبر در بخش مراكز بين راهى كشور يك ضرورت است. 
در اقتصاد كشور حلقه مفقوده اى بين بخش هاى دولتى و 
خصوصى وجود دارد و آن نبود افرادى است كه تحت عنوان 
برندهاى معتبر توان اداره مجموعه هاى بزرگ و رقابت با انواع 
مشابه خارجى، را داشته باشند. در كشور آژانس هاى مختلفى 
در حوزه گردشگرى در حال فعاليت هستند، اما گردشگرى 
يك سويه مانع توسعه فعاليت هاى آن ها شده است.باتوجه به 
وجود امنيت مطلوب در كشور و تالش هايى كه براى جذب 
گردشگر به كشور انجام شده، الزم است با برندسازي و تمامي 
برنامه ريزي ها و اعتبارات را به يك سمت سوق داده و رونق 

تازه اي به صنعت گردشگري ايران در جهان بخشيم.
هزينه    و       وقتي كه هدر رفت

با گذشت نزديك به دو دهه از سياستگذارى هاى سازمان 
ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى براى ساخت 
برند گردشگرى ايران، اما هنوز اين ايده به سرانجام نرسيده 
است. عالوه بر اين با وجود شعارهاى متعددى كه در سال هاى 
گذشته براى معرفى ايران در عرصه بين الملل طراحى شده 
ــرى از ايران  ــعار واحدى كه تداعى كننده تصوي اما هنوز ش
ــد، وجود ندارد. برخى كشورها عالوه بر برند و  در جهان باش
شعار گردشگرى، رنگ ويژه اى را به عنوان شناسنامه كشور 
ــته  خود برگزيده اند كه در اين بخش نيز هيچ گامى برداش

نشده است.

ــوى جامعه  ــه از س ــواى همايش هاى متعددى ك س
ــگاهى و متخصصان درباره برند گردشگرى با صرف  دانش
هزينه و زمان زياد بدون حصول نتيجه برگزار شد، محمدعلى 
نجفى، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى 
ــال 1392 كميته طراحى شعار، لوگو  و گردشگرى، در س
ــيدمحمد بهشتى» كه  ــگرى را زير نظر «س و برند گردش
پيشينه اى پررنگ در بخش ميراث فرهنگى و نه گردشگرى 
ــكيل داد؛ كميته منفعلى كه هيچ گاه خروجى  داشت، تش
مشخصى نداشت. حميد ضرغام، عضو هيات علمى و استاد 
ــگاه عالمه طباطبايى، كه در زمان برگزارى سلسله  دانش
همايش هاى علمى برند گردشگرى نقش پررنگى داشت، 
به همراه هليا بارزانى، كارشناس ارشد مديريت برنامه ريزى 
و توسعه گردشگرى دانشگاه عالمه طباطبايى، در مقاله اى 
به سال 1393 به «آسيب شناسى برند گردشگرى ايران» 
پرداخته كه در تعريف برند گردشگرى با وام گرفتن از ديدگاه 
نظريه پردازان نوشته اند: «برند گردشگرى يك مقصد قبل از 
سفر، اطالعاتى به بازديدكننده مى  دهد تا مقصد را شناسايى 
و تعيين هويت كند، آن را از رقبايش متمايز سازد و انتظارات 
خود از سفر پيش  رو را شكل دهد (مورفى و ديگران، 2007). 
ــفر نيز تحت تاثير برند مقصد قرار  حتى اطالعات پس از س
ــور، مشوق  مى  گيرد (ريچى و ريچى 1998) . برند يك كش
بسيار تاثيرگذارى در تصميم به خريد مصرف كننده هنگام 
انتخاب مقصد است (بلين و همكاران 2005).  دست يابى به 
چنين هدفى تنها با به كارگيرى مفاهيم برندسازى و تالش 
براى ايجاد تصويرى مثبت در ذهن گردشگران حال و آتى 
ممكن است تا در ميان رقباى بى شمار مقصد خاصى را براى 
سفر خود انتخاب كنند(گراس 2008). نتايج اين پژوهش 
كه با تكيه بر نظر نزديكترين كارشناسان به مقوله گردشگرى 
در كشور به دست آمده ، بر ما روشن مى  سازد كه گردشگرى 
ايران با وجود داشتن وب سايت، شعار، نشريات، فيلم  و عكس  
و تبليغات پراكنده، برند ندارد. كاربرد مفاهيم برندسازى در 
صنعت گردشگرى كشور و توسعه آن نيز بسيار ناكارآمد است. 
هسته مركزى برند گردشگرى ايران داراى ضعف اساسى 
ــخصيت و موقعيت برند ايران به روشنى تعريف و  بوده و ش
تبيين نشده است.  به نظر مى  رسد به دليل وجود نداشتن برند 
گردشگرى و عدم وضوح و تبيين هسته برند، سرمايه  گذارى 
ــهيالت  ــعه اى در حوزه خدمات و تس كافى و اقدامات توس

گردشگرى كشور صورت نگرفته است ».

          مسئوالن به اندازه دو گيگ اينترنت،  افزايش سن ازدواج را بررسي كنند!  

لبخند   از دست  رفته  كودكان متاهل

    پس از 20 سال شعار،  رنگ ماهيت گردشگري كشور مشخص مي شود   

تاريخ و تمدن؛ برتاريخ و تمدن؛ بر  ند گرند گر  دشگري ايردشگري اير  انان

گروه سرزمين
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ــت. آن هايى  ــق عجيب ترين پديده دنياس  «عش
ــوند، عجيب ترين شكل  كه در نگاه اول عاشق مى ش
ــه آنقدرها هم قابل  ــه مى كنند ك اين پديده را تجرب
ــت نداشته اند  ــت. اگر پيش از اين دوس توضيح نيس
شايد به اين خاطر بوده كه از وجود ديگرى بى اطالع 
ــن نگاه،  ــق در اولي ــان، اگر عش ــد. در اين مي بوده ان
ــر برسد،  ــقى س ــال بى عش آن هم بعد از چندين س
بزرگ ترين كشمكش با عقل و منطق را پيش مى آورد.

ــاتورنين شد كه از عالقه   دن الميريو وقتى شيفته س
ــز طاليى و رنگ  ــيت اين دختر جوان به فل و حساس
زرد آگاه شد. مى توانيم آزردگى زن جوان را وقتى كه 
فهميد اشراف زاده اسپانيايى او را به اين دليل دوست 
دارد، درك كنيم. دن الميريو تقصيرى نداشت؛ داليل 
سازنده  عشق و عاشقى گاهى اوقات قابل فهم و توضيح 
نيستند».(ريش آبى، املى نوتوم، ترجمه ويدا سامعى، 

تهران، 1395، نشر فرهنگ نو، ص 79)
ــت  ــندگان محبوب قرن بيس املى نوتوم از نويس
ــه 40 زبان  ــون كتاب هايش ب ــت كه تا كن و يك اس
ــت و  ــت و ريش آبى بيس ــده اس زنده دنيا ترجمه ش
يكمين رمان اين نويسنده عجيب است. لفظ عجيب 
را از آن جهت به كار بردم كه نوتوم زاده بلژيك است، 
ــل به دنيا آمده اما در يكى از  ــال 1966 در بروكس س
مصاحبه هايش ادعا كرده متولد ژاپن است. مخالفان 
اين نويسنده، به اطالعات اشتباهى كه او از زندگى اش 
به مخاطبان مى دهد نقد دارند و نوتوم را با آن سبك 
ــش منحصر به فردش كه لباس هاى مشكلى با  پوش
ــنده اى عجيب  ــت دوز مى پوشد، نويس كاله هاى دس
مى نامند. او در سال 1993 جايزه ادبى ژاك شاردون 
ــقانه» از آن خود  ــكارى عاش ــاب «خراب ــراى كت را ب
ــال 1999 براى كتاب ــت و پس از آن در س كرده اس

ــزه بزرگ رمان  ــرز» موفق به دريافت جاي  «ترس و ل
ــد. به گفته خودش  آكادمى زبان و ادبيات فرانسه ش
«ترس و لرز» يك اتوبيوگرافى ا ست. او مى گويد از 17 
سالگى نوشتن را شروع كرده است. اين نويسنده هر 
سال يك كتاب به چاپ مى رساند و بنا بر گفته خود 25 
سال است كه هر روز چهار صبح از خواب بيدار مى شود 
و به نوشتن مى پردازد. در گفت و گويى بيان كرده است 

ــا در ذهنش مى پروراند و آن  كه مطلب را بارها و باره
ــق ساده  لحظه كه خودكار بيكش را بر روى دفتر مش
ــد،  ــدون خط خوردگى و مكث  مى نويس مى گذارد ب
ــراند مى داند  بنابراين وقتى قلم را بر روى كاغذ مى س
قرار است از چه و چگونه بنويسد. او در سال 2011 به 
عضويت آكادمى سلطنتى زبان فرانسه در بلژيك در 

آمده است.
ــت  ــانه ها آمده اس ــى آن طور كه در افس ريش آب
ــت اندام و جادوگر است كه زنان  داستان مردى درش
بسيارى را دوست داشت. او همزمان عاشق سه خواهر 
مى شود و با يكى از آن ها ازدواج مى كند، روزى قصد 
سفر مى كند و كليد تمام اتاق هاى قصر را به همسرش 
مى دهد و از او مى خواهد كه فقط از كليد كوچكى كه 
روى آن حكاكى شده استفاده نكند. دخترك كنجكاو 
مى شود، در اتاق را باز مى كند و با منجالبى از خون و 
جنازه و استخوان آدميزاد مواجه مى شود. در همين 
ــود كه با هيچ  لحظه لكه اى خون بر كليد ظاهر مى ش
ــفر باز مى گردد و  چيز پاك نمى شود. ريش آبى از س
متوجه رفتن همسرش به اتاق ممنوعه مى شود و قصد 

كشتن او را مى كند.
ــى كه  ــى با نثر جذاب و پركشش اين رمان معماي
دارد نوعى بازآفرينى و روايتى مدرن از همان افسانه 
ــت. ماجرا در فضايى محدود اتفاق  قديمى و كهن اس
مى افتد و از جايى شروع مى شود كه ساتورنين براى 
اجاره اتاقى به قصر دن الميريو مى رود. رمان ريش آبى 
ديالوگ محور است. بنا به تعريف ديگر مى توان گفت 
اين ديالوگ  ها هستند كه بار اصلى نقل داستان را به 
ــند. نوتوم موجز مى نويسد. اگرچه كه  دوش مى كش
ممكن است گاهى اشارات زياد مذهبى، فاشيستى و 
ناسيوناليستى گفتمان كاراكترها خسته كننده به نظر 
برسد اما نمى توان بر اين واقعيت چشم پوشيد كه نثر 
قوى و زبان ناب نويسنده همچنين طنازى هاى نفهته 
در بطن گفت و گو، تك تك ديالوگ ها را خواندنى كرده 
است. به طورى كه خواننده با دنبال كردن آن ها به فكر 
ــتن  مخاطب  فرو مى رود و چه مهم تر از به فكر وا داش

كم حوصله امروزى؟ داستان دو شخصيت اصلى دارد و 
نويسنده با خلق تعليق هاى دلنشين و خالق، مخاطب 
را روايت همراه مى سازد. داستان جذاب و پركشش، 
درگير كردن مخاطب، پيشبرد غير قابل پيش بينى 
اتفاقات داستان و پايان منسجم اما غير منتظره همه 
و همه از ويژگى هاى خوب اين رمان كم حجم است. 
اگرچه كه به پايان بندى اين رمان انتقادات بسيارى از 
جانب خوانندگان و منتقدان وارد بوده است اما به زعم 
ــتان در حين روايت در خدمت  من تمام عناصر داس
پايان كتاب هستند و آن را مى توان حتى از نقاط قوت 
كتاب دانست. داستان فضاى هول انگيز و هراسناكى 
ــه همچنان در  ــن فضاى مرموز مردى ك دارد و در اي
جهان قديمى خود زندگى مى كند حاال با زنى امروزى 
وارد تعامل مى شود. همان طور كه پيش از اين اشاره 
ــت كه در  ــوم را مى توان در اين دانس كردم تبحر نوت
فضايى واحد و محدود دست به خلق درام زده است. 
بحث هايى كه در ديالوگ ها مطرح مى شوند مكالماتى 
ساده و پيش پا افتاده نيستند و همين گستردگى در 
گفت و گوها را مى توان از ديگر نقاط قوت كتاب دانست.

ــوان او را از  ــه مى ت ــو (ك ــخصيت دن الميري ش
كاراكتر هاى ساديستيك دانست) شبيه به نمادى از 
جامعه كهن، متعصب و مرتجع دينى ا ست و ساتورنين 
ــهروند كنجكاو و مدبر امروزى كه اطالعات  نمونه ش
ــاده اى نيست.  ــترى دارد و قانع كردنش كار س بيش
ــخير مى كند، او اهل  ــوم ذهن مخاطب را تس قلم نوت
ــت و در حالى دست به خلق داستان  زياده گويى نيس
خود زده است كه جهان بينى دو قهرمان اصلى قصه، 
در پس ديالوگ هايى پشت ميز شام رخ مى نمايد. آن 
دو به تبيين و توضيح ايده هاى شان درباره موضوعات 
مختلف مى پردازند و هر كدام سعى در اثبات برترى 

باور ها و عقايدشان نسبت به ديگرى دارند.
ــمكش عقل و  ــت و كش راوى كتاب داناى كل اس
ــمت هاى پايانى انتهايى  احساس كاراكتر زن در قس

خالف تصور و جذاب را آفريده است.
آنچه در ادامه مى خوانيد قسمت هايى از مصاحبه 

ــريات فرانسوى  است كه  ــنده با يكى از نش اين نويس
راحله فاضلى آن را به زبان فارسى ترجمه كرده است:

   در رمان «ريش آبـى» ايده الميريو از كجا 
آمد؟

ــار در  ــه  ب ــت. س ــك مورد خاص اس ــو ي  الميري
ــى در رمان ــت. ول ــده اس ــتنويس ظاهر ش يك دس

ــروكله اش پيدا  ــار س ــراى اولين  ب ــى»، ب  «ريش آب
ــت. هرچند  ــد. «ريش آبى» يك قصه قديمى اس ش
قصه هاى شارل پرول را دوست دارم، اما «ريش آبى» 
ــت و اين ناراحتم مى كند.  ــت اس او نفرت انگيز و زش
ــم، انگيزه هاى ــن آن را تحليل كني ــرون از مت اگر بي

ــتن  ــتند. نوش ــق هس ــيار دقي ــى» بس ــش آب  «ري
ــود. هيچ وقت در  ــيار فورى ب ــى» برايم بس «ريش آب
زمانه اى زندگى نكرده ايم كه تا اين حد درصدد كشف 

