
ــر ازمتغيرهاى  ــيارى ديگ ــز مانند بس ــى ني اميدبه زندگ
ــه زندگى بالنده  ــى دارد.اميد ب ــى بختانگى آرام زيست شناس
نيست چون ما هر چه پيرتر مى شويم،احتمال زنده ماندن مان 
ــود.موافق جداول بيمه،دركشورهاى توسعه يافته  كمتر مى ش
ــود.اگراين زن از سالمتى  ــاله ش اميدمى رود نوزاد دختر 79 س
معمولى برخوردار باشد،در جشن هفتادونهمين سال حياتش 
انتظار مى رود 10 سال ديگر زنده بماند. در 90 سالگى  هنوز براى او 
4/7 سال زندگى پيش بينى مى شود و درصدسالگى،دو  ونيم سال.

با گذشتن سن او  از ميزان پيش بينى شده، ميزان عمرموردانتظار 
كمتروكمتر مى شود.ويژگى اصلى متغيرهاى سازگار با نمودار 
زنگوله اى همين است.با پير شدن شخص انتظار شرايط زندگى 
ــتان  اضافى كاهش مى يابد.در پروژه هاوكارهاى پرخطر باداس
ديگرى سروكار داريم.اين كارها، اغلب بالنده هستند.درمتغيرهاى 
بالنده،بااثرى كامالبرعكس روبه رو مى شويم.فرض كنيم پروژه اى 
قرار است در 79 روز تمام شود؛يعنى ازنظرعددى برابرسال هاى 
عمرى كه براى آن زن پيش بينى مى شود.در روز هفتادونهم،اگر 
پروژه تمام نشده باشدانتظار مى رود 25  روزديگر به درازا بكشدولى 
در روز 90،اگر پروژه به پايان نرسيده باشد ، بايد 58  روز ديگر روى 
آن كار شود. در روز صدم، زمان اضافى الزم براى تمام كردن پروژه 
به 89  روز خواهد رسيد. در روز صدونوزدهم زمان الزم اضافى برابر 
149 روز خواهد بود. در روز ششصدم اگر پروژه تمام نشده باشد 
بايد انتظار داشته باشيد هزار و پانصد و نود روز ديگر كار كنيد. طبق 
قانون مورفى: چيزى كه بايد اتفاق بيفتد، اتفاق خواهد افتاد . مورفى 
چنين مى گويد: هر پروژه بيشتر از آن چيزى كه فكر كنيم هزينه 
مى برد، بيشتر از آن چيزى كه فكر مى كنيم زمان مى برد و بدترين 
اتفاق ها در زمان هايى كه اصال انتظار آن را نداريم، رخ مى دهد. 
نسيم طالب، اقتصاددان رفتارى مى گويد:  هر چه بيشتر ديركرد 
داشته باشيد، انتظار ديركرد هم بيشتر مى شود. فرض كنيم شما 
پناهنده اى هستيد كه انتظار داريد به وطن بازگرديد. هر روزى كه 
مى گذرد، شما از روز ورود پيروزمندانه به وطن دورتر مى شويد، 
نه نزديك تر. اگر انتظار مى رود پروژه دو ساله تمام شودو سه سال 
بعد شما هنوز در حال سوال كردن هستيد، انتظار نداشته باشيد 
پروژه به اين زودى ها تمام شود. درگيرى اعراب و اسراييل 60 سال 
به درازا كشيده است و هنوز هم ادامه دارد؛ولى همين جنگ در 
60 سال پيش  يك مشكل ساده تلقى مى شد. هميشه بايد خاطر 
نشان كرد كه در دنياى مدرن، جنگ ها طوالنى تر و شمار كشته ها 
ــده از كار در مى آيند. نسيم طالب  بيشتر از ميزان پيش بينى ش
مى گويد: اين ويژگى ظريف ولى بى اندازه پر از بختانگى بالنده، به 
شكلى غيرعادى ضد شهودى است. ما منطق انحرافات بزرگ تر 
از ميانگين را بد مى فهميم. چنين ويژگى هايى در كانون بدفهمى 
ما از فرآيند پيش بينى است.  طى تحقيقى پژوهشگران متوجه 
شدند كه پيش بينى هاى بنگاه ها و نهادهاى دولتى يك كاستى 
مهم دارد، آن ها براى سناريوهاى خودشان شدت خطاى احتمالى 
قائل نيستند. به عنوان مثال مقامات آمريكايى در سال 1970 ( با 
امضاى وزيران خزانه دارى، كشور و دفاع) پيشگويى كردند كه 
بهاى استاندارد نفت خام خارجى تا سال 1980 ممكن است بسيار 

كاهش يابد ولى در هر صورت افزايش چندانى نخواهد داشت.  تا 
سال 1980 بهاى نفت 10 برابر شد. در اين خصوص  نسيم طالب 
مى گويد: پيشگويى بدون احتساب شدت خطا، سه نوع مغلطه را 
آشكار مى كند كه هر سه آن ها از يك كج فهمى درباره سرشت عدم 

قطعيت سرچشمه مى گيرد.
مغلطه يكم: تغيير پذيرى مهم است. خطاى نخست در زياد 
جدى گرفتن پيشگويى و توجه نكردن به دقت آن است. اين در 
ــت كه در هنگام برنامه ريزى، دقت پيشگويى ها بسى  حالى اس
ــگويى اهميت دارد. سياست هايى كه ما براى  بيش از خود پيش
ــيار بيش از آنچه به عدد مورد  تصميم گيرى نياز داريم بايد بس
نظر وابسته است، به گسترده پيامدهاى محتمل بستگى داشته 
باشد. اين به آن معنى است كه به چنين موضوعاتى دقت كنيم كه 
چگونه مديران بانك بدون اينكه نازك ترين پوششى براى پيش 
بينى عدم قطعيت ها بر تن محاسبات شان كنند،  براى بنگاه ها 
دست به پيش بينى نقدينگى مى زنند يا كارگزاران بورس براى 
ــال آينده را پيش بينى كنند، براى  اينكه بتوانند فروش 10 س
ــود، از كدام روش ها  ــاى ارزش گذارى خ كاليبره كردن مدل ه
ــازار اوراق بهادار از چه  ــه آنان  در تحليل ب بهره مى گيرند  يا اينك
روشى براى پيش بينى هاى شان  استفاده مى كنند . اگر منصفانه 
بخواهيم نتيجه اى بگيريم اين است كه آن ها ياد نگرفته اند درباره 
مفروضات شان شدت خطا را كاهش دهند، با اين حال شدت اين 
ــت كه خود مقدار پيش بينى شده اهميت  خطاها آن قدر باالس

بسيار بيشتر ى مى يابد.
مغلطه دوم در به حساب نياوردن فرسايش پيشگويى به فراخور 
افزايش زمان پيش بينى شده است. ما گستره كامل تفاوت ميان 
ــا درون نگرى  ــيم ولى ب آينده نزديك و آينده دور را نمى شناس
مى توانيم فرسايش پيشگويى را در گذر زمان ببينيم؛ آن هم بدون 
داشتن دسترسى به مقاالت علمى. خطاهاى پيش بينى هاى ما 
به طور سنتى بسيار باال بوده و هيچ دليلى در دست ما نيست كه باور 
كنيم ناگهان آينده نگرى داراى برترى خاصى نسبت به پيشينيان 

آينده كور خود شده ايم.
ــت بختى  ــه كج فهمى سرش ــوم، برمى گردد ب مغلطه س
ــوند. اين متغيرها مى توانند  ــگويى مى ش متغيرهايى كه پيش
سناريوهايى بسيار خوش بينانه تر، يا بسيار بدبينانه تر از آنچه كه 

انتظار مى رود رقم بزنند. 
ــد داللت بر اين دارد كه اگر ما حتى پيشگويى  آنچه گفته ش
خاصى را بپذيريم، بايد نگران احتمال راستين انحراف جدى از 
آن باشيم. معامله گر بورس بازى كه با درآمد يكنواخت زندگى 
ــرود؛ ولى آدم  ــواز چنين انحرافاتى ب ــايد به پيش نمى كند، ش
بازنشسته اى كه با ريسك هاى تعريف شده اى زندگى مى كند  
توان چنين چرخش هايى را ندارد. در درگيرى با مسائل،  اين كف 
ــت كه اهميت دارد؛ يعنى بدترين  برآوردها(بدترين حالت) اس
ــت. اين گفتار به ويژه  حالت از خود پيش بينى بسيار پراثرتر اس
هنگامى مصداق دارد كه سناريوى بد پذيرفتنى نيست. گاهى 
گفته مى شود  كه خردمند كسى است كه بتواند چيزهايى را كه مى 
آيند ببيند، ولى شايد خردمند كسى باشد كه مى داند كه نمى تواند 
چيزهاى دور را ببيند. بدبختانه سراسر اين دانستنى ها به كسى 
كمك نمى كند كه بگويد فردا چه خواهد شد. در واقع اين ها شايد 
توانايى او به پيشگويى را كاهش دهند. مساله پيشگويى ويژگى 
ديگرى هم  دارد و آن كاستى هاى ذاتى است . كاستى هايى كه 
ــان ندارند ولى از سرشت درونى  ــت انس ربط چندانى به سرش

اطالعات برمى خيزند. 