اسرار باشد.
   به نظر مى رسد الميريو نسبت به مدرنيته 

حساسيت دارد؟
ــال 1992 دنياى بيرون ديگر براى الميريو   از س
جذاب نيست. او در درگاه دوران ديجيتال متوقف شده 

و هنوز صددرصد آنالوگ باقى مانده است.
  در رمـان «ريـش آبـى» الميريـو هم به 

عكاسى عالقه دارد.
ــى هيچ تجربه اى ندارم چون   من در زمينه عكاس
نتوانسته ام از زندگى ام عكس بگيرم. ولى عجيب است 
كه در 20 سال اخير، ديگران مى توانستند از من عكس 
بگيرند. به اين نتيجه رسيده ام كه بهترين عكسى كه 
ــد وقتى خواهد بود كه  مى توانند از زندگى من بگيرن
ــت از تكان  خوردن بر  ُمرده باشم، چون سرانجام دس
مى دارم و عكسم ديگر تار نخواهد بود. هر عكاس يك 

هنرمند واقعى است و من مطيع هستم.
در آخر مى توان گفت نثر قوى و روان اين نويسنده 
ــامعى در كنار  ــدا س ــوب و حرفه اى وي ــه خ و ترجم
توضيحات مفيد و كافى پاورقى جهت فهم بهتر فضاى 
داستان، اين كتاب را به يكى از گزينه ها براى گذراندن 

يك عصر زمستانى تبديل كرده است.
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حانيه درى

     رمان «ريش آبى» نوشته «املى نوتوم»     نقد و بررسى شد   

تقابل جهان ديروز و امروز

منوچهر نيازى در 81   سالگى مى گويد از تماشاى حاصل50 سال نقاشى ام زير 
يك سقف لذت مى برم.اين روزها گالرى بوم نمايشگاهى از بهترين دوره هاى آثار

منوچهر نيازى را به نمايش گذاشته است. اين نقاش پيشكسوت درباره اين رويداد 
ــد و از آنجا كه همه اين 6 سالى كه بوم  ــنهاد ش گفت:« به من از طرف گالرى پيش
تاسيس شده عالقه مند به رويكرد هنرى آن هستم، به توافق رسيديم. رويكردهاى 
موزه اى مانند گالرى بوم به فرهنگ كمك مى كند و هنر را  در اين كشور زنده نگه 
ــرمايه داران تمايل دارند در زمينه ملك و طال سرمايه گذارى  مى دارد. خيلى از س
ــان را در زمينه هنر صرف  ــتند كه عالقه دارند سرمايه ش كنند اما افرادى هم هس
ــد. اين اقدامات  ــرزمين مادرى مى انجام ــرفت فرهنگ س كنند كه به اعتال و پيش
ــت و اين افراد در تاريخ هنر موثر هستند و نام شان  ــمند اس از نظر من بسيار ارزش
ــاليان دراز در آمريكا اقامت داشت  ــد». او كه س در تاريخ هنر ايران ثبت خواهد ش
ــت، درباره هنر و نقش آن در زندگى  ــت به ايران بازگشته اس و قريب به دو دهه اس
ــتى قادر به زندگى نيستيم، يعنى  مردم گفت:«ما بدون هنرآفريني در جهان هس
ــكال مختلف هنر آفرينى  ــت.  روزانه همه انسان ها به اش همه چيز به نوعى هنر اس
ــا و رنگ ها. اى كاش  ــت، تركيبى از فرمه مى كنند، مثال دكور خانه همه ما هنر اس
ــند كه هيچ ديوارى خالى از هنر نباشد و همه به اندازه اى عاشق فرهنگ و هنر باش

من در مصاحبه هاى قبلى ام گفته ام« از ديدن ديوارهاى خالى گريه ام مى گيرد» و 
اين يك واقعيت است.» در اين نمايشگاه حدود 50 تابلو از دوره هاى معروف نيازى 
ــوله» و كالژهاى او به تماشاست، منوچهر  از جمله «درخت ها»، «ازدحام»، «ماس

ــده، پيش  نيازى در اين باره مى گويد: «تمام اين كارها كه در گالرى بوم عرضه ش
ــت. اين آثار را با وسواس جمع آورى كردم و  از اين در جايى به نمايش در نيامده اس
قصد داشتم در قالب يك نمايشگاه ارائه كنم كه در اين ميان با مدير گالرى بوم وارد 
مذاكره شدم و پيشنهادشان را پذيرفتم ».قديمى ترين آثارى كه در اين نمايشگاه به 
نمايش درآمده متعلق به سال 1957 است و جديدترين كارها مربوط به سال هاى 
اخير هنرمند مجموعه درخت هاست. نيازى گفت: «راه من فعال به همين درخت ها 
ختم شده است و بنا دارم فعال روى همين مجموعه متمركز باشم، برخى معتقدند 
ــرده اند ». ــان را معطوف به تنه درخت ها ك ــپهرى كارش ــهراب س كه نيازى و س
تحصيالت دانشگاهى نيازى در زمينه موسيقى- اپرا و نقاشى بوده است و از دانشگاه

كويين، كالج نيويورك درجه «مسترگريد» در رشته تاريخ هنر و هنرشناسى دارد، 
از اين رو خيلى دور از انتظار نيست كه او با الهام از موسيقى آثارش را خلق كند، نيازى 
مى گويد: «من با الهام از موسيقى كالسيك نقاشى مى كنم. سمفونى شمارهة پنج 
ــيقى كالسيك جهان. وقتى كه موسيقى گوش  بتهوون، موتزارت و ديگر آثار موس
مى كنم تمام فرم هاى اثرم به من الهام مى شود. البته از پيش كارها را اتود مى زنم و در 
حين پرداختن به اتودها و بسط ايده اوليه بدون شنيدن موسيقى نمى توانم كارم را 
پيش ببرم و به اتمام برسانم. همه چيز فرم است؛ وقتى بتهوون مى خواست سمفونى 
شماره پنج را بسازد ابتداى كار مستاصل مى ماند و وقتى كه صاحبخانه براى گرفتن 
اجاره خانه به در مى كوبد او از صداى در الهام مى گيرد و سمفونى را مى سازد. در عين 
حال اين« نگاه» است كه هنرمند را مى سازد. پيكاسو، براك، ماتيس چرا موفق شدند 
براى اينكه فرم ها را مى شناسند. هنرمند در درون آتليه نمى تواند هنرمند شود. بايد

بيرون رفت، زندگى كرد تا بتوان فرم ها را ديد و شناخت». او از مجموعه«ماسوله» 

ــيدن اين آثار به جان خريده است: مى گويد و رنج و مرارتى كه براى به تصوير كش
« درد است كه هنرمند را مى سازد، اصال بدون رنج كشيدن اثرى ساخته نمى شود، 
خاطرم است كه در اوايل دهه60 من و منصور قندريز به خيابان الله زار مى رفتيم و 
تابلوهاى مان را مى فروختيم تا بتوانيم رنگ بخريم براى ساختن تابلوهاى جديد». 
او در مورد ادامه كارش در سال هاى آتى گفت:« من پيش از اين روزى16 ساعت كار 
مى كردم اما اين روزها با توجه به شرايط جسمانى و كهولت سن توان كار بيش از دو 

ــتم كه تا جايى كه جان در بدن داشته باشم  ساعت در روز را ندارم. اما مطمئن هس
كار مى كنم چراكه نقاشى بخشى از من است». گفتنى  است تمامى آثار به نمايش

ــت و در جهت حمايت از هنر  درآمده در گالرى بوم در زمره گنجينه اين گالرى  اس
ايران است و جنبه فروش ندارد.نمايشگاه آثار منوچهر نيازى تا 17 اسفند در گالرى 
بوم ادامه دارد. گالرى بوم در خيابان وليعصر، باالتر از نيايش، خيابان ارمغان غربى، 

پالك 11 قرار دارد.

منوچهر نيازى در بوم از بتهوون و قندريز گفت

درد  و نگاه است كه  هنرمند  را  مى سازد

نگارخانه

گروه فرهنگ و هنر

ــدى پيش روى  ــز را كه چن ــبى حوالى پايي مجموعه هرش
ــيما بود و به جهت مضمون خاصش، در  ــوم س ــبكه س آنتن ش
ــوان از دو  ــد، مى ت ــطح مخاطبان تلويزيون توجه برانگيز ش س
جنبه بررسى كرد: وجه نخست كه بى ترديد بر وجه دراماتيك 
ــگاه و جهت گيرى  ــتان و نوع ن ــه فرامتنى داس غلبه دارد جنب
ــت كه تا پيش از  ــى-اجتماعى اس سريال به يك كليت سياس
ــاهد نبوديم. ــيما چنين صراحتى را ش اين در آثار نمايشى س

ــار رويكرد مواجهه  ــتين ب تلويزيون در حوالى پاييز براى نخس
ــام چهار دهه  ــه روى را - كه ظرف تم ــتقيم و به دور از ميان مس
سپرى شده از انقالب تنها در برابر اياالت متحده و رژيم اسراييل 
ــر رژيم بعث عراق به كار برده  و در مقطع جنگ تحميلى در براب
مى شد - به كشورى خارج از اين مثلث تعميم داد و نوك پيكان 
مقابله در عرصه نمايش را متوجه خانداِن آل سعود كرد. پيش 
از اين و شايد بنا به مالحظاتى نظير پرهيز از دامن زدن به تنش 
ــاالنه تعداد قابل  با كشورى كه سرزمين وحى و مقصد سفر س
ــت، چنين رويكردى را شاهد  توجهى از هموطنان متشرع اس
نبوديم و اين برنامه هاى تركيبى و مناسبتى غيرنمايشى بودند 
ــل مى كردند. ولى  ــمى عم كه در حكم يكى از تريبون هاى رس
ــرانجام و به دنبال افزايش اختالفات دو كشور و بروز حوادث  س
دلخراش تعرض به نوجوانان ايرانى، سقوط جرثقيل و شهادت 
ــن  ــه روى كار آمدن وليعهد خش ــى از هم ميهنان كه با ب جمع
سعودى هم تشديد شده بود، شبكه سوم به عنوان اولين شبكه 
تلويزيونى كه به چنين مضمونى پرداخته است، وارد ميدان شد 
تا سرفصل تازه اى را هم در آثار نمايشى بگشايد. نكته قابل توجه 
ديگر، زمان پخش سريال بود كه در فاصله زمانى تنها سه هفته 
پس از قتل فجيع جمال خاشقجى روزنامه نگار عربستانى توسط 
ــعود و در روزهايى روى آنتن رفت كه  سرويس اطالعاتى آل س
فشار بين المللى بر عربستان به شدت افزايش يافته بود؛ تقارنى 
ــى كه در  ــى و يك اثر نمايش جالب بين يك واقعيت روز سياس

بن مايه شان اشتراكات فراوانى دارند.

اما در ارزيابى حوالى پاييز از منظر دراماتيك بايد اذعان كرد 
كه در قسمت هاى آغازين (كه جنبه معرفى و مقدمه دارد) براى 
بينندگان تلويزيونى جذاب و وسوسه آميز به نظر مى رسيد. سه 
ــراى پيگيرى مجموعه ترغيب  اهرم جذاب در ابتدا بيننده را ب
ــى زِن تبعه عربستان به ايران  مى كردند: ورود يك فعال سياس
ــتمايه هاى امنيتى كه  ــك خانواده ايرانى، دس و تعامالت او با ي
ــيوه زندگى يك خانواده  هميشه جذابند و در نهايت نمايش ش

سنتى ايرانى از معمارى خانه گرفته تا مناسبات اهالى منزل كه 
به عنصرى رنگ باخته در زندگى واقعى و آثار نمايشى سال هاى 
ــت. در اين بين، به ويژه ايده آشنايى و ارتباط  اخير بدل شده اس
عاطفى آغشته به مناسبات سياسى پسر و دخترى از دو كشور 
ــه خوب جواب داده است) موثر  و فرهنگ متفاوت (كه هميش
ــد. دو مجموعه خوب مدار صفر درجه (حسن فتحى) و  واقع ش
ــين لطيفى) نمونه هاى مشابهى هستند كه در  وفا (محمدحس

ذهن ها ماندگار شده اند؛ برعكس حوالى پاييز كه موفق نشد از 
ــتانى امتحان پس داده و اهرم هاى مورد اشاره  اين فرمول داس
ــين نمازى نويسنده و كارگردان كه  استفاده درستى ببرد. حس
ــناخته مى شود، با وجود  بيشتر با كارگردانى فيلم آپانديس ش
ــبكه هاى  ــبانه يكى از پربيننده ترين ش بهره بردن از پخش ش
ــوگوار  ــتوانه ذهنى ميليون ها بيننده ايرانِى س تلويزيون و پش
شهداى هموطن و ناخشنود از دشمنى هاى آل سعود، در نهايت 

با اين مجموعه موفقيتى كسب نكرد.
ــيل دارد. اولى در پى ريزى پيرنگ  حوالى پاييز دو پاشنه آش
ــتى به نظر مى رسد. ايده  امنيتى و سياسى داستان كه سردس
ــران، پناه  ــجو در اي ــابقا دانش ــت يك زن عرب س اوليه بازگش
ــابقش و تحت فشار قرار  داده شدن او توسط خانواده دوست س
ــد تبديل زن  ــتان به قص ــن اعضاى خانواده اش در عربس گرفت
ــوس (براى نمايش ساختار  ــى به يك جاس از يك فعال سياس
حكومتى كه براى حفظ و بقاى خود به شهروندان حقيقى اش 
ــقجى) و معادل هاى نمايشى آن ها (ساره يوسف)  (جمال خاش
ــاى  ــت اما در پرداخت نارس هيچ ترحمى ندارد) قابل قبول اس
ــت. انتظار معمول و منطقى  ــت رفته اس مجموعه كامال از دس
ــوران اطالعاتى و  ــائل امنيتى و مام از مجموعه اى كه پاى مس
ــت كه به جز  تعقيب و مراقبت را به قصه اش باز مى كند اين اس
ــردن پازل هاى امنيتى  نمايش ِصرف اين ها، براى دراماتيزه ك
ــبرد درام و اتصال باورپذير با  ــان در پيش قصه، به كارگرفتن ش
ديگر قطعات درام هم فكرى كند. آيا در بخش امنيتى داستان 
ــه اى تعقيب زوج جوان توسط  ــكانس هاى كليش چيزى جز س
ــان به بخش امنيتى  ــب، احضارش مأمورانى با فيزيك نامتناس
ــام اين بخش ها كه  و بازجويى هاى تكرارى اتفاق افتاد؟ در تم
ــاص داده اند نه قصه  ــتان را به خود اختص بخش اعظمى از داس
ــگردهاى جذاب و غافلگيركننده متناسب  جلو مى رود و نه ش
ــازندگان  ــوند و نه حتى س با ماهيت امنيتى نمايش داده مى ش
ــاده و قابل انجامى همچون  مجموعه به موضوع هاى پيش پاافت
ــن محل بازجويى يا به كارگيرى زواياى دوربين،  تغيير لوكيش

نورپردازى و... فكر مى كنند.