اطالعات، رمز پيروزى در بازى اقتصادى آينده

سياستيادداشت 

زماني كه مردم هر شهرياروستايي براي رفاه وآسايش بيشتر ، محل تولد 
و زندگي خود را رها كرده و به حاشيه كالنشهرها  مهاجرت مي كنند، عالوه 
بر تخريب وخالي شدن آن مناطق، باعث برهم زدن توزان و پراكندگي 
جمعيت در آن پهنه جغرافياي هم مي شوند. در همين حال شاهد 
مهاجرت بي رويه مردم جنوب و برخي مناطق شرقي كشور  هستيم كه 
بيشترين داليل مهاجرت ها به دليل كم توجهي مسئوالن به آن مناطق 
است. زماني كه شهر يا روستاهاي مرزي خالي ازسكنه  مي شود، عالوه بر 
ايجاد معضل حاشيه نشيني درشهرهاي بزرگ تر، حتي باعث ايجاد ناامني 
و تعرض همسايگان نيز مي  شود؛ موضوعي كه نبايد از آن غافل ماند چون 
حايز اهميت است. البته اين سوال به ميان مي آيد كه با توجه به شروع 
مهاجرت ها چرا مسئوالن دراين زمينه هيچ اقدامي نمي كنند؟ براي 
بررسي اين مسائل و نكات ديگر به سراغ يكي از نماينده هاي مجلس رفتيم. 
علي ابراهيمي، نماينده مردم شهرستان شازند درگفت وگو با «قانون» به 
اهميت مهاجرت ها اشاره كرد و گفت كه يكي از عوامل ناامني وتعرض 
همسايگان كشور، مهاجرت مردم مرزنشين است. او در ادامه مصاحبه 
به مسائل مختلفي درباره حوزه انتخابيه خود سخن گفت ولي بيشترين 
دغدغه او نسبت به عدم حمايت از كشاورزان است كه درادامه مشروح 

گفت وگوي او  با«قانون» را مي خوانيد. 
      در رابطه با مسائل داخلي مجلس كه اين روزها افكار عمومي 
را درگير خود كرده است، توضيحاتي براي مخاطبان ما ارائه 

دهيد.
بايدبه دليل اهميت موضوع هرچه زودتر ايراداتي كه شوراي نگهبان 
درباره الحاق به كنواسيون ct گرفته شده را برطرف كرد. همچنين 
اصالحاتي دربودجه وجود داردكه آن هم بايد برطرف شود تا براي بررسي 
بودجه 98 وقت كافي داشته باشيم. در بحث بودجه براي نمايندگان بسيار 
مهم  است كه در  درآمدكشور چقدر مي توانيم به فروش نفت متكي باشيم. 
همچنين باتوجه به تحريم ها قيمت ارز چگونه محاسبه مي شود.دراين 
موارد ابهامات جدي وجود داردكه بايد درمورد آن ها روشنگري صورت 
گيرد. ازطرف ديگر بحران اقتصادي اي كه به وجود آمد،هزينه خانواده ها 
به شدت باال رفته است كه بايدديد دربودجه 98 منبع درآمدي قابل اتكا 
براي همه مردم درنظرگرفته شده است ياخير؟ بايد براي حل بحران هاي 

اقتصادي كشور فكر اساسي شود تامردم بيشتر از اين تحت فشارنباشند.
      آيا مجلس براي كم كردن فشارهاي اقتصادي برمردم 

برنامه اي  دارد؟
مجلس محل قانون گذاري است و نمي تواند برنامه ارائه دهد. بايد ديد 
دولت دراليحه بودجه سال 98 چه راه حل هاي  براي رفع بحران اقتصادي 
پيش بيني كرده است. اگر درمجلس مجبورشويم طرح ها وبرنامه هايي ارائه 
خواهيم داد. بخشي از تصميماتي كه دربودجه سال گذشته گرفته شده، 
انفعالي بوده است. اگر ممنوعيت براي افزايش قميت حامل هاي انرژي 
گذاشته نمي شد، امروز دولت مجبورنبود وسط اجراي بودجه97 تصميماتي 
براي افزايش درآمدها بگيرد. از 80 ميليون نفرجمعيت ايران باالي 

70درصدمردم با مشكل اقتصادي مواجه هستند. باتوجه به گراني ها شرايط 
زندگي بسيارسخت شده است كه بايد راه حل هاي  درستي پيش بيني شود. 
      وقتي كانديداي نمايندگي درمجلس شوراي اسالمي شديد 
شعارهايي داديد و اهدافي داشتيد، تا چه حد به اين شعارها عمل 

كرده وبه اهداف تان رسيده ايد؟
بنده 29 سال سابقه كاري درحيطه مديريت اجراي ومعاونت سازمان 
جهادكشاورزي دارم. مديرجهادكشاورزي شهرستان شازند، رييس 
صندوق توسعه كشاورزي منطقه و دو دوره عضو شوراي مركزي نظارت 
بركشاورزي و منابع طبيعي بودم. مشكالت را از نزديك لمس كردم و همين 
امرانگيزه اي شد تاكانديداي نمايندگي در مجلس شوراي اسالمي شوم و 
بتوانم ازطريق راه حل هاي قانوني مشكالت برطرف كنم. حوزه انتخابيه 
بنده يك قطعه ازپازل كل كشور است. درست نيست نماينده  فقط براي 
اهداف حوزه انتخابيه اش وارد مجلس شود.بايدتصميم گيري ها به صورت 
كالن و براي كل كشور باشد. زماني كه مدير بودم براي تصميم گيرهاي 
اقتصادي هميشه يك فضاي مبهمي وجودداشت.معتقدم دولت ها 
صاحب ايده وبرنامه مناسب نيستند بلكه اين قانون گذار است كه مي تواند 
مسيراصلي قوه مجريه رامشخص كند. ازطرف ديگردرجريان هدررفت 
بسياري ازمنابع اقتصادي كشور نيزهستم. متاسفانه افراد هميشه براي 
راي آوردن، شعارهايي مبني بر حمايت از بر قشرضعيف به خصوص 
اقشارزحمتكشي مثل كشاورزان ،روستاييان و عشايرمي دهندكه در عمل 
حمايت هايي ديده نمي شود.موضوع مهم ديگر اين است كه جمعيت به 
سرعت درحال متمركزشدن درپايتخت و مراكز استان هاست و بنده عالوه 
براينكه شاهد خالي شدن روستاهاي حوزه انتخابيه ام قرارگرفتم، درجريان 
مهاجرت وخالي شدن ديگر استان ها نيز هستم. درحال حاضرمهاجرت ها 
به شهرها بسيار باالست كه به كامل نبودن برنامه پنج ساله توسعه كشور 
برمي گردد. درحوزه عمراني وايجاد اشتغال درروستاهاكارهاي مفيدو 
امكانات موردنيازبراي روستاها ايجاد نشده است. مهاجرت ها توازن 
جامعه برهم مي زند وحاكميت بر راستاي پهنه جغرافيايي را دچاره مشكل 
مي كندكه براي برقراري حاكميت بايد توسعه جمعيت به شكل متوزان 
دركشور وجود داشته باشد. آنچه به صورت قوانين و آيين نامه در راستاي 
نسبت جمعيت و تراكم آمده، باعث شده مردم در يك جا جمع شوند. 
زماني كه خدمات رفاهي، بهداشتي و درماني، ورزشي، تفريحي و حتي 
تمام خدماتي كه مرتبط با نظام اجتماعي است را دريك محل متمركزمي 
كنيم، در آن منطقه جمعيت زيادي متراكم خواهد شد. وقتي كه به مناطق 
كم جمعيت توجه كمتري وامكانات رفاهي درآن مناطق وجود ندارد، يكي 
ازعوامل مهم براي مهاجرت مردم مي شود. همچنين درمناطق پرجمعيت 
زادو ولدي زياد است كه همين امر هم به عدم توازن جمعيت درآن مناطق 
كمك مي كند. بنده درانتخابات درباره توسعه عمراني كه درباب وظيفه 
دستگاه هاي اجراي كشوراست، به هيچ عنوان شعاري ندادم.درشعارهاي 
تبليغاتي سه مساله اساسي  شامل شفافيت در فعاليت اقتصادي، عدالت 
در رفاه اجتماعي و توسعه متوازن را مطرح كردم. اگر به نحوي به رفتار و 
نطق هايم در مجلس توجه كرده باشيد، همچنين ورود به موضوعات يا 
حتي حضورم در فراكسيون ها متوجه اين امر خواهيد شد. روي اين سه 
اصل بسيارجدي متمركز وكارمي كنم. بنده اعتقاددارم اگرحوزه اقتصادي 
كشورشفاف ، سالم وامن باشد، بردوام حاكميت تاثيرگذارخواهد گذاشت 

واعتماد عمومي راباال خواهد برد. 

      در اقتصاد كشور شفافيت الزم وجود ندارد و به نظرمي رسد 
مشكالت اصلي كشورهم ازعدم شفافيت در اقتصاد كشوراست؛ 

نظرشما دراين باره چيست ؟
بله، همين گونه است كه شما اشاره مي كنيد. اگر در20 سال پيش 
ايران مثل بسياري ازكشورهاي ديگرآزادسازي قيمت هارا دردستوركار 
داشت ودادوستدها به صورت آشكار انجام مي شد وموضوعات ريالي به 
خاطر برخي مسائل مخفي و امن نبود، هيچ وقت فضا براي سوء استفاده 
فراهم نمي شد. عدم شفافيت درحوزه هاي اقتصادي بزرگ ترين آسيب 
رابه كشورزده است كه باعث شده سرمايه هاي اجتماعي ازبين بروند.

از اساسي ترين سرمايه هاي هركشوري اعتماد عمومي است؛ وقتي 
شفافيت ها در سايه باشد اعتماد عمومي هم از دست مي رود. زماني كه 
مسئوالن عملكرد خوبي ندارند ومردم به آن ها بي اعتماد مي شوند، 
زمينه وشرايط رانت وتخلف زياد مي شود. وقتي شفافيت دركارها وجود 
داشته باشد،رانت واختالس نيز ازبين مي رود. وقتي بحث عدالت در رفاه 
اجتماعي مطرح است، بايد براساس اصل 3 قانون اساسي عالوه برتامين 
امكانات آموزشي براي همه دوره هاي تحصيلي دركشور براي حوزه 
تحصيالت عالي و دانشگاه هم مناسب سازي انجام شود.يكي از ايرادتي 
كه به سيستم آموزشي كشور مطرح است، تاسيس بيش حد دانشگاه 
باعناوين مختلف بوده كه كيفيت آموزش درآن دانشگاه ها ازمدارس هم 
پايين تراست.به نظرم اگر چنددانشگاه با هيات علمي قوي وتجهيزات 
آزمايشگاهي مجهز تاسيس شوند تا افرادي كه به دنبال تحصيالت عاليه 
هستند درآن دانشگاه ها متمركزشوند، كار خوبي صورت گرفته است.از 
جمله مهم ترين و بزرگ ترين اشتباهي كه دركشورصورت گرفته، اين است 
كه مراكز بهداشتي و درماني را كه ازجزو خدمات مهم كشوري محسوب 
مي شود ، براساس جمعيت ساخته اند. همچنين ساختن مراكز درماني 
درمناطق كم جمعيت  به دليل صرفه اقتصادي نداشتن از دستوركار خارج 
مي شود. بايد اين گونه عمل مي كرديم كه دانشگاه ها را دريك جا جمع 
وخدمات درماني،تفريحي و ورزشي را متناسب با پهنه جغرافيايي آن 
پخش مي كرديم. درسال1356جمعيت ايران نزديك 35 ميليون نفر 
بودكه از اين جمعيت 22 ميليون نفر در روستاها زندگي مي كردند. يعني  
باالي 70 درصدجمعيت ساكن روستاها و30 درصد در شهرها زندگي 
مي كردند. درحالي كه امروزه و با گذشت 40 سال از انقالب ورسيدن 
جمعيت ايران به 80 ميليون نفر،آمارها نشان مي دهدجمعيت متراكم 
وثابت روستاها زير22 ميليون نفراست كه اين جمعيت پير، ناكارآمد و از 
طرف ديگر درصد مرگ ومير آن باالي است. زماني كه 70 درصد جمعيت 
كشور ساكن شهرها هستند،همين امر باعث مي شود توزيع امكانات رفاهي 
وعدالت اجتماعي به صورت مساوي در كشور موجود نباشد.بايد در قانون 
اساسي براي برقراري توازن و عدم تبعيض ناورا فكر و برنامه ريزي شود. 
دركشورتبعيض ها به قدري زياد است كه  اگردرپايتخت يك خيابان  دچار 
مشكل شود، آن مشكل را شبانه حل مي كنند، درصورتي كه روستاييان 
براي آسفالت جاده روستاي شان بايدسال ها مكاتبه و دوندگي كنندتا 
بتوانند آن جاده را آسفالت كنند. همچنين درباره ديگر امكانات آموزشي 
و مراكزبهداشتي هم وضع  به همين منوال است. وقتي ازحالت طبيعي 
توازن  خارج مي شويم، ديگر نمي توانيم برعرصه جغرافيايي كشور ادعاي 

حاكميت داشته باشيم. زماني به خراسان جنوبي سفركردم با...
ادامه در صفحه 2
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پولي شدن عبور و مرور از تونل هاي شهري، موضوعي تقريبا 
آشنا براي عمده شهروندان تهراني است كه در سال هاي اخير 
ــنيده اند و پس از مخالفت هاي بسياري كه با  بارها درباره آن ش

وضع چنين طرح هايي شده است، موضوع به محاق رفته است. با 
اين حال، در روزهاي آخر هفته گذشته بار ديگر اين موضوع بر سر 

زبان ها افتاد و سايت هاي خبري با انتشار تصويري از ...

اقتصاد 5 بين الملل 4

ورزش 8

معاون حمل ونقل شهرداري تهران در پيشنهادي عجيب

خواستار طرح دوباره موضوع پولي شدن عبور از تونل هاي شهري شده است

اخذ   پول   زور
توضيح مركز  ارتباطات و بورس بين الملل شهرداري تهران:

ارائه پيشنهاد به منزله پذيرش آن نيست و   ارسال

 آن به شوراى محترم اسالمى شهر تهران،  مستلزم تاييد آن در شهردارى است

   نقدى بر گسترش نگاه سياسى به ورزش كه پيروزى هاى   مقتدرانه را زير سوال مى برد  

درخواست هاى بى نمك

«قانون» درباره معلمان و عملكرد  آن ها در زمان جنگ 
اقتصادى گزارش مى دهد

آمـوزش 
مديريت منابع

ترامپ، بولتون و پمپئو به جنگ روانى عليه جمهورى 
اسالمى روى آورده اند

بازى ايران  هراسى 
در دستور كار

جامعه 6

     حسن روحاني در مراسم بزرگداشت هاشمي رفسنجاني   

     به روزهاي قبل از انتخابات 96 بازگشت   

ررجعت به سيرجعت به سير  ه آيت ه آيت اا......

 علي ابراهيمي، نماينده شازند
 در گفت وگو   با «قانون»:

خصوصي سازي به معناي 
رهاسازي نيست

همين صفحه

صفحهصفحه22

مهرداد محمدپور درگفت وگو با «قانون»  
از انتشار  تازه ترين اثرش مى گويد

هشت كتاب 
در ميناى مهتاب

فرهنگ و هنر 7

 علي ابراهيمي، نماينده شازند در گفت وگو   با «قانون»:

خصوصي سازي به معناي رهاسازي نيست
دخالت بعضي از نهادهاي موازي بر عملكردنمايندگان تاثيرگذاشته است

ممريم چهاردولي

حامد هدائى 
 كارشناس اقتصاد  و روانكاو فروش 
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        آيت ا... هاشمى رفسنجانى بر انقالب، كشور و نوانديشى در حوزه حق بزرگى دارد
       هاشمي از شاگردان نزديك امام بود و در جوانى هم فراتر از فضالى حوزه فعاليت مى كرد
         در ساختار انقالب و استقرار نظام، شهيد بهشتى و مرحوم هاشمى استوانه اصلى بودند

        بهترين مديريت مجلس در دوران سخت و توسط مرحوم هاشمى شكل گرفت
        هاشمى هم در دفاع مقدس و هم استقرار صلح نقش ارزشمندى داشت

           امام (س) بار جنگ را بر دوش آيت ا... خامنه اى و مرحوم آيت ا... هاشمى گذاشتند
           هاشمى از سال 62 تا پايان جنگ، فرمانده بود؛ اطالعات او از فرماندهان دقيق تر بود

           كربالى 4 عمليات مهم و بزرگى بود اما در جنگ، گاهى ما و گاهى دشمن پيروز مى شد
           هاشمى كربالى 4 ناموفق را بالفاصله با دستور طراحى كربالى 5 به موفقيت رساند

           صبر و خستگى ناپذيرى ويژگى هاى اصلى هاشمى بود
           هاشمى معتقد بود جنگ را بايد ادامه دهيم اما نه براى جنگ، بلكه براى صلح عزتمندانه

           هاشمى به امام گفت جنگ را پايان مى دهم، من را عزل و محاكمه كنيد؛ مسئوليت پذير و فداكار بود
          با هدايت امام(س)، آنكه فاجعه هفت تير را به سرعت مديريت كرد، هاشمى بود

           نقش هاشمى در روزهاى بحران از ياد رفتنى نيست؛ هاشمى حافظ نظام و كشور بود
       اگر هاشمى در خبرگان 14 خرداد 68 حضور نداشت؛ آن شب جلسه براى تعيين رهبرى به نتيجه نمى رسيد