پاشنه آشيل بعدى سريال، خانواده مهران است كه با عادى 
شدن رويه جذاب شان يعنى نمايش يك خانواده سنتى با تمام 
قواعدش، نارسايى هايش اندك اندك به چشم مى آيد. اين بخش 
هم فاقد چفت وبست اصولى با بخش امنيتى است و هم مملو از 
جزيياتى كه نصفه نيمه رها مى شوند و انگار كاركردشان بيش 
از هر چيزى باال بردن زمان سريال است. موضوع ورشكستگى 
ــزل، فقط به درد ربط دادن  كارگاه خانوادگى و انتقال آن به من
ــنتى-بازارى مى خورد و  شكل معيشتى خانواده به مشاغل س
خيلى زود رها مى شود! تاكيد بر مخالفت جدى اعضاى خانواده 
ــده  ــاره بى آنكه دليلى برايش اقامه ش با ابراز عالقه مهران به س
باشد، موش وگربه بازى هاى بچگانه با بينندگان بر سر موضوع 
ــه و غيرقابل توجيه  ــاره، واكنش هاى منفعالن تجرد يا تاهل س
برادر بزرگ تر خانواده در مقابل موضوع حساس احضار مهران 
ــتادن  ــكانس هاى بى پايان فال گوش ايس به مراجع امنيتى، س
ــرزنش او توسط بزرگ ترها كه  دختر كوچك خانواده و بعد س
ــبب  ــان مس البته پنهان كارى هاى بى دليل و غيرقابل درك ش
ــر  ــبيه به هم پس ــدنى و عينا ش اصلى اند، حضورهاى تمام نش
ــادر (آن هم در  ــزل و پى نبردن برادرها و م مزاحم مقابل در من
دل يك خانواده سنتى قاعدتا متعصب)، وارد كردن درون مايه 
منقضى شده و بى ارتباط با شرايط امروز اجتماع مبتنى بر فشار 
ــنهاد طالق به علت نازايى سامان  پدر همسر سامان به او و پيش
ــم عروسى مهران، روشن  و بعد حضور خوش وخرم او در مراس
ــاره بعد از ازدواج با مهران كه  شدن عدم امكان اخذ تابعيت س
ــاب مى آيد، كشف  ــعور مخاطب به حس ــكار به ش توهينى آش
فيلمفارسى گونه عقيم بودن عروس بزرگ خانواده (ليال اوتادى) 
ــته سامان مبنى بر مخفى نگه  كه قهرمان بازى هاى تاريخ گذش
داشتن اصل قضيه هم آن را تشديد مى كند، اصرار بر انجام سفر 
حج توسط مهران كه با منتفى شدن همراهى ساره توجيه پذير 
نيست و... همه و همه ضعف هاى آشكار و فاحش مجموعه اند كه 
مانع مى شوند طرح داستانى قابل قبول اوليه و جنبه مهم بيرونى 
قضيه يعنى اجماع ايرانى ها در برابر خوى بدوى آل سعود و پاس 

داشتن شهداى واقعه منا، يك خروجى خوب حاصل شود.

نگاهى به سريال «حوالى پاييز» ساخته حسين نمازى

يك درام  نا تمام 

نيم نگاه

مازيار معاونى
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درحالى كه همه فوتبال دوستان سرگرم تماشاى 
جام ملت هاى آسيا هستند و اين رقابت ها نيز روزهاى 
ــر مى گذارد، شنيده هاى عجيبى به  داغى را پشت س
ــد كه پرداختن به آن در شرايط كنونى  گوش مى رس
ــد. تيم ملى فوتبال كشورمان  ضرورى به نظر مى رس
ــتين ديدار خود، يمن را شكست  ــد در نخس موفق ش
ــى از اتفاقات  ــده برخ دهد و همين موضوع باعث ش
اردوى تيم ملى ناديده گرفته شود اما اتفاق خطرناكى 
ــى از لطف  ــه ذكر آن خال ــت ك در حال رخ دادن اس
نيست. به نظر مى رسد پروژه بازگشت بازنشسته هاى 
فدراسيون فوتبال كليد زده شده و آن ها در پوششى 
ــت. ماجرا از  ــيون بازخواهند گش ــه فدراس جديد ب
ــم ملى آغاز  ــاكت  در اردوى تي حضور محمدرضا س
ــيون فوتبال بدون ذكر دليل  شد، دبير پيشين فدراس
ــد و در كنار آن ها حضور پيدا  با ملى پوشان همراه ش
ــت مخفى تيم ملى در  كرد تا نامش به عنوان سرپرس
ــود. اين در حالى است كه پيشتر او  رسانه ها مطرح ش
ــت اصلى اش يعنى دبيركلى فدراسيون فوتبال  از پس
ــدى بعد على  ــر آنكه چن ــتعفا كرده بود. جالب ت اس
كفاشيان، نايب رييس مستعفى فدراسيون فوتبال نيز 
به اين جمع اضافه شد و در كنار مهدى تاج حضور پيدا 
كرد. مثلث بازنشسته ها در امارات و در سكوت كامل 
خبرى در حالى به كار خود ادامه مى دهند كه براساس 
قانون بايد جاى خود را به فرد ديگرى بدهند اما به نظر 
ــت خود، همچنان به كار  ــد با تغيير در نام پس مى رس

ادامه خواهند داد.
شغل جديد بازنشسته ها

«مشاور»، اين عنوانى است كه مى تواند هر بازنشسته 
ــت يكى از نزديكان خود  اى را به كار بازگرداند. كافى اس
را به كارگماريد و در ادامه با عنوان مشاور به فعاليت تان 
ادامه دهيد. اين ساده ترين راه براى دور زدن قانون منع به 
كارگيرى بازنشستگان است كه چندى قبل در جلسه اى 
خصوصى مطرح شد و حلقه رياست فدراسيون را به اين 
نتيجه رساند كه مى توانند با خيالى آسوده استعفا كنند. 
هرچند كه ساير نزديكان نيز با همين ترفند قصد دارند 
در فدراسيون بمانند. عباس ترابيان نيز بعد از استعفا از 
ــعه فوتسال و فوتبال  سمت خود در كميته فنى و توس

ساحلى گفته بود قرار است در سازمان ليگ برتر و به عنوان 
مشاور مشغول به كار شود.اتفاقى كه براساس شنيده هاى 
«قانون» براى كفاشيان و ساكت نيز رخ خواهد داد و اين

دو نفر با حكم مشاوره، ماندگار خواهند شد.

آقاى مخفى!
ــاكت اين روزها تمام تالش خود را  محمدرضا س
ــد و در هيچ قابى  ــا از دوربين ها به دور باش مى كند ت
شكار نشود. او كه با حكم مدير تيم هاى ملى در اردوى 

ــر پيرامون ــور دارد از هرگونه اظهارنظ امارات حض
ــخ به تيم ملى خوددارى مى كند تا مبادا درگير پاس

ــود.  ــواالتى از قبيل داليل حضورش در امارات ش س
ــكورى، سرپرست  نكته خنده دارتر آنكه ابراهيم ش

دبيركل فدراسيون فوتبال نيز در امارات حضور دارد. 
ــع به كارگيرى  ــر قبل از تصويب قانون من در واقع اگ
ــاكت به عنوان دبيركل در سفرها  ــتگان، س بازنشس
ــت حال به همراه سرپرست دبيركلى و از  حضور داش
بودجه بيت المال به سفرها اعزام مى شود و هيچ كس 
پاسخگوى دليل اين ولخرجى ها نيست. به هر ترتيب 
ــيون در امارات و  ــته فدراس حضور مديران بازنشس
ــه قرار بود  ــيون فوتبال ك لغو مجمع عمومى فدراس
ــته ها برگزار شود منجر به  پيرامون وضعيت بازنشس
شكل گيرى شايعاتى درباره احتمال بازگشت مثلث 
بازنشسته ها شده است هرچند كه منابعى در وزارت 
ورزش و جوانان قاطعانه اعالم كرده اند مهدى تاج پس 
ــيون جدا مى شود و همراه با  از جام ملت ها از فدراس

همكارانش جاى خود را به افراد ديگرى خواهد داد.
رييس حراست در امارات

جام ملت هاى آسيا فرصت مناسبى براى برخى از 
مديران است تا خودنمايى كنند. بدون شك در صورت 
ــارات، يافتن  ــى احتمالى تيم ملى در ام عدم قهرمان
ــوار خواهد بود اما به نظر مى رسد  مدير پاسخگو دش
ــته فدراسيون و  ــرايط فعلى، مديران بازنشس در ش
ــدى بيش از حدى  وزارت ورزش و جوانان عالقه من
ــاگردانش دارند  ــور در كنار كى روش و ش براى حض
ــت وزارت ورزش نيز  ــه حتى مدير حراس به طورى ك
ــيون به امارات سفر كرده  به همراه مسئوالن فدراس
ــت. چند روز پيش بود كه در ميان تصاوير ارسال  اس
شده از ورزشگاه ابوظبى چهره اى آشنا نظر همگان را 

به خود جلب كرد. 
در آن عكس كه از زاويه اى متفاوت گرفته شده، 
ــى دبيركلى  ــت صندل ــكورى، سرپرس در كنار ش
فدراسيون فوتبال، محمدجواد عباباف نشسته بود! 
عباباف از دوستان قديمى و نزديك سلطانى فر است 
كه دى سال 95 و پس از راى اعتماد مجلس به وزير 
پيشنهادى روحانى براى جانشينى گودرزى، با حكم 
فورى سطانى فر به عنوان مديركل حراست وزارت 
ورزش و جوانان منصوب شد و پس از دو سال با اجراى 
قانون منع به كارگيرى بازنشستگان در دستگاه هاى 
ــت را تحويل صانعى داد و كنار رفت.  دولتى اين پس
ــت؛ مديرى كه طبق خبر  ــش اينجاس ابهام و پرس
ــايت وزارت ورزش و جوانان 17آذر سال  رسمى س
ــا قانون مصوب  جارى يعنى حدود يك ماه پيش، ب

مجلس بازنشسته شده و ديگر هيچ سمتى در دولت 
ــاى يك  ندارد، چگونه و با چه بودجه اى براى تماش
بازى غيرضرور و بى ارتباط با حوزه فعاليت سابقش، 
ــفر پرهزينه امارات رفته است؟ حضور عباباف  به س
ــن چه ضرورتى  ــاى بازى امارات و بحري براى تماش
ــى كارت دعوت براى حضور او در ــته و چه كس داش

ــفر ماموريتى   وى آى پى تهيه كرده؟ آيا او در اين س
ــركات على دايى و  ــوده مراقب ح دارد و مثال قرار ب
ــته تيم ملى باشد؟!  مهدوى كيا دو بازيكن بازنشس
ــى از تكرار  ــلطانى فر و داورزن ــايد هم منظور س ش
ــان،  ادعاى حمايت از تيم ملى و كمك به ملى پوش
اعزام عباباف بوده باشد! به نظر مى رسد، وزير ورزش 
ــخ بدهد كه مديربازنشسته وزارتخانه اش،  بايد پاس
ــر از جايگاه  ــم توديع چگونه س يك ماه پس از مراس
ــتاديوم آل نهيان ابوظبى درآورده  مهمانان ويژه اس
است؟ آيا سلطانى فر كه تا اين حد روى خروج سريع 
ــيون فوتبال از مناصب شان  تر بازنشستگان فدراس
ــته، روى نيروهاى نزديك به خودش هم  تاكيد داش

اين حساسيت را دارد؟ 
ــت كه جواد عباباف در ايام جام  ــايان ذكر اس ش
ــى، رييس روابط  ــار مازيار ناظم ــز در كن جهانى ني
عمومى وزارت ورزش و جوانان، عبدالحميد احمدى 
ــن نفر ديگر، به  ــى وزارتخانه و چندي معاون فرهنگ
ــفر كرده بود و با هزينه دولتى به تماشاى  روسيه س
مسابقات مشغول شد. گويا همان سفر به مذاق وى 
خوش آمده و از بازنشستگى برگشته تا يك بار ديگر 
طعم شيرين سفر رايگان ورزشى با خدمات مجانى را 
بچشد. در اين زمينه البته و قاعدتا فدراسيون فوتبال 
ــرده و مقدمات و هماهنگى هاى  هم با او همكارى ك
الزم را فراهم آورده است، وگرنه تهيه كارت ورود به 
ــمى، كارى جايگاه مهمانان خاص در چنين مراس

معمولى نيست.
كسى مى داند؟

ــيون در ورزش باعث شده مديران  حضور سياس
ــون بروند.  ــت خاصى به جنگ قان ــى با سياس ورزش
ــه كارگيرى ــراى قانون منع ب حال كه تب و تاب اج

ــته  ــرده، مديران بازنشس ــتگان فروكش ك بازنشس
ــوده در امارات  ــيون فوتبال نيز با خيالى آس فدراس
جوالن مى دهند. كسى چه مى داند نقشه بعدى براى 

بازگشت چيست؟  

گروه ورزش

ــتى گير وزن 97 كيلوگرم تيم ملى كشتى آزاد گفت: بايد  رضا يزدانى كش
خود را محك بزنم تا براى آينده ام تصميم بگيرم.به گزارش ايسنا، رضا يزدانى 
ــتى گرفت، بعد از  ــك 2016 ريودوژانيرو با وجود مصدوميت كش كه در المپي
المپيك پاى خود را جراحى كرد. او بعد از دو سال دورى از كشتى در مسابقات 
مرحله مقدماتى ليگ شركت كرد و در وزن 92 كيلوگرم در چند مسابقه برنده 
شد. يزدانى سپس با  روى كار آمدن غالمرضا محمدى سرمربى تيم ملى كشتى 
ــد. دارنده دو مدال طال و دو برنز جهان  آزاد، دوباره به اردوى تيم ملى دعوت ش
ــابقات جهانى و  اكنون مى گويد كه بايد خود را ابتدا محك بزند و بعد براى مس

المپيك تصميم بگيرد.
ــنا، در مورد شرايط خود اظهار كرد: در حال  رضا يزدانى در گفت و گو با ايس
ــابقه با تمرين متفاوت است. بايد  حاضر جدى تمرين مى كنم اما شرايط مس

ابتدا در يك تورنمنت خارجى خود را محك بزنم تا شرايط بدنى ام را بسنجم.
ــود را محك زدم مى توانم در  وى ادامه داد: بعد از اينكه در يك تورنمنت خ
مورد آينده تصميم بگيرم. اگر شرايطم راضى كننده باشد، آنگاه براى مسابقات 

جهانى و المپيك با جديت تمام ادامه مى دهم.