         با رفتن هاشمى، دولت پشتوانه بزرگى را از دست داد
        آيت ا... هاشمى تا لحظه آخر راجع به تمام امور كشور پيگير بود؛ خواهان ايران سربلند عزيز و مدرن بود

           بعد از توافق برجام، هاشمى گفت سايه جنگ از ايران برداشته شد و من راحت خواهم مرد
           برداشتن كامل تحريم تسليحاتى از آثار بزرگ برجام است

           معتدالن دو جناح، هاشمى را پناه خود مى دانستند
           هاشمى بسيار صبور و بسيار مظلوم بود، بعد از بهشتى به كسى بيش از او ظلم نشد

           بايد هاشمى زمان خود باشيم، اعتدال و صبر و مدارا پيشه كنيم
           در برابر فشار سياسى و اقتصادى دشمن ، با پيروى از راه هاشمى قادر به ايستادگى هستيم

       هاشمى زنده است چون انديشه و صبر و مداراى او مى ماند
       شالق هايى بر روح هاشمى زدنداما بدرقه پرشكوه هاشمى توسط مردم نشان داد كه نمى توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف كرد

        نام هاشمى رفسنجانى با عزت ايران گره خورده است
       جنگ سياسى و اقتصادى با دنيا هنر نيست؛ به نتيجه مطلوب رساندن آن هنر است

       هاشمى استراتژيست، سياستمدار و در عين حال مجتهدى برجسته بود
       قدرت دفاعى امروز، از يادگاران هاشمى است

       اعتدال و اميد، ميراث هاشمى است وفراجناحى بودن سخت است؛ هاشمى فوق جناح ها بود
       هاشمى بنيانگذار فناورى هسته اى ايران است

روز پنج شـنبه مراسـم بزرگداشت مردي 
در سالن اجالس برگزار شـد كه حتي با وجود 
آنكه از دنيا رفته اسـت، همچنان برخي با وي 
مشكل دارند و مي كوشند او را زير سوال ببرند و 
تخريب كنند. مراسم مربوط به دومين سالگرد  
درگذشت اكبر هاشمي رفسنجاني بود. مردي 
كه هرچند انتقاداتي به شيوه عملكرد و مديريت 
وي وارد است ولي در اواخر عمر سعي كرد خود 
را به مردم نزديك كند و سياست هاي متفاوتي 

را در پيش بگيرد. 
هاشـمي بعد از سـال 88 كـه مواضع خود 
را به نوعي با مـردم نزديك كرد، مي دانسـت 
كـه ديگر در ميـان اليه هـاي قـدرت در نظام 
جمهوري اسـالمي جايي براي پيشرفت ندارد 
و بايد از قدرت نـرم مردم براي ابقـاي خود در 
حاكميت استفاده كند. اين تغيير نگاه و  رويكرد 
باعث شـد مردمي كه براي نه گفتن به او و راي 
نياوردنش به محمود احمدي نـژاد راي دادند، 
تشـييع جنازه باشـكوهي را براي وي برگزار 
كنند كه بعد از رحلت امام(س) باشـكوه ترين 
مراسـم باشد. بيشـتر شـخصيت ها و افرادي 
كه او را قبـول و بـه نوعي وابسـتگي فكري و 
سياسـي با هاشمي رفسـنجاني داشتند، روز 
پنج شـنبه آمده بودند تا بگويند هاشمي براي 
آن ها همچنان زنده اسـت. سـخنران مراسم 
مذكـور رييس جمهور ايران بود؛ فـردي كه به 
قدرت رسـيدن خود را مديون هاشمي و طيف 

حامي او است. 
حسن روحاني همچون روحاني اين چند ماه 
نبود و مانند روزگاري سـخن مي گفت كه نياز 
به مردم را احسـاس مي كرد نه فردي كه بعد از 
انتخابات سال 96 خود را رها از ملت ديد. رييس 
دولتي كه در مراسم تحليف و تنفيذ خود حتي 
از هاشمي رفسـنجاني يادي هم نكرده بود، در 
اين مراسـم به نوعي سـخن گفت كه دوستان 
هاشمي او را تحسين كردند و دشمن آيت ا...  از 
وي عصباني شدند. بي شك روحاني نيز مانند 
بسياري از مقامات و به ويژه هاشمي رفسنجاني 
متوجه شده اسـت كه تنهـا راه نجـات مردم 
هسـتند و اگر فردي مردم را داشـته باشـد و 

مردمي عمل كند مي تواند جاويدان باشد حتي 
اگر مغضوب اليه هاي قدرت باقي بماند يا تهديد 
به استخر هاي مرگ موسوم به فرح و غيره شود. 
روحاني در اين مراسم به گونه اي سخن گفت كه 
گويي هاشـمي يا همان سردارسازندگي تمام 
اركان مهم ايـران را كه امروز برخـي پُز اقتدار 
آن هـا را مي دهنـد، او پايه گذاري كـرد و اين 
رويه نيز مانند تعريف و تمجيد هاي خاص او از 
هاشمي سبب عصبانيت اليه هاي فشار و قدرت 

در ايران شد.
 آن هايي كه به لشكر نامرئي معروف هستند 
و حتي افـرادي در باالتريـن جايگاه هاي نظام 
نيز نمي توانند بدون كمك مردم در برابر آن ها 
ايسـتادگي كنند. لشـكر نامرئي، دست هاي 
پشت پرده، اليه هاي قدرت يا هر عنوان ديگري  
كه براي اين  نهادهاي غير سـازماندهي شده و 
هماهنگ كه بگذاريم شـيوه عملكرد  آن ها به 
گونه اي است كه اگر در مسير آن ها قرار نگيريد 

به شما نيز وفا نكرده و آن كنند كه نبايد! 
بنابراين افرادي مانند هاشمي رفسنجاني، 
محمود احمدي نـژاد و رييس دولت اصالحات 
پس از قدرت و به نظر مي رسد روحاني امروز و 
در ميانه راه، متوجه نگاه خاص آن ها شده اند و 
همان گونه كه در باال به آن اشاره شد مي كوشند 
تا خـود را در كنـار مـردم تعريف كننـد ولي 
بي شـك روحاني اگر قرار به تغيير مسير دارد 
سـخن گفتن از تريبـون و منبـر بـه او كمكي 
نمي كند. مردم در اين روزگار تشـنه هستند؛ 
تشـنه مديريتي كه معيشـت و دنيـاي آن ها 
را در نظر داشـته باشـد و همان قـدر كه براي 
آخرت آن ها مي كوشـد براي دنيـاي آن ها نيز 
بكوشد. سخن گفتن هاي تند و تيز براي دوران 
انتخابات يا براي ابتداي راه مناسـب است ولي 
كافي نيسـت. روحاني در ابتدا بايد نشان دهد 
كـه راه خـود را از آن هايي كه مـردم را قرباني 
سياسـت هاي خاص مي كنند و براي وضعيت 
اين روزها تفكري ندارند، جدا كند و در ادامه راه 
با حذف افرادي كه او را به اين مسـير كشاندند 
حسن نيت خود را به مردم نشان دهد زيرا اين 
شـعارها و تاختن ها براي مردم تَكراري شـده 
و ديگر آن ها را همراه نخواهد كرد و بازگشـت 
به مسير آيت ا... و همراه شدن با مردم نيازمند 

اصالحات اساسي است.

ادامه از صفحه 1
...واقعيت بسيارتلخ و وحشتناكي روبه روشدم. 
دربعضي ازروستاهاي آن منطقه فقط خانه ها باقي 
مانده بود. وقتي روستاها خالي ازسكنه باشندچگونه 
مي توانيم ازتعرض همسايگان اطمينان داشته باشيم.  
مشكل مهاجرت درسيستان وبلوچستان، غرب 
وجنوب غربي كشورهم وجود دارد. متاسفانه درجنوب 
كشور شاهدكاهش جمعيت به دليل مهاجرت زياد 
هستيم كه بايدبراي رفع مشكالت آن مناطق اقدامات 
بسيارمفيدي انجام شود. ازطرف ديگر تهران پايتخت 
ايران وشهر بسيارمهمي محسوب مي شود  به دليل 
مهاجرت پذيري زياد وافزايش جمعيت داردآن 

ماهيت خود را ازدست مي دهد .
  مهم ترين مشكل حوزه انتخابيه شما 
چيست وچه اقداماتي براي برطرف شدن آن 

مشكالت تاكنون انجام داده ايد؟
يكي از شهرهاي استان مركزي، شهرستان 
شازنداست كه حوزه انتخابيه بنده است. مهم ترين 
مشكل ومعضل كشور وهمچنين منطقه ما مسائل 

بيكاري واشتغال است.
يع  صنا مهم ترين  زندكه  درشا چرا   
پتروشيمي و پااليشگاهي درآن واقع شده 
وشهر بسيارمهمي محسوب مي شود، وضعيت 