به گزارش ايسنا، عليرضا جهانبخش، مهاجم تيم ملى در حاشيه تمرين ديروزبعدازظهر 
اين تيم اظهار كرد: خدا را شكر بعد از مدت طوالنى كه بيرون بودم و بدشانسى كه داشتم 
ــتم و به طور كامل از امروز با تيم تمرين مى كنم و اگر  تمرينات خودم را پشت سر گذاش

كادرفنى صالح بداند، حاضرم به تيم كمك كنم و از تمرين كنار ساير بازيكنان لذت ببرم.
او ادامه داد: قطعا بازى اول در چنين مسابقاتى مهم است و بازتاب آن هم مهم است و 
بازيكنان و كادر فنى از اهميت آن با خبر بودند. فرقى نمى كرد كه تيم ملى برابر يمن بازى 
كند يا حريف ديگرى. ما باز هم با همين كيفيت بازى مى كرديم و خدا را شكر بازيكنان 
نمايش خوبى داشتند و توانستيم با اقتدار برنده شويم. تمام دستورات كادرفنى توسط 
بازيكنان انجام شد و بازيكنان رو سفيد شدند.جهانبخش درباره ديدار عراق و ويتنام گفت: 
ما بازى را مى ديديم و كسى را نمى شود دست كم گرفت. بعضى تيم ها با انرژى مضاعف به اين 
مسابقات مى آيند و چيزى براى از دست دادن ندارند. ما از نحوه عملكرد ويتنام شوكه شده 
بوديم و انتظار چنين بازى را نداشتيم. كم ترين حق آن ها يك امتياز بود و ويتنام بدشانس 

بود. براى ما فرقى نمى كند حريف مان چه تيمى باشد و با تمام قوا به ميدان مى رويم.
اين بازيكن تيم ملى درباره رقيبان اصلى ايران در جام ملت هاى آسيا گفت: رقيبان سنتى 

ما يعنى استراليا، ژاپن و كره از مدعيان اصلى هستند. عربستان و امارات هم مى توانند در 
اين جام نتيجه بگيرند. البته با بازى ديروز ويتنام ممكن است در اين جام شگفتى هم داشته 

باشيم. ما هم هدف بزرگى داريم و در راستاى آن تالش خواهيم كرد.

ــدر انزلى گفت: تيم  ــال بانوان ملوان بن ملى پوش تيم فوتب
ملوان برند ليگ برتر فوتبال بانوان ايران است. 

سارا قمى در گفت وگو با تسنيم اظهار داشت: تيم ملوان در 
ــر گذاشت. با توجه به  ــخت را پشت س ابتداى فصل دو بازى س
نتايجى كه به دست آورديم در رده نهم جدول رده بندى ليگ 
ــود كه در اين  ــراى تيم ملوان زيبا نب ــم. اين واقعا ب قرار گرفتي

جايگاه قرار بگيرد.
وى افزود: با تمام تالش و يكدلى بازيكنان بازى هاى بعدى 
ــتيم. در هفته پنجم ليگ نيز برابر  را با پيروزى پشت سر گذاش
تيم راهياب نتيجه بسيار ارزشمندى به دست آورديم. راهياب 

يكى از مدعيان ليگ است.
ــت  ــا نتيجه خوب به پيروزى دس ــتيم ب  با اين وجود توانس

ــوم جدول رده بندى ليگ  پيدا كنيم و خودمان را به جايگاه س
ــى ادامه داد: تيم  ــانيم.بازيكن تيم فوتبال ملوان بندرانزل برس
ــب كرده است به لحاظ روحى  ملوان با توجه به نتايجى كه كس
شرايط خوبى دارد. حاال ما انگيزه زيادى براى قهرمانى داريم. 
تيم ملوان دو سال از ليگ دور بود. تيم پرافتخارى كه به ناحق 
ــاد. مى خواهيم به  ــد. اما دوباره آمده ايم با انگيزه زي منحل ش
خاطر تمام هواداران و دوستداران اين تيم با جان و دل بجنگيم 

و بهترين نتايج را كسب كنيم.
ــد: با تمام احترامى كه براى تيم هاى  ــارا قمى يادآورش س
ــتم اما واقعا تيم ملوان برند ليگ برتر  حاضر در ليگ قائل هس
ــت. هيچ تيمى در ليگ هواداران تيم ملوان را  فوتبال بانوان اس
ندارد. در هيچ بازى ما را تنها نگذاشتند. اينكه سه هزار تماشاگر 

براى بازى ملوان به ورزشگاه بيايد انگيزه زيادى به ما مى دهد.
ــال از تيم ملوان دور بودم. حضور دوباره  وى تصريح كرد: دو س
در اين تيم حس بسيار خوبى است. با تمام وجودم براى ملوان 
ــن كه به فكر خانم  بازى مى كنم و گل مى زنم. اما بيش تر از اي
ــوان قهرمانى را به  ــتم كه با تيم مل ــم به فكر اين هس گلى باش

دست بياورم.
بازيكن ملى پوش تيم ملوان گفت: ليگ امسال قابل مقايسه 
با سال هاى گذشته نيست. در ليگ امسال 6 تيم مدعى وجود 
ــب عنوان قهرمانى كار آسانى نيست.  دارد. دراين شرايط كس
ــال گذشته روى  ــيون فوتبال در چند س خوشبختانه فدراس
ــت و حاال اين بازيكنان به تيم هاى  تيم هاى پايه كار كرده اس

مختلف ليگ پيوسته اند و ليگ فوتبال جذاب شده است.

قهرمان پيشين تكواندوي جهان گفت: اميدوارم اين شايستگى را 
داشته باشم دوباره پيراهن تيم ملى را برتن كنم. 

فرزان عاشورزاده در گفت و گو با تسنيم، در خصوص عملكرد خود در 
مسابقات تكواندو آزاد كشورى اظهار داشت: با صالحديد كادرفنى قرار 
بود كه تعدادى از ملى پوشان در اين مسابقات حضور داشته باشند و من 
نيز به نظر فريبرز عسكرى احترام گذاشتم و در اين مسابقات بازى كردم. 
ــابقات با نتيجه 28 بر 26 ديدار خود را به يكى از  در دور چهارم اين مس

حريفان واگذار كردم و متاسفانه از دور مسابقات كنار رفتم.

وى تصريح كرد: قطعا از عملكرد خود در اين مسابقات راضى نبودم. 
مسابقات آزاد كشورى از ساير مسابقات داخلى متفاوت تر است و رقبا با 
انگيزه بسيار باال در اين رقابت ها حاضر مى شوند. من نيز بايد انگيزه خود 
را براى اين مسابقات حفظ مى كردم و خيلى متفاوت تر عمل مى كرد، 
اما متاسفانه مسابقه خود را واگذار كردم. در حال حاضر بايد تالش خود 
ــمت جلو حركت كنم. بايد شرايطى را  را بيشتر و خيلى با دقت تر به س
ــه درد تيم ملى خوردم براى تيم  براى خودم ايجاد كنم كه اگر زمانى ب

فعاليت كنم.

قهرمان سابق تكواندو جهان در خصوص حضور خود در وزن سوم 
مسابقات آزاد كشورى گفت : در اين مسابقات من در وزن 63- كيلوگرم 
مبارزه كردم و شرايطم خيلى سخت بود كه بخواهم در اين رقابت ها نيز 
در وزن 58- كيلوگرم بازى كنم. حضور در اين وزن تصميم خودم بود 
ــابقات آينده باتجربه بيشتر از همه شكست ها درس  و اميدوارم در مس

بگيرم و جبران كنم.
عاشورزاده در خصوص اينكه قصد تغيير وزن دارد، خاطرنشان كرد: 
وزن من 58- كيلوگرم است و تا خود المپيك نيز تمام امتيازات كه به 

دست خواهم آورد در اين وزن خواهد بود. در حال حاضر و به طور كلى 
قصد تغيير وزن ندارم.

ــابقات جام  ــكرى مبنى بر اينكه مس وى در خصوص اظهارات عس
ــيون جهانى فرصتى ديگر براى فرزان عاشوزاده جهت  رياست فدراس
حضور در تيم ملى خواهد بود، گفت: در رابطه با مسابقات آينده هر آنچه 
صالح كادرفنى باشد را انجام خواهم داد. اگر صالح باشد در مسابقات 
جام رياست جمهورى حضور داشته باشم اين كار را خواهم كرد و قطعا 
ــتر خواهم كرد.  ــيدن مجدد پيراهن تيم ملى تالشم را بيش براى پوش
اميدوارم اين شايستگى را داشته باشم دوباره پيراهن تيم ملى را برتن 
كنم و وظيفه من در حال حاضر تمركز روى كار خودم است. هر نظرى  
ــد براى من محترم است و سعى مى كنم بهترين  كادرفنى داشته باش

عملكرد را داشته باشم.

گپكشتي

ورزش زنان

منهاي فوتبال

سارا قمى: 

تيم ملوان برند ليگ فوتبال بانوان است 

قهرمان پيشين تكواندوي جهان:

 اميدوارم از شكست ها درس بگيرم

رضا يزدانى:

بايد خود را در يك تورنمنت محك بزنم بعد تصميم بگيرم
عليرضا جهانبخش: 

بازى ويتنام شوكه كننده بود
وينگر تيم ملى معتقد است حق ويتنام برابر عراق باخت نبود

        «قانون» از تالش ها براى بازگشت مثلث بازنشسته ها به فدراسيون فوتبال گزارش مى دهد   

پوشش جديد    پيرمردها
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رييس جمهور: اشتغال جوانان و توجه به معيشت مردم
 دو اولويت اصلى دولت است

مردم: چه جورى حواستون رومردم: چه جورى حواستون رو
 از اين دو تا پرت كنيم؟ از اين دو تا پرت كنيم؟

اعطاي چهارصد ميليون دالر ارز دولتي 
به فردي كم سواد

 

اين فرد فقط قادر است از 
يك تا چهارصد را بشمارد!

محسن رضايى: همين كسانى كه 
برجام را امضا كردند قطعنامه 598 را تاييد كردند

 

شايد قطعنامه فريب بوده كه 
برجام امضا شه

فارس: آيا ظريف استعفا داده است؟
 

آخرشم روحانى ميمونه و 
واعظى و منشى جهانگيرى

جهانگيرى: قول مى دهم كه 
با تمام وجود بمانم

 

با اجازه  منشى خوبم البته

كيهان: اصالح طلب ها نبايد بگذارند آب خوش از گلوى روحانى پايين برود

اصالح طلبان خطاب به كيهان: 
يعنى به حوزه  تخصصى شما ورود كنيم؟

كواكبيان: هاشمى رفسنجانى همچنان زنده است

و  در فصل بعد به سريال برمى گردد
آرمان: حذف صفرهايى كه بعدا شمارش مى شوند

وقتى ميرن جلوى قيمتا
حداد عادل: در شمال تهران 

به ويژه  در رستوران ها 
بايد به دنبال زبان فارسى بگرديم

تخصيص بودجه براى
 ايرانيزه كردن منوى كافه ها

جهانگيرى: تعامل خوبى با روحانى دارم

وقتايى كه واعظى 
حواسش نيست

 يواشكى همديگه رو مى بينيم

راننده، دانشگاه  و پيمانكار كه مسئول خدمات رسانى بوده است 

مقصر حادثه دانشگاه آزاد اعالم شدند

به دليل مقصر اعالم شدن دانشگاه آزاد
 اين دانشگاه چند تن از اساتيد خود را اخراج كرد

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

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

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

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

كارتونيست ها: عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي-  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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طــــنز دنيا
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معموال در واگن هاى مترو به تعداد تك تك مسافران اعم از نشسته 
ــرمنده كننده به در و ديوار  ــى آموزشى و ش ــِر پا، جمله و نقاش و س
ــه درست جلوى عالمت « اولويت نشستن  چسبانده اند. اما هميش
ــتند كه در بين جمعيت  ــالمندان و معلولين» چند پيرزن هس با س
ــود. اين وضعيت،  ــان ش تالش مى  كنند تا حداقل ميله اى نصيبش
ــتاخيم و پيام هاى فرهنگى،  ــت كه ما گس مطلقا به اين خاطر نيس
آموزشى، يا پيرزن ها را ناديده مى گيريم. بلكه در آن شلوغى، همه 
ــته ايم و بزرگترين  ــت پا نگه داش ــت شس خود را روى نوك انگش
ــتيم!  ــت كه فقط بتوانيم كامل روى دوپا بايس آرزوى مان اين اس
ــال و ماهيت خودمان هم فراموش مى كنيم. مدام  ــن و س حتى س
ــافران عادى در متروى درون شهرى  دودل هستيم؛ كه االن مس

ــبيده داخل يك جعبه مقوايى!؟  ــتيم يا خرماهايى به هم چس هس
ــته و چند پيرزن هم  ــود و عده اى هم نشس ــتثنائا جا ب ــا اگر اس ام
ــتاده بودند، خب حق بدهيد. خانم ها روى سن شان حساس اند.  ايس
ــر  هيچ كس دلش نمى خواهد به او بگوييم: «مادرجان بفرماييد س

ــينيد». شك نكنيد كه گفتن اين جمله، از جا ندادن  جاى من بنش
ــالمندان بسى خطرناك تر است و ممكن  است حاوى اتفاقات  به س
ــد. پس پشت هر رفتار ما منطقى نهفته است و  جبران ناپذير ى باش

منظور بى توجهى به نوشته هاى داخل مترو را نيست.

bighanoononline

جايى براى پيرزن ها نيست

 قسمت اول

وقتى كه داغه 
بايد بچسبونى

ــمم را ديد و تعريف  وقتى مادربزرگم كبودى زيرچش
ــم  كردم كه چه اتفاقى برايم افتاده، گفت نگران نباش
چراكه داشتن و نداشتن برخى مسائل در دنيا، قسمت 
ــت و از آن ها هيچ گريزى هم نداريم مثل همسر  اس
ــغل و پدر و مادر. به اينجا كه رسيد، گفتم  و بچه و ش
ــون پس بگو از همه چيز گريزى نداريم ديگه.  مادرج
سرش را تكان داد و گفت از همه چيز. خيلى مطمئن 
ــد از ضربه  ــد چراكه بع ــت باش ــودم حرفش درس نب
ــم از او فرار  ــودان» فريبا تصميم گرفت ــى ج «ماواش
ــه، آرام آرام به من  كنم،  البته كه او بعد از چند جلس
ــده بود. بى تعارف، من هم به او بى ميل  عالقه مند ش
ــه گرفتم.  ــم را مى گرفتم ك ــا بايد تصميم نبودم. ام
ــر آينده من نمى توانست مربى كاراته باشد. آن  همس
هم در سبك كيوكوشين. چراكه من نمى خواستم هر 
ــه بوكس را براى او بازى كنم و  از گاهى نقش كيس
فردايش ندانم چطور با صورتى كبود شده و يا با تن و 

بدنى آش و الش شده از خانه بيرون بروم.
ــو ناهيد به مادرم معرفى كرده بود. در  فريبا را زن عم
واقع شيدا، دختر عمو صادق كه دانشجوى كارشناسى 
ــته تربيت بدنى است. فريبا هم دانشجوى همين  رش
ــته و همكالسى شيدا است. البته رشته تخصصى  رش
شيدا، بدمينتون است و اينكه چطور يك بدمينتون باز 
ــت صميمى مى شوند، موضوعى  با يه كاراته كار دوس
فرعى و بى ارتباط به اين جمله شيداست كه يك بعد 
از ظهرى از مادرش مى پرسد: «مامان به نظرت فريبا 

براى مرتضى خوبه؟»
- كدوم مرتضى؟

- مرتضى عمو كمال. خوبه؟
- كى براى مرتضى خوبه؟
- فريبا ديگه. همكالسى ام.

- همون قد بلنده. چى بود رشته اش؟
- آره خودش. كاراته كيوكوشين؟

ــى را آش و الش مى كنه. ولى خب  ــه مرتض - مى زن
دختر بدى هم نيست.

- بگيم به زن عمو اين ها؟
ــو ببين اصال قصد ازدواج  - خب به خود مرتضى بگ

داره؟
- داره.

ــت قصد ازدواج دارم و پيشتر، عكس  ــيدا مى دانس ش
يكى دو تا از دوست هاى ديگرش را براى من فرستاده 
ــتاگرامش من  ــود و هر از گاهى هم در صفحه اينس ب
ــت.  ــيدا معتقد بود تبليغ مهم اس را تبليغ كرده بود. ش
مى گفت تا به حال چندتا از دوستانش با همين روش 
تبليغ كردن و تبليغ شدن سر خانه و زندگى رفته اند و 

به قولى بخت شان باز شده است. 
ــه خودت دست  - ديونه اگه تبليغ خوبه پس چرا واس

به كار نمى شى؟
ــت كه در مكان و  - به وقتش. تبليغ موثر، تبليغى اس

زمان مناسب اتفاق بيفته.
ــى كه من در آسمان  ــاس اين نظر شيدا، عكس بر اس
ــا بعد از  ــت تا فريب ــغ موثرى بوده اس ــده ام تبلي پري
ــرعموت هم  ــد « اين پس ــيدا بگوي ــدن آن به ش دي
ــيدا  خوب مى پره ها المصب» و بعد خنديده بود تا ش

بچسباند.
ــادق كه در كار  ــدرش يعنى عموص ــباند را از پ بچس
ــو صادق به  ــاد گرفته بود. عم ــت ي وارادات ميوه اس
ــت همه  ــرى ندارد و معتقد اس ــات نظ ــغ و تبليغ تبلي
ــت ارتباط دارد.  ــوش بازارى جماع ــه بازار و ه چيز ب
ــترى  ــد «جنس را تا وقتى مش ــادق مى گوي عمو ص
ــت بايد  ــت بايد رد كنى بره. تا وقتى تنور داغ اس هس
ــبانى» به باور او، وقتى مشترى مثل يك پرنده  بچس
ــر تبليغى حتى  ــت، برگرداندن او با ه ــيد و رف پر كش
ــكيرا» هم كار سختى است. وقتى گفتم  با وجود «ش
پس كوكوال براى چى بعد 133 سال هنوز داره تبليغ 
ــت كوكاكوال تبليغ نمى كنه.  ــه، لبخند زد و گف مى كن
ــت اون  كوكوال يادآورى مى كنه و مى گه يادتون هس
روز را؟ ساكت بودم و داشتم نگاه مى كردم كه پرسيد 
كدوم روز؟ گفتم كدوم روز؟ گفت همون روز كه داغ 

بود و چسبوند. همون 133 سال قبل.
عكس من تاثير خودش را گذاشته بود و شيدا از داغى 
ــبانده بود تا يك هفته بعد،  ــتفاده كرده و چس بازار اس
در كافه اى تقريبا تاريك، روبروى فريبا نشسته باشم.

ــحالم  ــوال و اينكه خيلى خوش ــال و اح ــوز از ح هن
ــم كه گفت خيلى  ــده بودي مى بينمتون خيلى دور نش
ــتم تا هول  ــرى. انتظار اين جمله را نداش خوب مى پ

شوم و بگويم قابل شما را نداره.
ــاال فريبا هم فكر نمى كرد چنين جوابى را بدهم  احتم

كه گفت واى من عاشقت هستم مرتضى.
ــيدا كه دير رسيده بود. همان  ــانس آوردم، ش خيلى ش
ــن جمله اى كه  ــد چون بى ربط تري ــه پيدايش ش لحظ
ــم آمد: «تو  ــت دندان هاي ــيده بود تا پش به ذهنم رس
مى خواهى منو بخورى» شيدا با ديدن چهره خوشحال 
فريبا گفت: آقا به خدا من اسپرسومو بخورم رفتم. فقط 
چند دقيقه تحمل كنيد. اصال تو همين چند دقيقه هم 
ــمو مى دم به اون آقاى باريستاكار شايد كه براى  حواس
ما پريد. وقتى اين حرف را زد، هيچ وقت فكر نمى كردم 
ــخره بازى ها و پريدن ها تنها دليل نشستن من،  آن مس
روبروى فريبايى باشد كه احتماال بايد به زودى تصميم 
مى گرفتيم مناسب هم هستيم يا نه. توى همين فكرها 
بودم كه فريبا گفت مرتضى ميشه تو كافه بپرى و ازت 
ــو اين تاريكى؟ گفت تو همين  عكس بگيرم؟ گفتم ت
ــذت پريدن تو  ــد و گفت اصال ل ــيدا خندي تاريكى. ش
تاريكيه. از رو صندلى بلند شدم كه بپرم. بايد مى پريدم. 

شيدا گفته بود نا اميدم نكن.
ادامه دارد...

 

ــوالى رو كه  ــه نگاهش رو از معلم مى دزديد تا جواب س من همونى بودم كه هميش
ــتم ولى  ــتم جواب ها رو مى دونس مى دونه رو نده. يه فرق بزرگ با بقيه كالس داش
ــه در حال ادامه دادن بودم. ادامه دادن  ــروع كنم به جواب دادن. هميش بلد نبودم ش
ــيدن؛ ادامه دادن عشق اول و ادامه  ــال ها ازم مى پرس جواب هايى كه آدم ها براى س
ــده بود. حتى وقتى تو خلوت  ــابى كسل كننده ش دادن زندگى. اين آخرى ديگه حس
ــم هام رو مى بندم تا رويا ببافم هم دارم آرزوهاى يكى ديگه رو ادامه  خودم هم چش
ــن برادر بزرگم وقتى سه  ــدم از وقتى كه محس مى دم. نمى دونم از كى اين جورى ش
ساله بود، مرد و هيچ وقت نديدمش  يا وقتى كه من و مونا با فاصله سه سال به دنيا 
ــودم. خواهر بزرگترم كه تو  ــتان مونا ب ــم. از اولين روز زندگى ام من ادامه داس اومدي
ــى بدن رو بهش پيوند  ــادرم من رو زاييد كه قطعات چين ــرطان گرفت. م بچگى س
نزنن. من براى مامان و بابام يه كارخونه با قطعات استانداردهاى اروپايى بودم. نسج 

ــتخون خالص بودم. مادرم هركارى كرد كه مونا بمونه ولى من رو  و بافت و مغز اس
قبل از اون كشت. 

همه اين سال ها مى شد كه نخوام ناجى اون باشم ولى هيچ وقت هيچ كس جز ادامه 
ــاد نداد. حتى وقتى كه تلگرام رو فيلتر كردن تنهايى ادامه  ــه اى بهم ي دادن كار ديگ
ــر شوهرم بلند شده هم ادامه دادم. رفتم  دادم به چك كردنش. وقتى فهميدم زير س
يه لباس خواب خلبانى گرفتم كه ببرمش تو آسمون تا باهاش پرواز كنم كه متاسفانه 
ــودم خودم رو تجهيز  ــاى اينكه به فكر مونا ب ــت. اگر يه كمى به ج بال عقبم شكس

مى كردم االن چهل سال تو زندگى ام در جا نمى زدم. 
ــت وقتى با چشم هاى  ــيمى درمانى من ادامه دردهاش بودم. دلم مى خواس بعد از ش
معصومش بهم نگاه مى كرد و ازم خون مى خواست قاضى زاده هاشمى درونم بهش 
بگه به كتفم كه درد دارى، براى دو سه سال زندگى چرا دارى من رو نابود مى كنى 
و به زندگى ام ادامه بدم اما از استيضاح مردمى مى ترسيدم . از جواب نداشتن، از ادامه 
ندادن مى ترسيدم. همه اين سال ها كار ديگه اى رو ياد نگرفتم. مى خواستم شاهكار 

پدرومادرم بشم اما شدم يه تعميرگاه يدكى.
ــنا شدم فكر كردم اين يه شروع تازه است. با خودم گفتم دلم  ــرم) آش وقتى با (همس
ــم هام رو بستم كه شروع  ــروع كردن رو. بعد چش رو به دريا مى زنم و ياد مى گيرم ش
ــت. همه چيزش ته  ــم كه باز كردم ديدم اومدم تو زندگى كه مال من نيس كنم. چش
ــتنش به تنم لف لف مى كنه. انگار ادامه يه عشق كهنه  ــيده عشق و دوست داش كش
ــه كه با مخ رفته تو ديوار. ديدين يه وقت هايى شروع مى كنين اما  و نمور قديمى باش
ــب و در  ــه اونجورى بودم، در زمان نامناس ــت. من تو اون زندگى هميش وقتش نيس
ــب بودم. ادامه دادن رو خوب بلد بودم. ادامه دادم به اندازه مادرم دووم  مكان نامناس

ــال پيش مونا مرد. االغ از سرطان نمرد  ــت س آوردم حتى ركوردش رو زدم. هش
ــت مى رفت تولد دوستش تصادف كرد و مرد. مرگ مغزى شد. مادرم  وقتى داش
ــمتى  ــت مغزم رو دربياره و بهش پيوند بزنه. همه ا ش نه الاقل اون قس مى تونس
ــت براى وقتى كه مونا  كه مى تونه مونا رو زنده كنه. بقيه ش رو هم نگه مى داش
ــه  ــت. من كارم همين بود كه به مونا زندگى بدم. هميش خاطرات تازه مى خواس
ــتم همه بافت ها و  ــا مى افتاد، ياد من مى افتاد. مى تونس ــى اتفاقى براى مون وقت
نسوجم رو بذارم تو ديوار و بفروشم تا اينكه به مونا بدم. خواهرم بود اما آدم نبايد 
ــكار يا يه مدال طالى  ــه. كاش القل يه نوبل يا يه اس اين قدر خوره زندگى باش
ــته. اين قسمت رو  المپياد مى گرفت، دلم خوش بود كه تو زندگى يه هدف داش
ــابق بهداشت درونم فيت داد با وزير كشاورزى درونم، وگرنه من تو  هم وزير س
ــه  ــتودم چه برس تنهايى خودم هم مونا رو با اون آيكيوى در حد جلبكش مى س

به اينكه بخوام ازش ايراد بگيرم. 
ــت  در هرحال وقتى مونا مرد حس كردم كار ديگه اى روى زمين ندارم. اين هش
ــخه مونا زندگى كردم. دكترها مى گن اسمش سندرم مونچاوزنه.  سال رو با نس
ــكل عجيبى شفا پيدا مى كنم.  من وانمود مى كنم كه بيمارم و هر دفعه به يه ش
اين جورى مادرم احساس نمى كنه مونا مرده . خودم هم مجبور نيستم از نو شروع 

كنم. 
ــتم. نمى دونم چند تا اپيزود و چندتا سيزن ازش مونده  من ادامه زندگى مونا هس
ولى مهم اينه كه مادرم حاال براى مونا كه مرده و منى كه بيشتر از سه دهه پيش 
خودش من رو تو قلبش كشت همزمان داره مادرى مى كنه. اين يه انگيزه است  

براى شايد يه روزى شروع كردن يه زندگى تازه!