اشتغال خوب نيست؟
از 27 سال پيش سه صنعت مهم  پااليشگاه، نيروگاه 
وپتروشيمي درشازند ساخته شده است. ازهمان 
زمان پيمانكاران ، متخصصان ومديران اين صنايع 
غيربومي بودند وكمتربه نيروهاي محلي وبومي توجه 
داشتند.ازجمله عوامل بيكاري درشازنداين است 
كه اين منطقه بسيارمهاجرپذيراست به گونه اي كه 
شهرجديدي به نام مهاجران كه عمده ساكنان آن 
شاغالن پااليشگاه ونيروگاه هستندبه تازگي تاسيس 
شده است. ناگفته نمانداين نام گذاري به صورت اتفاقي 
بوده زيرا درگذشته اراضي به نام مهاجران در منطقه 
وجود داشته كه بنا برهمان نام شهرجديدرا مهاجران 
نام گذاري كردند. افراد متقاضي كار در شهرستان شازند 
نزديك به هشت هزار نفر هستندكه باتوجه به صنايعي 
كه درشهرستان  وجود دارد وهمچنين اجراي قانون 
منع به كارگيري بازنشستگان اميدواريم جذب نيروي 
خوبي درآينده داشته باشيم. طي دوسال گذشته با 
هماهنگي هاي صورت گرفته وهمچنين با استفاده 
ازاصل 47 برنامه توسعه توانستيم باالي 540 نفراز افراد 
بيكارمنطقه را درصنايع موجود شهرستان استخدام 
كنيم. نمي دانم چه نگاهي باعث شده كه بعداز جنگ 
اين سه صنعت مهم درمركزكشور و شهرستان شازند 

تاسيس شودكه اين موضوع جاي بحث دارد. با توجه به 
پيشرفت هاي كه درتكنولوژي صورت گرفته ديگراين 
مسائل موضوعيت ندارد. اما آنچه مي شود قضاوت 
كرد اين است كه مالحظات زيست محيطي درمورد 
استقرار اين صنايع اصال رعايت نشده است. شهر 
مهاجران در6 كيلومتري صنايع واقع شده است كه اين 
شهر  درمعرض آالينده هاي بسيارخطرناك قراردارد. 
بايدحريم صنايعي مثل پااليشگاهي ونيروگاهي امن 
باشد. وقتي شهري دركنارصنايع بنا مي شود به ما اثبات 
مي كندكه مالحظات زيست محيطي رعايت نشده 
است. نكته دوم اين است كه اين صنايع در يك دشتي 
به نام كزاز شازند و روي آب هاي زيرزميني مستقر 
شده است.اين دشت درگذشته يكي از قطب هاي مهم 
كشاورزي بوده است. موضوع مهم اين است كه استفاده 
بي رويه از سفره هاي زيرزميني باعث فرونشستن 
زمين خواهد شد، اين اتفاقي در همدان افتاده است و 
اگردرشازند زمين فرونشيند بي شك به صنايع آسيب 
خواهدرسيد.اين آسيب ها آاليندگي خاك وهوا براي 
مردم منطقه بسيارخطرناك ومشكل آفرين خواهد بود. 
پااليشگاه امام خميني(س) شازند روزانه16 ميليون 
ليتربنزين باكيفيت باال توليد مي كندكه بيشترين 
درصدگوگردآن گرفته شده است و اين توليدات 
دركاهش آلودگي كالن شهرها بسيارموثر است. 
همچنين محصوالت پتروشيمي شازند براي كشور 
ارزآوري بسيار خوبي دارد.  نيروگاه حرارتي منطقه هم 
به استان هاي همدان ولرستان برق مي دهد. اين صنايع 

دربحث اقتصادكشور بسيارمهم وتاثيرگذارهستند. 

       با توجه به خشكي استان مركزي آيابحران 
آبي در منطقه شازندوجوددارد ؟

ميانگين بارندگي دراستان مركزي بين 120تا 
200ميلمتردرسال است به اين ترتيب اين استان 
نيمه خشك كشورمحسوب  ستان هاي  ا جزو 
مي شود. بارندگي در شهرستان شازندميانگين 

بين 460تا500 ميلمتردرسال است كه باالترين 
ميزان بارش را در منطقه دارد. اين بارش ها درمناطق 
سردسيروكوهستاني واقع مي شودكه عمده اين آب 
از دسترس خارج است.كشت محصوالت كشاورزي 
منطقه به صورت ديمي است تا آب بري كمتري 
داشته باشد.كيفيت خاك شازند بسيارمرغوب است. 
درشازند مشكل جدي درحوزه بحران آبي وجود ندارد. 
حتي آب شرب اراك از سدكمال صالح در شهرستان 

تامين مي شود.  
      وضعيت جاده ها و راه سازي شازند چگونه 

است ؟
شهرستان شازند بين دوركريدورجنوب وغرب 
كشور قرارگرفته است.اين آزادراه ها ازيك طرف 
به همدان،كرمانشاه وكردستان و ازسمت ديگر به 
بروجرد وخرم آباد وتا جنوب كشوردسترسي دارند. 
اين جاده ها از راه هاي ترانزيتي و موثركشورمحسوب 
مي شوندكه از نزديكي شهرشازند مي گذرند. البته اين 
آزادراه ها هيچ نقشي درتوسعه شهري ندارند. جاده 
شازند به ازنا به قسمت شهري استان لرستان ارتباط 
پيدا مي كند وجاده اراك به بروجرد ازسمت غرب 
استان لرستان رابه همدان وصل مي كند. از راه هاي 
مواصالتي بسيار مهمي كه دردست احداث است 
آزادراه تهران به انديمشك است مطالعات اين آزاده 
راه به ازقبل انقالب برمي گردد كه از مركزشهرستان 
شازند عبور مي كند. باتكميل جاده ازنا به اراك وآزاد راه 
تهران به انديمشك راه هاي مواصالتي ازكيفيت خوبي 
برخوردارخواهندشد.يكي ازمزيت هاي شهرستان 
شازنداين است كه ازخطوط ريلي برخوردار است. 
باتوجه به اينكه ازمحل اعتبارات تملكي استان، تامين 
اعتبارشده ايم اما همچنان درحوزه راه هاي روستايي با 

مشكالت جدي روبه روهستيم .عمده راه هاي روستايي 
آسيب ديده وبراي مردم دردسرسازشده اند. همچنين 
بايد به اين موضوع هم اشاره كنم درجايي كه جمعيت 
متمركز كمتري وجود دارد، حاكميت ازعواقب 
اعتراضات آن منطقه مطمئن است ومي داند مردم 
اين مناطق مشكل آفرين نخواهند بودكه به نظرم اين 

موضوع از عدالت اجتماعي به دوراست. 

  وجود صنايع مهم، شازند را از اهميت 
بسيارزيادي برخورداركرده است چرا باتوجه به 

اين صنايع توسعه در منطقه خوب نيست ؟
ساليان گذشته به دليل ماهيت جغرافيايي، اراك  
ازتهران جدا شدولقب استان مركزي را به خودگرفت. 

متاسفانه درشهرستان هاي...
ادامه در صفحه 3

گروه سياسى

          حسن روحاني در مراسم بزرگداشت هاشمي رفسنجاني به روزهاي قبل از انتخابات 96 بازگشت 

رجعت به سيره آيت ا...
ــاعت ها و دقايق  ــاى پر تكرار كه س در اين روزه
ــران زمين مى گذرد،  ــر فراز تقويم اي چون تندباد ب
ــك روزنامه نگار  ــراى ي ــت ب ــخت ترين ماموري س
ــطرى در كتاب صد جلدى زندگى  درنگى چند س
ــنجانى  ــمى رفس بزرگ مردى چون مرحوم هاش
ــى و پر رمز و راز  است.  شكى نيست كه عمر سياس
هاشمى مملو از اندرزگاه ها و پناهگاه ها و پرتگاه هاى 
ــدك، كدام  ــت بنابراين در اين مجال ان ــيار اس بس
ــه و عمل او را قلم زنم تا نقشى حقيقى و  فراز انديش
ــده را تقديم كنم. كدام رمز از محرم  كم پردازش ش
ــه و متمول قصه انقالب،  ــيخ سياست پيش خانه ش
ــاالنه فراغ او  ــردازش در فصلنامه دوس ــور پ در خ
ــيدم مهم ترين صفت هاشمى  است؟ با خود انديش
ــردى براى تمام  ــه از او براى ملت ايران م چه بود ك
ــارى به هر جهت  ــاخت؟ اگر بر اجمال و ب فصول س
ــيخ، قلم زنيم، مردى را  بر دوران سياستگذارى ش
ــتمدارى خواهيم  خواهيم يافت، صد چهره؛ سياس
ــته و هر دهه به رنگى  يافت، هر روز در لباسى آراس
ــدان به مذاق  ــمى فقيد چن خوش لعاب پس هاش
ــطح نگرانه ما خوش نخواهد نشست و مى رود تا  س
ــتمداران دودوزه و مزور  ــامى سياس در بايگانى اس
ــى، رايج و  ــمى شناس ــود. اين سبك هاش ثبت ش
دستاويز بسيارى از بيسوادان علوم سياسى و البته 
ــور است؛ حال  ــمت در بدنه سياسى كش دارى س
ــتمدارى هاشمى مى توان  آنكه از تدقيق در سياس
ــيخ فقيد بر  ــفه سياسى، ش ــتنتاج كرد كه فلس اس
ــردم يا  جمهوريت  انطباق بر اصل اراده اكثريت م
ــمى از منويات انقالبى و  ــت. هاش ملت استوار اس
ــى دهه 50 خود دل كند و جام زهر را نوشيد  سياس
تا خودكشى سياسى كند و جاى خود محورى، در 
ــى شود تا مبادا  سياست نماد مردم ساالرى سياس
ــت مردم زمانه  ــتى را اعمال كند كه خواس سياس
ــالميت نظام را در جمهوريت آن  او نيست. وى اس
ــد كه هرگز قدرت  محاط كرد و با خود هم قسم ش
سياسى را برخالف منويات اكثريت مردم حاضر در 
جامعه، اعمال نكند؛ شاخصه بارز سياستمدارى به 
سبك رفسنجانى فقيد اعتنا به مردم نسل حاضر در 
ــمى كه خود از نسل قبل از انقالب  جامعه بود. هاش
بود در سياستگذارى هاى دهه هاى  حاضر بر اراده 
و خواست مردم فعلى اعتنا داشت نه نسل گذشته او 
ــخصى پيرو منويات مردم  شايد در دل و به شكل ش
ــود. بنابراين براى ملت دهه 80 و  انقالبى دهه 50 ب
ــتگاه اجتماعى قائل بود و  ــان ارادى و خواس 90 ش
ــتگان را بر نسل حاضر بار نكرد  هرگز منويات گذش
ــتمدارى هاشمى  اين اصل مهم در ساختار سياس
يك عارضه و يك سالله بر او به ارمغان آورد. عارضه 
ــيخ در اتمسفر انقالب  اين سبك سياستمدارى ش
ــت دادن كهنه سربازان و هم  همانا تنهايى و از دس
ــود. انقالبيون تندرو  ــته ب قطاران او در ادوار گذش
ــروج از اصول  ــه 80 و 90 او را به خ دهه 50 در ده
انقالب متهم مى كردند حال آنكه هاشمى دهه 60 
منطبق با خواست مردمان دهه 60 و هاشمى دهه 
70 منطبق بر نسل دهه 70  بود. هاشمى به سرعت 
ــى قبل  ــان و جريان هاى سياس ــات مردم از منوي
ــه اي كه هرگز  ــى كرد. به گون از دوره خود عبور م
ــد اال صراط  ــتقيم نش ــمى بر يك صراط مس هاش
ــد و اگرچه  ــز ماندگارى او ش ــت و اين همان رم مل
ــتقبالى از او  ــتمداران انقالب اس در ورود به سياس
ــد بنابراين در رحلت و بدرقه او ملت سنگ تمام  نش
گذاشتند؛ همرزمان ديروزش از موتلفه تا روحانيت و 
روحانيون مبارز بر خواست ملت دهه 50 ايستادند و 
منويات نسل قبل را بر نسل جديد بار كردند بنابراين 
ــمى در هر دهه اى از اراده شهروندان  سياست هاش
آن روزگار تأسى مى گرفت چرا كه او مردم و تغيير 
ــتگاه هاى مردمى را به نيكى  سليقه و اراده و خواس
ــمى دهه 50 منطبق بر خواست  مى شناخت؛ هاش
مردم به جهاد عليه نظام پادشاهى پرداخت؛ انقالب 
ــرباز  ــت و در طول جنگ س ــن گرف را با مردم جش
منتخب امام و مردم شد. در سنگر فرماندهى كل قوا 
ــوراى جنگ به نظر مى رسيد امام اين خصيصه  و ش
ــنجانى انقالب را به خوبى دريافت و بدين  مرد رفس
جهت فرماندهى كل قوا را با خيالى آسوده به انديشه 
ــپرد و عنوان كرد تا هاشمى زنده  و تفكر هاشمى س
ــت نهضت زنده خواهد ماند. بى شك نظر امام بر  اس
بيان اين اعتقاد زندگى جسمى هاشمى نيست و او 
ــمى نظر كرد كه او را  ــاالرى هاش بر تفكر و مردم س

شايسته چنين تمجيدى دانست.
ــون مرحوم  ــخصيتى چ ــل ش ــير و تحلي تفس
ــنجانى به عنوان فقيهى آگاه به زمانه  هاشمى رفس
ــن را خدمتگزار  ــى كه دي ــالم شناس خويش و اس
رساندن سعادت دنيوى و اخروى مردم مى دانست 
ــد و مجالى مى طلبد  ــال نخواهد گنجي در اين مق
ــه ورودش  ــتمدارى ك ــت از سياس تا كتابى نگاش
ــرش او قدرت  ــد ولى نگ ــت برتابيده نش به سياس
ــدروان در ادامه  او را  ــوء تن گرفت اگر چه تبليغ س
ــر رنگ در  ــرمايه دارى و تغيي ــرافيت و س نماد اش
ــاعه كرد بنابراين در ادامه راه مشخص  سياست اش
ــمى پيرو تغيير اراده و  شد تغييرات سياسى هاش
نظر و سليقه ملت است وگرنه او همان است كه بود 
پس توسط مردمش بيشتر شناخته شد و به عنوان 
ــط ملت و سياستمداران  ــد و توس مصلح مطرح ش
ــانى  ــد؛ اگر چه زندگى هر انس معتدل برتابيده ش
ــمى انقالب ايران  ــعى و خطاست و هاش مملو از س
ــت ولى در نهايت هاشمى در ميان  نيز استثنا نيس
بغض و افسوس و دريغ اكثريت مردم از هر سليقه و 
تفكرى چون امام خمينى (ره) با دعاى خير بدرقه 
ــيرين و رويايى براى  شد و اين مى تواند عاقبتى ش
سياستمدارى قهار و چيره دست در عالم سياست، 

تعبير شود.

 نقد سياست

چرخش به سمت مردم
 رمز عاقبت به خيري هاشمي

مسعود رضا بالدرى
روزنامه نگار و حقوقدان

درسال1356جمعيت ايران نزديك 
35 ميليون نفربودكه از اين جمعيت 

22ميليون نفردرروستاهازندگي 
مي كردند. يعني  باالي 70 

درصدجمعيت ساكنان روستاها 
و30درصد درشهرهازندگي 

مي كردند. درحالي كه امروزه 
وباگذشت 40سال از انقالب ورسيدن 
جمعيت ايران به 80 ميليون نفرآمارها 
نشان مي دهدجمعيت متراكم وثابت 

روستاها زير22ميليون نفراست

مسئوالن فكر مي كند باممنوعيت 
درصادرات ياكنترل شديد مي توانند 
جلوي قاچاق گندم را بگيرندكه بايد 

بگويم ، اين كاال قابل نگهداري است 
وبعد اين كه هيچ نظارتي روي مبادي 

ورودي وخروجي گندم دركشوروجود 
ندارد، به همين دليل قاچاق گندم به 

راحتي انجام مي شود

دربرنامه ششم توسعه به موضوعات 
محيط زيست وحفظ محيط زيست 

از حيث قانون گذاري واسناد 
باالدستي توجهات زيادي شده 

ومشكلي خاصي وجود ندارد. 
دربيشترمشكالت ماهيت اجرايي 

دارد

مجلس دهم با توجه به تنوع 
سليقه هاوتوازني كه درنگاه هاي 

سياسي آن وجود دارد وبا توجه به 
تصميماتي كه گرفته منهاي چندمورد 

خاص كه انفعالي بوده، مجلس 
عاقالنه است و  جزو مجلس هاي 
خوب 10 دوره محسوب مي شود

عكس نوشت

 علي ابراهيمي، نماينده شازند در گفت وگو    با  «قانون»: 

خصوصي سازي به معناي رهاسازي نيست
دخالت بعضي از نهادهاي موازي بر عملكردنمايندگان تاثيرگذاشته است
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ادامه از صفحه 2
...مثل شازند،كميجان وخمين روستاهايي وجود 
دارندكه ازنظرامكانات بسيار ضعيف هستندو جزو مناطق 

محروم به حساب مي آيند. 
      وضعيت جمعيتي شهرستان شازند چگونه 

است؟
باتوجه به اينكه جمعيت كشوردرسال 56 سي وپنچ 
ميليون نفربوده،جمعيت شازند آن زمان 160 هزار 
نفربوده است. امادرحال حاضرجمعيت شهرستان شازند 
به 117 هزار نفرمي رسدكه اين نسبت ازقبل از انقالب 
هم كمترشده است.انسان ها هميشه جايي رابراي زندگي 
انتخاب مي كنندكه رفاه بيشتري درآنجا وجودداشته باشد. 
همين مسائل باعث شده جمعيت درمناطقي كه از امكانات 
رفاهي بيشتري برخوردار هستند، متمركزشوند؛ از طرف 
ديگر شاهد خالي شدن مناطق كم جمعيت هستيم 
كه اين تهديدجدي براي امنيت كشور به حساب مي آيد 
واستقرار حاكميت جغرافيايي در سراسركشور را دچار 

مشكل مي كند. 
       در حوزه بهداشت و درمان وضعيت به چه شكل 

است؟
متاسفانه سرانه حوزه بهداشت ودرمان درمنطقه ما 
بسيار پايين است. شازندجزو شهرستان هايي است كه 
بيمارستان دولتي ندارد،  فقط يك بيمارستان 96 تخت 
خوابه وجودداردكه متعلق به تامين اجتماعي است.