داستان زنى كه زندگى اش 
اكران نشد

ــن ازدواج و انتقال آن از  در پى افزايش بى رويه  س
ــالى، پيرى و اخيرا پساپيرى يكى  جوانى به ميانس
ــگاه فرانكفورت تحقيقاتى  از استادان ايرانى دانش
راجع به اين معضل انجام داده. تحقيقات پروفسور 
ــكده هاى  ــه در يكى از دانش ــتيان ك سايكولوژيس
داخل و با جامعه  آمارى صد دانشجو صورت گرفته 
بيانگر موانع ازدواج جوانان است. در ادامه چند تا از 

مهمترين آن ها را بررسى مى كنيم. 
ــرم آورترين علت  ــع كه ش ــن مان 1. ام ام اس: اي
ــيدن افراد از ازدواج است، به وحشت از  پاپس كش
مارمولك، ملخ و سوسك مربوط مى شود! در اولين 
ــر را به يك  ــات، هر يك از صد نف ــه تحقيق مرحل
اتاق مجهز به دوربين مداربسته بردند. به هر اتاق 
ــك  به صورت اتفاقى يك مارمولك، ملخ يا سوس
ــپس  پرتاب و در خروج را همزمان قفل كردند. س
ــتند جانوران را كشته و جسدشان را  از افراد خواس
به ماموران تحويل دهند. از صد نفر شركت كننده، 
هفتاد نفر همزمان دچار سكته مغزى و قلبى شدند. 
بيست نفر در دم خودكشى كردند. پنج نفر به كما 
رفته و الباقى هم در حال گفتن عبارت «آى ننه» 
خودشان را از پنجره به بيرون پرت كردند. بنابراين 
ــئوالن حتى االمكان مانع ورود  خواهشمنديم مس

جانوران به مناطق مسكونى شوند!
ــمت با  ــح زود: در اين قس ــف كلمه صب 2. تحري
ــل  ــه صبح و زود مواجهيم. صبح براى نس دو كلم
ــده و نهايتا  ــب شروع ش ــاعت چهار ش قديم از س
ــدا مى كند. صبح زود هم  ــت بامداد ادامه پي تا هش
ــب تا چهار و ربع را شامل  ــاعت چهار ش همان س
ــت كه نسل جديد صبح  ــد! اين در حالى اس مى ش
ــيد  ــدن زاويه تابش خورش را از زمان نود درجه ش
ــت  ــا غروب آفتاب مى داند و معتقد اس بر زمين ت
ــى هم صبح زود  ــم اين محدوده زمان بخش اعظ
ناميده مى شود! اين اختالف شديد، جوانان را بعد از 
ازدواج به فالكت مى رساند. گفتنى است اين مورد 
بزرگترين مشكل زوج هاى جوان در يك دهه اخير 

بوده است.
ــور دوست و همسايه: با  3. طول سريال هاى كش
توجه به اين كه اين سريال ها معموال از مرز پانصد 
قسمت عبور مى كنند و جوانان زيادى هم بيننده پر 
و پاقرصشان هستند ديگر وقتى براى خواستگارى، 
اجراى مراسم و زندگى متاهلى نمى ماند. از طرفى 
مفاهيم واالى سريال ها به قدرى آمار ابراز محبت 

ــش داده كه جوان امروزى در هر دقيقه به  را افزاي
يك نفر ابراز عالقه كرده و معموال با واكنش مثبت 
ــراد را در انتخاب  ــود. اين امر اف ــم مواجه مى ش ه
همسر اصلى چنان دچار مشكل كرده كه در حال 
ــادى از جوانان تنها به دليل مردد  حاضر درصد زي
ــريك زندگى همچنان مجرد  بودن در انتخاب ش

مانده اند.
ــالق در نيمه  ــق آمار ط ــت كنترل: طب 4. مالكي
ــتاد درصد طالق ها به  ــال جارى هش ــت س نخس
دليل اختالف در انتخاب كانال بوده. بنابراين تقاضا 
مى كنيم مجلس محترم هرچه زودتر قانون «تعيين 
مالكيت كنترل تلويزيون» را به تصويب برساند تا 
ــى خانمان برانداز نجات پيدا  ملتى از اين بالتكليف

كنند!
ــت  ــه ماه نخس ــته گل: در س 5. بهاى نجومى دس
امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته قيمت 
ــكل خوفناكى باال رفته.  شيرينى و دسته گل به ش
ــيرينى در  ــته گل و ش با توجه به اين كه وجود دس
خواستگارى ها از حضور خود دختر و پسر هم مهمتر 
است، اين افزايش قيمت به طور مستقيم باعث باال 
رفتن سن ازدواج و ازدياد تباهى در جامعه شده! در 
ــت خانواده دختر، حضور طرف  ــتا بهتر اس اين راس
ــمارد و مادر  را بدون اين تجمالت هم غنيمت بش
پسر هم با گفتن عبارات «چون خودتون گل بودين 
ــان از اين حواس پرتى»  ديگه گل نياورديم»، «ام
ــعى در  ــه ديگه جبران مى كنيم» س و «حتما دفع
ــانى ماجرا داشته باشد. گفتنى است كه همه  الپوش
ــنهادى، از پس گرفتن دسته گل بعد از  راه  هاى پيش

به نتيجه نرسيدن قطعا شرافتمندانه تر است.
ــن ضبط از خودروى پرايد: اين عامل  6. حذف آپش
ــت! در طول دو  ــن مانع ازدواج ايرانيان اس مهمتري
ــودروى زوج هاى  ــه اخير پرايد محبوب ترين خ ده
ــوان بوده و از آن در ميليون ها مجلس به عنوان  ج
ماشين عروس استفاده شده. روال معمول عروسى 
در ايران نشستن داماد پشت فرمان پرايد، باال بردن 
ولوم دستگاه پخش تا سرحد جنون و حركات افقى 
و عمودى سرنشينان در حين رانندگى بوده. اما حاال 
با حذف اين آپشن، جوان مايوس شده و زندگى اش 
ــيده. البته بعد انتشار اين خبر يكى از  به بيراهه كش
مسئولين گفت اصال جاى نگرانى نيست چون عين 
ــم و با توجه  ــتگاه پخش را در تيبا داري همان دس
ــته ايم مطمئنا اگر  به تجربه تلخى كه در پرايد داش
ــا را هم حذف كنيم  ــويم اتاق تيب روزى مجبور ش
ــش را نگه مى داريم. البته قول نمى دهيم كه  پخش

فيش هاى پشتش باقى بماند!

موانع ازدواج

مرتضي قديميخواستگاری

مهديسا صفرى خواهبختک

محسن گائينى باشگاه طنزپردازان جوان
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ــه جعبه بزرگ  ــه روز بابام با ي ــود كه ي ــالم ب 6 س
ــد! تلويزيون رنگى  ــاورم نمى ش ــد. ب وارد خونه ش
ــى تلويزيون رنگى  خريده بود. اون موقع كمتر كس
ــمگير  ــت و ما تا قبل از خريدش، موفقيت چش داش
ــتيم. وقتى كه جعبه  ــه اى تو كارنامه مون نداش ديگ
ــچ خودنمايى  ــه تلويزيون 21 اين ــاز كرديم ي رو ب
مى كرد كه به گوشه سمت چپ باالش يه برچسب 
ــبيده بود. يادمه تا من  ــت چس به اندازه يه كف دس
اومدم برچسب رو بكنم ، بابام به سان پلنگى تو هوا 
ــتمو  ــتم و در همون حالى كه دس پريد و زد رو دس
ــگاه كرد و گفت:  ــمام ن ــم گرفته بود، تو چش محك
ــوش بده ببين چى ميگم، هيچ وقت نبايد  «خوب گ
ــنده تاكيد كرده كه  ــب رو بكنى؛ فروش اين برچس
ــب نشون دهنده  موقع فروش تلويزيون، اين برچس
تازگى تلويزيونه و رو قيمتش تاثير داره». تازه اينم 
ــياه  ــب رو از بازار س ــت كه خيلى ها اين برچس گف
ــن.  ــون رو بفروش تهيه مى كنند تا بتونن تلويزيونش
ــركوب  ــن مخالفت ما با اين قضيه با س كوچك تري
شديدى مواجه مى شد و حتى كم كم خودمون هم 
ــرف رو باور كرديم. بخش زيادى از كودكى  اين ح
من به اين گذشت كه به مهمونايى كه براى بازديد 
ــا مجبوريم به  ــدن بگم چرا م ــون مى اوم از تلويزي
ــد برنامه هاى  ــب، 30 درص خاطر حفظ اين برچس
ــت بديم؛ 30 درصد بااليى هر  تلويزيونى رو از دس

برنامه رو. 
ــكل نبودن، ديگه  ــريال ها خيلى مش البته فيلم و س
خيلى بايد بدشانس مى بوديم اگر مهم ترين اتفاقات 
ــر مى افتاد. مثل همون بارى كه نقش  فيلم اون زي
ــد و ما هيچ وقت  ــته ش ــب كش اول فيلم زير برچس

ــكل ها موقع  ــى ديگه از مش ــم چطور.يك نفهميدي
پخش فوتبال بود كه هيچ وقت نمى فهميديم دقيقه 
چنده. يادمه يه بار تخمه خريديم و نشستيم فوتبال 
ــان رو زد. اونجا بود  ــوت پاي ببينيم كه يهو داور س
ــته بوديم  ــه فهميديم ما از حدود دقيقه 89 نشس ك

پاى مسابقه. 
ــال بعد از بازى ايران  ــه خانواده ما، تازه يك س هم
ــام جهانى بازى  ــتراليا، وقتى ديديم ايران تو ج اس
ــده،  ــه فهميديم كه نتيجه اون بازى چى ش مى كن
چون از زير برچسب فقط حرف A اسم استراليا رو 
ــتيم ببينيم و ماه ها از نتيجه بى خبر مونده  مى تونس

بوديم.
ــكل اصلى وقتى بود كه مى خواستيم ببينيم  اما مش
ــن كار مجبور بوديم  ــم. براى اي ــدوم كانالي االن ك
ــى كانال ها رو بزنيم عقب تا به يه برنامه  يكى يك
آشنا برسيم كه كانالش رو مطمئنيم. از اونجا شروع 
مى كرديم به شمردن تا برگرديم به همون كانال و 

اينطورى مى فهميديم كدوم شبكه اس. 
ــه يه غرور  ــكالت، هميش اما با وجود همه اين مش
خاصى تو نگاه بابام بود كه اين تلويزيون هنوز نوئه 
ــال به همين  و موقع فروش برگ برند مونه. 20 س
منوال گذشت تا اينكه يه روز كه خواستم تلويزيون 
رو روشن كنم، روشن نشد. تعميركار بعد از كلى ور 
ــت. ما  ــن باهاش گفت كه بايد از خيرش گذش رفت
هم تصميم گرفتيم تلويزيون رو بذاريم تو كوچه تا 

يكى پيدا شه و ببردش.
ــرت داشتيم به برچسب   موقع بردنش همه با حس
ــم. هيچ وقت نفهميديم  ــالم روش نگاه مى كردي س
اون برچسب دقيقا چرا بايد اونجا باشه. ولى به اين 
ــال نو  افتخار مى كرديم كه تلويزيونمون رو 20 س

نگه داشته بوديم.

برچسب تازگى
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ــه  خونه كز كرده بودم  غمگين گوش
ــورى؟ گفتم:  ــه رفيقم پيام داد:چط ك
ــون حالت بدتر  ــت خونه نم دپم. گف
ــرم؟ گفت: بزن  ــه، گفتم: كجا ب ميش
ــى، كافه اى  پارك ــينمايى،  بيرون، س
ــت و خيلى  ــى. ديدم تو باغ نيس جاي

شنگوله، مكالمه رو تموم كردم.
ــى برو كافه؟  ــا خودم گفتم يعنى چ ب
ــره كافه، اونم تنهايى  آخه مگه آدم ب

حالش خوب ميشه؟
ــدن  ــه اوم ــرايى ك ــر پس ــرم دخت ب
ــاى خفن  ــا گفتن جمله ه ــا تا ب اونج
ــون رو به رخ همديگه  روشنفكرى ش

بكشن رو ببينم؟! 
ــر ميز بغلى در مورد كتاب زايش  پس
ــه و ميز  ــرف بزن ــه ح ــراژدى نيچ ت
ــتوفر  كريس فيلم هاى  اون طرفى هم 
ــون هم  ــه و همش ــوالن رو نقدكن ن
ــا انقد بلند  ــع اين جور صحبت ه موق
ــد يه بنر  ــرف مى زنن كه باي ــد ح بلن
بگيرى دستت روش بنويسى: شنيدن 
ــما هيچ جذابيتى براى  حرف هاى ش

اينجانب ندارد، لطفا آرام تر. 
ــى اين  ــوى زندگ ــه اگه ت ــه ك جالب
ــرك بكشى مى بينى  فرهيختگان س
ــاب نميخونه بلكه  ــه تنها كت طرف ن
ــده واى  ــم كه دي ــن فيلمى ه آخري

آمپوله!
ــوى محله مون يه  ــد وقت پيش ت چن
كافه افتتاح شد با رفيقم رفتيم داخل 
ــكه يك طرفه، يه  ــم چند تا بش ديدي
نيمكت قراضه و چند تا صندلى آهنى 
زنگ زده يه سمت ديگه و ديوارهاى 
ــده و چند تا آجر  ــى ريخته ش كاه گل
ــه و يه بيل و  ــه و يه دوچرخ يه گوش
ــمت ديگه اش بود.  كلنگ هم يك س
ــغول  ــيد مثل اينكه مش گفتيم ببخش
ــتيد، ما  ــن مخروبه هس ــرات اي تعمي
ميريم هر وقت بازگشايى شد مياييم. 
ــروع  ــه آقا بفرماييد ش طرف گفت ن
ــيون  ــه كار كرديم اينا هم دكوراس ب

كافه مونه كه سبكش نوستالژيكه. 
زيرلب گفتم:البته نوستالژى هاى يك 

بّناى 92 ساله.
ــت يه ميز داغون نشستيم  رفتيم پش
ــفارش داديم و به  يه قورى چايى س
ــتكان  ــا اس ــتيم ازش دو ت زور تونس
كوچيك چايى كمرنگ بيرون بكشيم

ــدم لياقت چايى  ــده معتق هر چند بن
ــاس و اگه  ــتر از اين حرف خيلى بيش
خودم كافه داشتم قيمت چايى ليوانى 
ــزار تومن چون من  ــزدم 50 ه رو مي
ــدارم چايى بريزم  براى خودم حال ن
چه برسه دم كنم و بريزم ببرم سرميز 

مشترى.
ــون يه  ــل شيك هاش ــتاها داخ باريس
ــه وقتى يه ذره با  چيزايى ميريزن ك
ــه هر چقدر  ــى ازش بخورين ديگ ن
ــاال نمياد و  ــى ب ــى هيچ ــالش  كن ت
ــيد،  ــد بى خيال بقيه ش بش مجبوري
ــه نيم  ولى من توصيه ميكنم هميش
ــُرم تو جيبتون داشته  متر شيلنگ ِس
باشيد و با اون تا ته ليوان رو بخوريد 

و هيچى باقى نذاريد.
ــفه كافه دارى هم شده هر چى  فلس

محيط تاريكتر با كالس تر، 
يه بار با دوستم رفته بودم يه دونه از 
همين كافه تاريك خفنا، آخرش رفتم 
ــويى برگشتم انقدر تاريك بود  دستش
نتونستم پيداش كنم و براى هميشه 
ــا يه  ــش (داداش لطف ــت دادم از دس
المپ از اين كوچيك ها روشن بذاريد 
ــه بگيم خيلى  ــول ميديم به هم ما ق

پاتوق باكالسى بود) 
يادمه آخرين بارى كه رفتم كافه فقط 
يه آب معدنى سفارش دادم و مشغول 
ــودم كه بعد از  كاركردن با موبايلم ب
نيم ساعت كافه چى اومد بيرونم كرد. 
ــغال كردى  گفت بيخودى ميز رو اش
ــرو بذار  ــفارش نميدى ب و چيزى س

مشترى بياد.
ــه تنها ميگم  ــه همين داليل من ن ب
ــى با  ــه وقت ــه بلك ــى نريدكاف تنهاي
دوستاتون هم هستيد بازم نريد كافه، 
ــك برداريد و بريد  يه پتو با يه فالس
ــينيد و چايى  تو چمن هاى پارك بش
ــا كنيد، فقط بعدش يه  بخوريد و صف
ــز مى گيريد كه  ــرما خوردگى ناچي س
ــه ى كافه رو ميديد بابت دكتر و  هزين
داروها و بعد از دو هفته خوب ميشيد 

و خاطره ش به يادگار مى مونه.