خوشبختانه باپيگيري هاي انجام شده مجوز ساخت 
بيمارستان 160تخت خوابه با سرمايه گذاري پتروشيمي 
درمنطقه شروع شده است. متاسفانه امكانات دولتي 
توانايي احداث بيمارستان را ندارد؛ همچنين ساخت 
بيمارستان با سرمايه گذاري پتروشيمي بسيار بحث برانگيزو 
دردسرسازشده كه اين نوع نگاه ها بسيارخطرناك است. 
نبايدامكانات رافقط درجاهايي كه نگاه  سرمايه داري وجود 
دارد، برد. در دوسال گذشته اقداماتي ازسوي دانشگاه علوم 
پزشكي اراك به نمايندگي از وزارت بهداشت ودرمان انجام 
شده كه اين فعاليت هاي قابل قبول بوده است.متاسفانه 
از ديرباز درحوزه بهداشت ودرمان درمنطقه بامشكالت 
اساسي روبه رو بوديم كه بايد سعي كنيم دراين زمينه 

كارهاي بيشتري انجام دهيم. 
      آيا در اين سال ها جذب توريست داشته ايد؟

يكي از جذاب ترين مناطق استان مركزي شهرستان 
شازنداست زيراكوهنوردان وصخره نوردان درتمام طول 
سال به قله معروف شهباز مي آيند. صخره معروفي به نام لج 
براي سنگ نوردان ويك پيست اسكي هم درمنطقه وجود 
دارد.همه  اين موارد باعث شده درمنطقه جذب توريست  
به خصوص توريست ورزشي داشته باشيم . ازلحاظ طبيعت 
شهرستان شازند درمرتفع ترين قسمت استان مركزي 
قرار دارد، خط ريل راه آهن نيز از اين مناطق مرتفع مي 
گذرد كه جاذبه توريستي خاصي دارد. دركوهستان هاي 
منطقه سراب هاي معروفي وجود دارد كه چشم انداز 
بسيار زيبايي دارد. به تازگي درشازندآثارتاريخي باارزشي 
با قدمت هزارساله كشف شده است .كاوشگران اثري را 
ازدوره ساسانيان پيداكردندكه اين آثار بسيارمهم است.

ساسانيان بيشتردر اطراف شيراز ومناطق غربي كشور 
بوده اند وكشف اين اثر در منطقه نشان مي دهد ساسانيان 
نفوذ بسيارزيادي دركشور داشتندكه مي تواند زندگي 
درخاورميانه را دوباره بازتعريف كند.باتوجه به تست 
كربن 14 درمنطقه، اسكلتي باقدمت 7500ساله كشف 
شده كه بسيار شگفت انگيزاست.كشف اين مواردبراي 
باستان شناسان ومورخان بسيارارزشمند است زيرابيشتر 
آثاركشف شده به 3000سال قبل بازمي گردد.درشازند 
امامزادگان معتبري وجوددارند كه جذب گردشگر مذهبي 
دارد.بزرگ ترين گنبدكشور درشهرآستانه شازند است كه 

قدمت آن به 850سال پيش بازمي گردد. 
       چه برنامه هايي براي توسعه همه جانبه حوزه 

انتخابيه خود داريد؟
بنده با شعارملي ازمردم راي گرفتم. معتقدم بايد مسائل 
درسطح كالن حل شود و هيچ وقت نمي توان  به صورت 
جزيره اي معجزه خلق كرد. براي اينكه توسعه شهرستان 
شازند سرعت پيداكند و جوانان در منطقه ماندگارشوند، 
روي نكات اساسي مثل اشتغال بسياركاركردم. دراين 
دوسال ونيمي كه از مجلس مي گذرد با پيگيري هايي كه 
انجام شده توانستيم 540 نفررادرحوزه اشتغال، مشغول 
به كاركنيم. درست است اين عددنسبت به ميزان بيكاري 
منطقه كم است اما همين افراد قرار بود ازديگراستان ها 
به شازند بيايند. از ديگرمواردي كه براي توسعه منطقه 
پيگيري شد، گرفتن اعتبار 74ميليارد و500ميليون 
تومان براي تكميل جاده شازند به ازنا بوده  كه اكنون در 
مرحله مناقصه است. اين جاده بين دواستان لرستان 
واصفهان ارتباط برقرار مي كندومسير شازند به اصفهان  
را نزديك خواهد كرد. در مسير توسعه شازند اول راه هاي 
مواصالتي مثل آزاد راه تهران به انديشمك داريم، بعد 
موضوع اشتغال و احداث بيمارستان 160 تخت خوابه 
است.حقابه وآب شرب سه شهر و43روستا از سدكمال 
صالح تامين مي شود. همچنين كارخانه قديمي توليد قند 
درمنطقه وجود داردكه تعطيل شده است. درتالشيم اين 
كارخانه را دوباره احياكنيم. اگر اين كارخانه دوباره فعال 
شود تا حدودي درراستاي توسعه شهرستان شازند گام 

هاي موثري برداشته ايم. 
      موضوع بيماري گسترده درروستاي 
كزازشازند چيست؟ مردم منطقه معتقدند 

بيماري شان به دليل وجود پااليشگاه است؟ 
هيچ شكي نيست كه اين  سه صنعت پااليشگاه،نيروگاه 
وپتروشيمي به محيط زيست جانوري وگياهي، 
آب،هواوخاك وهمچنين انسان صدمه وارد مي كند.

افزايش بيماري هاي صعب العالج درحوزه ما به دليل 
وجوداين صنايع است؛ همچنين آمارهايي  مبني بر اينكه 
80درصد ساكنان اين مناطق سرطان دارند، واقعيت ندارد 
زيرامطالعات دقيقي روي اين موضوع صورت نگرفته 
است.ازطرف ديگر منكرمسائل ومشكالت درروستاي 
كزازنيستيم؛ مي دانيم زندگي درآنجا بسيار سخت است.

قراراست كارگروهي تشكيل شودتاروي كاهش آلودگي 
هواي روستاهاي كزار،علي آباد، قدمگاه  وجمال آباد كاركند. 
      شما مخالف خصوصي سازي پااليشگاه 
امام خميني(س)   شازندهستيد و حتي موضع گيري 
آيا  چيست؟  مخالفت  ين  ا علت  داشتيد، 
خصوصي سازي به روند مديريت اين صنايع اشكال 

وارد مي كند؟
دراصل 44 آمده كه براي كاهش تصدي گري دولت  
بايد امورات به مردم سپرده شود. اماواقعيت اين است كه 
اين اصل تبديل به بهانه وابزاري براي شانه خالي كردن از 
يك سري مسئوليت ها شده است. وقتي صنايع مادري 
مثل هپكو وآذرآب اراك را به بخش خصوصي واگذار 
كردند، مديريت آن ها دچار مشكل شدكه اين مشكالت 
كاهش توليدات واعتراضات كارگري را به دنبال داشت. 
بايد به اين اصل توجه كرد؛ زماني كه مي خواهيم اموري را به 
بخش خصوصي واگذار كنيم،  ابتدا بايدتونايي آن شخص 
را درنظربگيريم. برخي پروژه ها توسط دولت  به بخش 
خصوصي واگذار مي شودكه بسيار مفيد وكارآمد است 
براي مثال در امورتجارت هميشه دولت كارهارا به تجارماهر 
مي سپارد زيرا مي داند تجاردرسود وزيان با دولت شريك 
هستند. براي سود بهتر دقت بيشتري مي كنند وازطرف 
ديگر هم سوءاستفاده هاي دولتي دراين خصوص هميشه 
صفراست. اما دربحث پااليشگاه ها قضيه فرق مي كند.