ــد از انجام  ــدز نبود مردم بع ــان كه فرن آن زم
ــريال فرندز از  ــركارى ياد چه مى افتادند؟ س ه
ــت. يعنى اگر  ويژگى هاى بارز جوان امروز اس
ــمت فرندز  ــما ياد آن قس ــر موقعيتى ش در ه
ــمت را از دست مى دهيد. نيفتيد، امتياز آن قس

ــت.  ــرف با نامزدش در حال به هم زدن اس ط
ــر  ــك غوطه ورند. يك دفعه پس ــر دو در اش ه
ــمت فرندزه  مى گويد: «االنمون مثل اون قس
ــن». دختر هم  ــتن از هم جدا بش كه مى خواس
ــمتش  ــت ميگى. اون قس مى گويد: «آره راس
خيلى خوب بود مخصوصا اونجاش كه...» بعد 
ــتى  ــه دوباره صحبت مى كنند به آش از اين ك
ــمت آشتى كنون  ــود و ياد آن قس منجر مى ش

فرندز ميفتند. 
ــن دوره به وجود  ــف ازدواج هايى كه در اي نص
مى آيد به خاطر ديدن دست جمعى اين سريال 
ــديد يكى از شخصيت ها به ازدواج  و عالقه ش
بوده است و البته نصف جداشدن هاى عاطفى 
نيز به خاطر ديدن تنهايى اين سريال و ديدن 

ــخصيت به جداشدن از  عالقه شديد همان ش
ــما فرندز  ــت. اگر ش يار خود به وجود آمده اس
ــت  نديديد و نمى خواهيد ببينيد انتخاب شماس
پس من براى تان يك پيشنهاد دارم. در جمع، 
ــريال شد و ديگران  هروقت صحبت از اين س
ــما اين سريال را نديديد، سعى  فهميدند كه ش
ــا را دور كنيد؛ چرا كه  كنيد با يك چوب آن ه
آن ها تا شما را نبينند كه آخرين قسمت فرندز 

را مى بينيد ول نمى كنند.
ــانى اند  ــيارى از فيلم هاى زامبى كس  ايده بس
ــتند تا مجبورتان كنند كه  ــما هس كه دنبال ش
ــالف بودن حال حاضرتان را  فرندز ببينيد و ع
ــريال ارتباط مى دهند. درست  به نديدن اين س
ــت اما خيلى ها بعد  ــت كه فرندز كمدى اس اس

ــردگى بعد  ــدنش در بخش «افس ــام ش از تم
ــا هم  ــوند. خيلى ه ــترى مى ش ــدز» بس از فرن
ــريال هاى مشابه يا ديدن  ــعى مى كنند با س س
چندين باره فرندز جايش را خالى كنند اما ديگر 

كار از كار گذشته است. 
فرندز به جز ژانر كمدى، ژانر تخيلى هم هست 
ــيارى از جوانان  ــد زندگى بس ــون باعث ش چ
ــم آوردن جمعى مانند  ــى به خاطر دور ه ايران
ــود. اين عزيزان در  فرندز به تباهى كشيده ش
ــينند و ياد  آخر هركدام تنها در كافه اى مى نش

آن قسمت فرندز مى كنند.
ــن هم يكى از همان  ــفانه بايد بگويم م  متاس
ــريال فرندز را  ــما س ــتم و اگر ش زامبى ها هس

نديديد، بدانيد كه دنبال شما هستم!

ياد آن قسمت 
فرندز به خير 

از كافه نوستالژيك تا 
چاى در چمن

ــه يعنى تو ناز و نعمتى.  ــتت آيفون ايكس ــهر باشى، دس اگه بچه  باال ش
ــى، دستت يكى از اين گوشي دكمه اى هاست و  بچه  پايين شهر كه باش
ــختى بايد تالش كنى. اما  ــاك. يعنى توى س دور و برت پر از خز و خاش
وقتى بچه  وسط شهر باشى يه گوشى اى دستته كه بعضى وقت ها خيلى 
خفنه، بعضى وقت ها خيلى داغون. بستگى داره با كى برى بيرون. دور و 
برت هم پر از خالى. بچه هاى پايين شهر پاتوق شون قهوه خونه هاييه كه 
قليونش رو بدون سرى دست به دست مى كنن و بعدش پياده خيابون ها 
ــون كافه هاييه كه توى  ــهر پاتوق ش ــن. بچه هاى باال ش ــر مى كن رو مت

ــون خيابون ها رو كيلومتر  ــش آب طال ريختن و بعدش با ماشين ش قليون
ــهر زياد دنبال پاتوق نيستن. بيشترين جايى  ــط ش مى كنن. بچه هاى وس
ــتنه. هميشه هم يه  ــن توى پياده رو در حال رفتن يا برگش كه ديده ميش
ــى مى كنن. اگه پولش خوب  ــونه و خيابون ها رو ط هندزفرى تو گوشش
ــهر علت دوستى پول و  ــكلى ندارن. توى باالش ــه، با راهرو هم مش باش
مايه  است. توى اواسط شهر تنها كسى كه همراهته سايه ا ست. بچه هاى 
ــول بازى ها واسشون ضايع ا ست. بچه هاى  پايين شهر هم كه اين سوس
پايين شهر افتخارشون اينه كه توى دستشون قمه دارن. بچه هاى وسط 
ــون يه مقدار پول كه قطعا كمه و بچه هاى باال شهر  ــهر توى دستش ش
ــون  ــهر كه اوضاع ش ــت اين همه؟ بچه هاى باال ش هم كه، نامردى نيس
ــتان پرتوقع و پر رو و توى  معلومه.به دنيا اومدن توى پِر قو و توى دبس
ــگاه رسيده به آرزو. بچه هاى  ــتان زيباترين حالت مو و توى دانش دبيرس
ــتان دنبال جفت شيش ان،  ــهر هم كه همونايى اند كه توى دبس پايين ش
ــتى ريش اند و آخرش توى محدوديت ها ستاره  توى دبيرستان پِى پرپش
ــهر توى دبستان وقتى شلوغ مى كنن ازشون  مى شن. بچه هاى وسِط ش
ــر به زير و رسمى. بعِد  ــبى؟ توى دبيرستان خيلى س ــن مگه اس مى پرس

دانشگاه هم كار توى اسنپ و تپ سى.

مايه دارى بيا جلو!

fernando zuleta

احسان هيديباشگاه طنزپردازان جوان

باشگاه طنزپردازان جوان

طرح

بهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

شايگان ابراهيم پورباشگاه طنزپردازان جوان

هادى رنجبر
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  ديروز-  هاروكى موراكامى

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

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:

@ B G h a n o o o n

گفتم: دانشگاه خيلى جاى كسل كننده ايه. 
وقتى وارد شدم حسابى خورد تو ذوقم؛ اما 

دانشگاه نرفتن بيشتر مى زنه تو ذوق آدم.
ــه. راه  ــده ديگ ــت: حاال اين ش كيتاروگف

بازگشتى ندارم.
گفتم: پس چرا درس نمى خونى؟

گفت: فقدان انگيزه.
گفتم: انگيزه؟ اينكه نتونى با عشقت قرار 

بذارى انگيزه  كافى نيست؟
كيتارو طرف را از دوره  ابتدايى مى شناخت؛ 
ــود گفت  ــى بودند. مثال مى ش هم كالس
عشِق بچگى. دختره كه هم كالس كيتارو 

بود، مستقيم از دبيرستان به دانشگاه وارد 
شد و دانشجوى رشته  فرانسه بود و عضو 
باشگاه تنيس. عكسش را به من نشان داد؛ 
ــورت زيبا و حس و حال  بى نظير بود. ص

ــرزنده اى داشت؛ اما آن روزها  شاداب و س
همديگر را زياد نمى ديدند. با هم صحبت 
كرده بودند و نتيجه اش اين شده بود كه تا 
كيتارو از پس كنكور بر نيامده، بهتر است 

ــد و روى درس  ــدن دختره را بزن قيد دي
خواندن تمركز كند.اين پيشنهاد را كيتارو 
ــه هرجور  داده بود. دختره گفته بود: باش

راحتى!

مهرداد نعيمىكمديالوگ

رفتارشناسى سر جلسه امتحان!

خاطره، فال و ديگر هيچ

وقتى اصال درس نخوانده ايد:
ــت كه شما بادهاى  اين حالت مخصوص زمانى اس
ــت. بنابراين قبل از شروع  ــمى هم بارتان نيس موس
ــوان و بلِد  ــا مى توانيد به دنبال خرخ امتحان بايد ت
ــنگر  كالس بگرديد و در صندلى هاى كنارى او س
ــروع امتحان بايد همه زور خود را بزنيد  بگيريد! با ش
ــى و  ــب از بلد كالس، چرت و پرت نويس ــا با تقل ت
ــخنامه، حداقل نمره را  اصطالحا زخمى كردن پاس
ــب و خود را براى اقدامات احتمالى بعدى مانند  كس
ــت بوسى، پابوسى و فيزيوتراپى استاد  رو بوسى، دس

آماده كنيد!
وقتى شما همه منابع را كامل خوانده ايد:

ــه امتحان  ــى وارد جلس ــى با اين وضعيت درس وقت
ــويد، از ديد همه  همكالسى ها يك خرخوان  مى ش
ــت! بنابراين  ــما باالس ــد و انتظارات از ش بالمنازعي
ــما مى آيند  تعدادى از عزيزان براى مذاكره پيش ش
و تقاضاى رساندن پاسخ، تعويض برگه، نشستن تمام 
ــتى و يا عمليات خارق العاده و  مدت با زاويه درخواس
محير العقول دارند! برخى هم بدون درخواست، فقط 
لحظه شروع مى گويند: «گاردت رو نبند، بذار ما هم 

استفاده كنيم!» 
ــع، وعده خرخوان  ــود و نه درصد مواق ــره: در ن تبص
جماعت، مثل وعده برخى از مسئولين مى ماند! يعنى 
درحالى كه به همه قول مساعدت داده است، از اول 
تا آخر امتحان كر مى شود، گاردش را كامل مى بندد 
ــش مى كنند حداقل يك  و در حالى كه همه التماس
عدد را برساند، مدام برگه اضافى مى گيرد و به اندازه 
هر برگه اضافى مقاديرى نور و متعلقات به قبر اقوام 

پدرى اش مى تابد!
وقتى شما خوانده ايد ولى مخاطب خاص تان نخوانده:

در اين حالت بدبختى شما از ايام فرجه شروع مى شود. 
ــيج بدهيد  اوال كه فرت و فرت بايد به همديگر مس
ــجو  ــما دو نو ُگل دانش تا حس درس خواندن در ش
ــك ربع كپه   ــما ي ــت كه ش نميرد! يعنى كافى اس

ــريع  ــان را روى جزوه بگذاريد و بخوابيد، س مرگ ت
مخاطب خاص تان تماس مى گيرد كه: مگه نگفتى 
ــب رياضى پيشرفته رو تموم مى كنيم!(در ادامه  تا ش
ــو برو  دو رديف ايموجى گريه يواش) حاال آروم پاش
سمت جزوه، فصل دو رو باز كن و با خودكار زرشكى 
ــوال دو رو برام حل كن!(در ادامه يك  ــنگت س قش
رديف ايموجى ميمون كه دستاش رو چشماشه!) نيم 
ساعت بعد هم 10 رديف ايموجى عصبانيت و شيون 
ــى پاشو  و زارى و بدبختى كه يعنى گور به گور بش
دوباره از اول بگو من هيچى نفهميدم! اين وضعيت 
ــما بايد تا يك ساعت قبل از امتحان  ادامه دارد و ش
ــب خاص محترم را با دانش خود و البته علم  مخاط
روان شناسى، براى امتحان آماده كنيد! اما اين پايان 
ماجرا نيست؛ چون استرس صبح امتحان تمام تمرين 
و نمونه سوال و كوييزى كه با مخاطب خاص جان 
ــرور كرده بوديد را به باد داده و از طرفى چون پايه   م
علمى نخبه اى كه به مخاطب خاصى برگزيده ايد از 
ــت، حاال بايد با يك گالن آب قند، سر  بيخ خراب اس
ــينيد ور دلش تا به كمك تقلب  جلسه امتحان بنش
شايد بتواند 10بگيرد! مخاطب خاص محترم كارى 
ــم به اين ندارد كه نام فاميل خودش با حرف (ب)  ه
ــروع مى شود و نام فاميل شما با (واو)! اصرار دارد  ش
كه حتى اگر چينش صندلى با حروف الفبا و شماره 
ــت، «تو بايِد بايد كنار من بشينى و من  كال سى اس
ــر تا روز  ــم وگرنه قهر قهر قه ــتت بنويس از رو دس
قيامت! كات مى كنم و ميرم كنار يكى ديگه پِيست 
مى كنم خودموهاا! ميدونى كه هنوز با قريشى دوست 
معمولى ام و با سعادتى دوست مخصوص و با زراعتى 
دوست هات داگ! يه فاميل كباب لقمه هم داريم!» 
خالصه كه آينده  زندگى تان به همين امتحان بستگى 
ــت با وجود اخذ معدل الف، مجبور  دارد و ممكن اس
شويد ماه ها محسن چاوشى گوش بدهيد و يار را در 
كنار كسى كه ُعرضه همراهى سر جلسه امتحان و 

افزايش معدل دارد،تماشا كنيد!

ــت، اولين  ــا بقيه فرق داش ــره كال ب خاط
ــتى  ــروع دوس تفاوتش هم اقدام براى ش
ــخت  ــركت س با من بود. يه روز كه تو ش
ــره يك ضرب در  ــغول كار بودم خاط مش
ــن واااى فكر كنم  ــاز كرد و با گفت اتاقو ب
ــركت) عاشق  آقاى امينى (مدير عامل ش
ــده سر صحبتو باز كرد. آقاى امينى  من ش
ــالم  از همه جا بى خبر كه تنها جرمش س
ــح در يك روز  ــراه با لبخند ملي دادن هم
پاييزى به خاطره بود، نمى دونست كه كل 
حقوقى كه به خاطره ميده خرج انواع فال 
ــه. خاطره  و كف بينى و فنجون بينى ميش
ــرى  ــطوح صافى كه يه س ــب به س عجي
ــند  ــته باش ــوط منحنى و صاف داش خط
عالقه داشت و براى شروع هر كارى قبل 
ــت به دامان  ــه تفكر و تعقل دس از هرگون
ــد. در  ــى از روش هاى فالگيرى مى ش يك
مورد آقاى امينى هم فال نيابتى از راه دور 
ــش گفته بودن گر صبر  گرفته بود كه به

كنى ز امينى شوهر سازى.
 بعد از چند ماه كه ديدم يه غوره شيرين تر 
ــه نگران  ــده منم ك ــرش اوم ــوا گي از حل
ــدم كه يه بار  ــتم بودم وسوسه ش سرنوش

امتحانش كنم.
از اونجايى كه قهوه دوست داشتم ترجيح 
ــر كشيدن  دادم فال قهوه بگيرم. بعد از س
ــون، منتظر حقايق  ــل فنج قهوه و تحوي
ــم بودم. گفت: يه چيز تپل كه انگار  زندگي
ــم، آره آره  ــت مى بين ــت تو فال پر كندس
خودشه، يه روزى مياد كه مرغاى مملكت 
ــن كه سرپرستى  به حدى از قدرت مى رس
همه خروسا رو به عهده مى گيرن. كنارش 
ــم كه چند نفر  ــم يه جاده خونى مى بين ه
دارن براى پرواز دورخيز مى كنند. پرسيدم 
خودم كجام؟ گفت: تو اين چندشنبه بازار 
ــر خودتى.  ــى كه به فك ــدر خودخواه چق
ــده  ــى عايدم نش ــه هيچ ــال ك ــن ف از اي
ــانس ديگه به  ــم گرفتم يه ش بود، تصمي
ــال كاغذ بود.  ــودم بدم. اين بار نوبت ف خ
ــتم دادن كه با چشم  ــفيد دس يه كاغذ س
ــته با مداد خط خطيش كنم. بعد از باز  بس

ــنيدم كه مى گفت: يا  ــم هام ش كردن چش
ــتات يه جاى دور  ــودت يا يكى از دوس خ
ــد. كاغذت يه حالت  طرفاى جنوب مى ري
كوفتگى و كبودى نشون ميده. اون وسط 
ــر افتاده و ميگه  ــه نفرم يه جاى دور گي ي
ــياه  وات هپند؟ وات هپند؟ همين كاغذ س
ميگه به زودى يا خودت سلطان ميشى يا 
ــلطان مياد تو زندگيت. من كه بين  يه س
ــم گيج بودم  ــن فال هاى بى ربط به ه اي
ــردم گفتم مگه  ــد وار نگاهش مى ك و جغ
ــت بدتره ولى بعضى وقتا  جنگله آخه؟ گف
ــداد فال دقيق  ــر كيفيت كاغذ و م به خاط

درنمياد، بيا بشين فال شمع برات بگيرم.
ــفيد و بلند روشن كرد و گفت  يه شمع س
ــه آينده ات  ــن بمون اگه فوت كنى و روش
ــد  ــت ولى اگه خاموش ش ــان هس درخش
ــفم. من كه به يه آينده روشن  برات متاس
ــردن هيچ  ــراى خاموش ك ــتم ب نياز داش
ــتى  ــره نكردم و يه فوت دس ــرژى ذخي ان
ــى رفت  ــمع تا مرز خاموش دادم بيرون. ش
ــاره فوت كن  ــت كه گفت دوب ولى برگش
ــه مجددا با  اين نمى تونه جواب قطعى باش
بازدم قوى ترى فوت كردم ولى بازم رفت 
ــومم هم همين شد كه  ــت بار س و برگش
ــزن اين يعنى يكي داره  گفت الكى زور ن
ميره ولى دوست نداره بره ولى وقتى رفت 
ــى غصه ش نگرفت، كسى بدرقه اش  كس
ــه كه تا  نكرد. تعبير ديگه اين مى تونه باش
ــى كامل ميرى و برمى گردى،  مرز خاموش
ــه چى غريب و  ــرى و برمى گردى هم مي
ــل گل پژمرده  ــه همه مث ــناخته ميش ناش
ــمع  ــن، اين پارافين هايى كه كنار ش ميش
ــن يعنى اينكه يه  آب ميشن و جمع ميش
ــل يا فيلتر يا تور دورت رو  چيزى مثل قف

احاطه مى كنه. 
ــراى من از  ــت ب ــورى كه داش همين ج
تاريكى و تنگى مى گفت چمدونشم داشت 
ــاى آخرش رو  ــمع نفس ــع مى كرد، ش جم
ــيد كه صداى در اومد، تا به خودم  مى كش
اومدم ديدم دارم پشت سرش آب مى ريزم 
ــت در غربت  ــالمتى و موفقي و آرزوى س

باز هم فصل زمستان آمده
فصل بحران فراوان آمده

روي گوشي هاي مسئوالن شهر
باز هم اخطار بحران آمده

در فالن نقطه گزارش كرده اند
چند ميلي متر باران آمده

هم زباله جمع گشته قدر كوه
رود كارون در خيابان آمده

رعد و برقي ديده و در رفته برق
برف تا زانوي انسان آمده

رفت و آمد قفل گشته توي شهر
مشكالت راه بندان آمده

شايعه پيچيده كه باالي شهر
يخ زده، چون باد و بوران آمده

نيست سبزي، نيست ميوه در دكان
خالي از بازار، نيسان آمده

بدتر اينكه ناگهان همراه برف
خانه ام يك ايل مهمان آمده

همچنين بايد به بنگاهي روم
چون كه رهنم رو به پايان آمده

بنده را همراِه سرماخوردگي 
اضطراب پول درمان آمده

برف و باران نعمت خوب خداست
مشكالت ما نه از آن آمده

چاره مى كرديم اگر خوب و درست
در زمستان گو بهاران آمده

امروز، سه شنبه، شما يك شهروند معمولى هستيد 
كه مدت هاست حقوق شهروندى تان عقب افتاده. 
ــويد. كانال هاى هواشناسى و  از خواب بيدار مى ش
خبرى را چك مى كنيد. هواى تهران مثل هميشه 
عالى و آلوده است! هشدار داده اند كه به جز موارد 
ــويد. در صورتى كه  ــارج نش ــرورى از خانه خ ض
ــياه براى بدن شما  تنفس در اين هواى پر رنگ س
ــك نزده خارج مى شويد. ماسك  ضروريست! ماس
نمى زنيد چون مبتال به بيمارى نادرى هستيد. بدن 
شما به هواى بدون آالينده و پاك حساس است! 
ــيد اما برج ميالد را نمى بينيد،  ــر خيابان مى رس س
ــحال  ــت و خوش ــدت آلودگيس فكر مى كنيد از ش
ــر چقدر هم تميز  ــويد. در صورتى كه هوا ه مى ش
ــد، امكان ديدن برج ميالد از كرج وجود ندارد  باش

پس بيخودى ربطش ندهيد و سياه نمايى نكنيد!
ــرو مى رويد. ترجيح  ــل باطنى به مت ــر خالف مي ب
ــران برويد تا  ــخصى به ته ــين ش مى داديد با ماش
ذرات بيشترى معلق كنيد ولى متاسفانه پالك تان 

زوج است و امروز سه شنبه!
مترو را دوست نداريد چون در ترافيك نمى ماند تا 
شما شيشه اش را پايين بكشيد و ريه هاى تان را از 

هواى آلوده و وارونه پر كنيد! 
وارد ايستگاه ارم سبز مى شويد اما به طرز عجيبى 
ــورى كه انگار  ــت! ط ــخت اس تنفس براى تان س
ــده ايد و هواى تميز اذيت تان  ــبز ش وارد فضاى س
مى كند. اما اين سختى غير طبيعيست. بوى بسيار 
ــكوك  ــده، همه به هم مش بدى در فضا پخش ش
نگاه مى كنند و كسى مسئوليتش را نمى پذيرد! به 
ــختى از مترو خارج مى شويد. كانال هاى خبرى  س
ــأ بوى نامطبوع،  ــته اند: منش را چك مى كنيد. نوش
ــر مى كنيد بيمارى  ــتگاه ملت بوده. با خود فك ايس
ــده اند!   ــته و همه ملت مبتال ش نادرتان واگير داش
ــالم  ــان هوا را براى همه گروه ها ناس زياده  روى ش

كرده!
ــه خاك  ــراغ دوچرخ ــه س ــد ب ــم مى گيري تصمي
گرفته تان برويد. شروع به ركاب زدن مى كنيد. اين 
حركت تان آنقدر هواى اطراف را پاك مى كند كه 
تنفس سخت تان مى شود. اسپرى حاوى ريزگرد را 
مقابل دهان گرفته و اسپرى مى كنيد! همچنان با 
ــداكارى براى ايجاد هواى تميز ركاب مى زنيد تا  ف
به پل طبيعت برسيد. روى پل سلفى مى گيريد و 
ــنبه هاى بدون خودرو در صفحه  ــن سه ش با كپش

مجازى تان به اشتراك مى گذاريد. 

سالم براى
زمستان گروه هاي حساس آن يك ربع خانواده نگه دار

ــط  ــان اعالم كردن متوس ــرا محقق اخي
ــاي خانواده  ــه روزانه اعض زمان مكالم
باهم 15 دقيقه ميشه. براي حدس زدن  
ــه عنوان  ــواي احتمالي مكالمه، ب محت

مثال يك روز تعطيل رو تصور كردم.
ــاعت هشت با صداي  صبح رو حوالي س
ــم خوردن تمام ظرف هاي جهيزيه  به ه
ــروع مي كنم.  ــا جاروبرقي ش ــادرم ي م
ــاعت 9 مادر جان آروووم در اتاق رو  س
ــم.  ــاز ميكنه كه يه وقت من بيدار نش ب
وقتى مى بينه من بيدارم ميگه:«بيدارى؟ 
ــه صداى  ــه من اين هم ــب بگو  ديگ خ
ــى».  ــم كردم بيدار نش ــون رو ك تلويزي
ــه: «ناهار  ــتيصال مى پرس بعد هم با اس
ــت كنم؟» منم ميگم كه قرار  چى درس
ــت هر روز به فكر غذا باشه و حاال  نيس
يه كاريش مى كنيم. ولى مادر همچنان 
ــه تا  با اصرار منتظر جوابه. در نهايت س
غذا مثال مى زنم. معلوم ميشه كه گزينه 
ــه دوم  ــم، گزين ــايلش رو نداري اول وس
طول مي كشه، گزينه سوم تكراريه و به 
ــوم همون مرغى  اين ترتيب قانع مى ش
ــال پختنه  ــح روى گاز در ح ــه از صب ك

بهترين گزينه بود. 
ــده. بار مكالمات اين  حاال موقع ناهار ش
قسمت رو پدر به دوش ميكشه و باالخره 
يه كسى رو تو تلويزيون پيدا ميكنه كه 
ــف توئه».  ــن، نص ــف بگه:«ببي با تاس
بستگى به شانس اون روز من، اون آدم 
ميتونه يه دزد حرفه اى تو برنامه در شهر 
ــه يا يكى  كه قدش از من كوتاهتره باش
ــركت كنندگان شيرين زبون برنامه  از ش
ــه نرگس. هركي كه از من كوتاه َتر  خال
ــه ديگه. يعنى ميخوام بگم يه وقت  باش
فكر نكنين بدبختي من اينه كه به خاطر 
نبودن كار و شرايط بد اقتصادى هيچى 
ــدم. اشكال من اينه كه زيادى بلندم  نش
ــى بوده كه نصف  ــه كس و تقريبا هميش
ــه.  دوباره براى خوردن عصرانه  من باش
دور هم جمع مى شيم. از جمله مواردى 
ــدى نمى فهمى،  ــادر نش ــما تا م كه ش
ــدن و نديدن شى است به نام  نامريى ش
ــا مواقعى كه كارى  هندزفرى. خصوص
ــد. در اين حد نامريى  ــا فرزندتون داري ب

ــعى نمى كنن با  ــادر جان حتى س كه م
حركت دست يا صداى بلند توجه من رو 
جلب كنن بلكه فقط حرفشون رو تكرار 
مى كنن. كه خب چون مكالمه هنوز دو 
ــت متاسفانه  از نظر محققان  طرفه نيس
ــاب نمياد.  ــزو اون 15 دقيقه به حس ج
ــد از اينكه صورت برافروخته  خالصه بع
ــم و با نگرانى هندزفرى  مادر رو مي بين
ــوالش  ــم درميارم، متوجه س رو از گوش
ــگى:«تلگرام تو  ــم، همون هميش مى ش
ــه؟» ميگم «نه». ميگه: «پس  هم قطع
ــه من چرا قطعه؟» جواب گويى به  واس
ــكنه  ــخت و كمرش ــوال انقدر س اين س
ــكن ما گاهى قطع  كه باز خوبه فيلترش
ميشه. سرمون رو باال مى گيريم مى گيم 
ــما  ــه. ش آره و خيال خانواده راحت ميش
ــئوالن كه  ــى از اين مس ــر كن برخ فك
ميگن:«توييتر  ــون  بهش ــون  خانواده ش
ــكن تو وصله؟» و  تو وصله؟» «فيلترش
همش بايد بگن آره، چه جورى ميخوان 
ــدن. واقعا  ــواب خانواده رو ب ــر روز ج ه
مسئول بودن خيلى سخته. آدم شرمنده 
ــاال ممكنه كه من  ــه.  ح خانوادش ميش
ــرون برم.  بعد از توضيح دادن  بخوام بي
ــودم رو مبني بر  ــا و با كى، قصد خ كج
ــاز با يكى  ــتام رو مي كنم. ب ديدن دوس
ــخت پدر مواجه  ــوال هاى س ديگه از س
ميشم: «بيرون چيكار كنين؟» يعنى من 
ــاعت هفت بايد محموله  اگه بگم پدر س
ــاعت هشت  مواد رو تحويل بگيرم و س
ــه «برو  ــل دارم، ميگ ــه ماموريت قت ي
ــط ديگه 8:30  ــب خودت باش فق مواظ
خونه باش». ولى اين كه من با دوستام 
ــه كم حرف بزنيم،  قراره بريم كافه و ي
ــه مرموزترين دختر روى زمين  من رو ب
ــاعت  ــل ميكنه كه بايد هر نيم س تبدي
ــب شده و همه  بهش زنگ زد. حاال ش
ــون هستن. يه  توى جاى خواب خودش
ــاد: عكس يك  ــرف مادر مي ــام از ط پي
ــون بخير.  ــن صبح جمعه ت ــا كپش گل ب
ــان تلگرامت وصل  ــم: «مام داد مي زن
ــي رو بذار  ــد». پيام مياد:«اون گوش ش
ــتيكر شب به خير را  كنار بخواب» و اس

ضميمه مي كند.

ميثم ابراهيم نژاد بازرگانىباشگاه طنزپردازان جوان

حسين شادمهرباشگاه طنزپردازان جوان فائزه موسوى نسبباشگاه طنزپردازان جوان

alperen

نسيم نوحه خوان باشگاه طنزپردازان جوان

طرح

مهرنوش شيخي  باشگاه طنزپردازان جوان