دركشور شركت يا شخص حقيقي وحقوقي توانمندي كه 
بتوانددر حوزه نفت سرمايه گذاري كند وكارايي الزم داشته 
باشد،نداريم. همچنين به دليل منع قانوني نمي توانيم اين 
صنايع را به شركت هاي خارجي واگذار كنيم .عده اي 
معتقدندوقتي صندوق بازنشستگي وشركت هاي مرتبط 
باشستا وسهام عدالت به شركت هاي خصوصي واگذارشد، 
پس مي توان اين صنايع را خصوصي كرد. درصورتي كه 
اين شركت ها درآخر به دولت وصل مي شوند. مساله 
مهم درباره سرمايه گذار درحوزه نفت اين است؛  فردي 
كه اهليت ومديريت الزم را دراين خصوص داشته باشد 
دركشورنداريم. نفت شرايط خاصي دارد؛ افرادي كه مي 
خواهند دراين حوزه فعاليت كنند ابتدابايد فرد قابل اعتماد 
واتكايي باشند، بعداين افراد بايدبه حوزه روابط بين الملل 
ومراودات خارجي تسلط داشته وازلحاظ مالي به قدري 
قوي باشند كه حداقل چرخش يك سال مالي شركت 
داشته باشند.توليدات پااليشگاه شازندگازوييل وبنزين 
است؛ اين ماده هادرحمل ونقل كشور موثرهستندوبايد به 
اين موضوع هم فكركرد؛ اگر پااليشگاه به شركت يا فردي  
واگذار شود كه از سياست هاي كلي حاكميت طبعيت 
نكند درآن صورت چه كاربايدكرد؟ نكته بعدي اين است 
كه نفت جزوصنايع ملي است، پس صنايع مرتبط با نفت 
هم ملي محسوب مي شود. نبايدمنافع ملي كشور به دست 
افراد به  مخاطره بيفتد. بنده به هيچ عنوان موافق دولت 
بزرگ تر وتصدي آن برهمه امورات نيستم.اما برخي مسائل 
وموضوعات به نحوه مديريت بازمي گردد. درست نيست به 
بهانه خصوصي سازي، رهاسازي كنيم. مشكالت كارخانه 
نيشكرهفت تپه به دليل خصوصي سازي وعدم مديريت 
مناسب پيش آمده است.درمديريت شركت هپكو، اگرآن 
فردي كه مديريت را برعهده گرفته بود به حوزه ماشين 
آالت سنگين ،راه سازي وكشاورزي مسلط بود آن 
شركت را آن گونه به زمين نمي زند.ناگفته نماند سازمان 
خصوصي سازي ، صنايع مشكل دار را دراولويت واگذاري  
قرارمي دهدكه اين مورديكي از مشكالت جدي درواگذاري 
صنايع محسوب مي شود.  به هرحال صنايع چه سود ده وچه 
زيان ده باشند،سرمايه هاي ملي هستند. نبايدبا موافقت 
دو وزير اين صنايع به شركت هاي خصوصي واگذارشود 
ودست مالكان اصلي آن  راكه مردم ايران هستند،كوتاه 
كرد. درباره عدم واگذاري پااليشگاه شازند بايد عرض 

كنم وزارت نفت حكومت و امپراطوري براي خودش 
تشكيل داده كه ازهرحيث خودش را تافته جدا بافته مي 
داند. درحال حاضر درتحريم ها به سرمي بريم وفشارهاي 
خارجي روي كشور زياداست و يك ريال هم بايد براي مان 
ارزش داشته باشد. فراموش نكنيم حوزه بنزين وسوخت 
ازمسائل بسيارمهمي است. واگذاري اين صنايع مهم به 
شركت هاي خصوصي ريسك خطرناكي است.  براي عدم 
واگذاري پااليشگاه به شركت خصوصي، امضاي مجمع 
نمايندگان و استانداربه عنوان نماينده مردم شهرستان را به 
دولت فرستاديم تااگر اين امراتفاق افتاد،آيندگان بتوانندبه 

راحتي مقصران اصلي راشناسايي كنند.
      چرا به قيمتي كه دولت براي  گندم 
درنظرگرفته معترض بوديد؟ خريد وفروش گندم 

دركشور چگونه است ؟
بنده دركميسيون كشاورزي مجلس و يك روستا زاده 
هستم وتحصيالتم در حوزه كشاورزي واصالح نژادي 
است. تاكنون تمام مسئوليت هايي كه برعهده داشتم، همه 
درحوزه كشاورزي بوده است.در قانون پيش بيني شده براي 
جلوگيري از ضرر وزيان كشاورزان، دولت بايد يك قيمت 
پايه تحت عنوان خريد تضميني گندم مشخص كند.برخي 
ازمحصوالت مثل گندم ،چاي،كشمش ودانه هاي روغني 
تحت حمايت دولت هستند.دولت در قبال خريدتضميني 

باكشاورز به قيمت پايه مي رسدومقرر مي كند اگر كشاورز 
نتواندمحصولش رادر بازار بفروشد،دولت با قيمتي كه 
تعيين كرده، آن را ازكشاورز مي خرد. درماده 33  وافزايش 
بهره وري آمده، دولت مكلف است به جاي خريد تضميني 
محصوالت، قيمت تضميني اعمال كند تابا خريد وفروش 
كاالها در بورس قيمت اصلي محصوالت مشخص شود. 
براي مثال اگر قيمت كااليي 1000تومان باشدوقيمت 
تضميني آن  1300 تومان اعالم شود، دولت به كشاورز 
1300 تومان نمي دهد بلكه كشاورزگندم را از كانال بورس 
به فروش مي رساند و مابه التفاوت  قيمت بين 1000تا 1300

تومان را به كشاورزمي دهد.به قيمت تضميني نگاه قانوني 
وجود دارد اما قانوني اجرانمي كنند. درباره ديگركاالها 
بحث هاي آنچناني وجودندارد؛ براي آن محصوالت قيمتي 
تحت عنوان قيمت تضميني اعالم مي شودكه همان قيمت 
تمام شده براي كشاورزان است.  درمحصوالت كشاورزي 
حمايت بيمه اي درقالب پايين بودن يا افت قيمت ها وجود 
ندارد، بيمه فقط درقالب خسارت هاپرداخت مي شود. 
درباره گندم موضوع فرق مي كند و درواقع مي خواهند 
باحمايت ازكشاورزان ازاين كاالي اساسي حمايت كنند. 
مساله بعدي اين است كه باتوجه به بحران اقتصادي 
دركشور وكاهش ارزش پول ملي ،قيمت ارزي محصوالت 
كشاورزي هم بسيارپايين آمده است. درجهان، گندم 
ايران از كيفيت بااليي برخورداراست. قيمت گندم 1,3دالر 
برآورد شده وبه فروش مي رسد؛ درصورتي كه در افغانستان 
2000تومان به باال ودرعراق وتركيه 2500تومان برآورد 
شده است. زماني قيمت تضميني خريد گندم دركشور 
بسيارپايين اعالم مي شود وكشاورز هم دراين قيمت صرفه 
اقتصادي نمي بيند.درنتيجه پاي دالالن يا همان واسطه 
گران گندم به ميان مي آيد، آن ها گندم را با قيمت مناسب 
از كشاورزان مي خرند و به صورت غير قانوني ازكشور خارج 
مي كنند. اين موضوع با تدابيرامنيتي دراقتصادوحتي 
اقتصاد مقاومتي هم مغايرت دارد. هميشه برايم جاي سوال 
است؛ چرا درحوزه كشاورزي هميشه تنگ نظري وجود 
دارد؟!گندم، كاالي بسيارمهمي براي كشورمحسوب 
مي شود. مسئوالن فكر مي كنند باممنوعيت درصادرات 
ياكنترل شديد مي توانند جلوي قاچاق اين كاالرا بگيرندكه 
بايد بگويم ، اين كاال قابل نگهداري است وبعد اينكه هيچ 
نظارتي روي مبناي ورودي وخروجي گندم دركشوروجود 
ندارد؛ به همين دليل قاچاق گندم به راحتي انجام مي شود. 
اين را نيز اضافه كنم حتي دولت درتامين نهاده ها هم تاكنون 
خوب عمل نكرده است؛ در سال زراعي وزماني كه كشت 
گندم صورت مي گرفت به بسياري از نقاط ، كود شيميايي 
نرسيده بود. اين موضوعي راكه دولت درباره تامين نهاده ها 
مطرح مي كند،قبول ندارم زيرا به اين معناست كه قيمت 
تمام شده براي گندم باالست. سال گذشته دولت ابتدا 
قيمت تمام شده را 1300تومان اعالم كرد،بعدآن را به  
1470تومان تغييردادكه به نظرم هيچ كدام از اين قيمت ها 
منطقي نبود. بايد حداقل قيمت 2000تومان درنظرگرفته 
مي شد. اگردولت با قيمت پايين گندم را ازكشاورز 
بخرد، بي شك خودش ضررخواهدكرد زيرا دالالن با 
قيمت مناسب گندم رااز كشاورزان مي خرند و به صورت 
قاچاقي ازكشور خارج مي كنند. درنتيجه دولت مجبور به 
واردات گندم مي شود .درواقع آن هزينه اي را كه بايدبه 
كشاورز بپردازد،صرف واردات گندم مي كند. بنده  منكر 
محدوديت هاي مالي دركشور نيستم اما زماني كه رييس 
سازمان برنامه و بودجه قبل از ارائه اليحه بودجه به مجلس 
اشاره مي كندكه حقوق كاركنان دولت  20درصد اضافه پيدا 
خواهدكرد؛ چرا در باره خريدگندم تنگ نظري وجود دارد؟ 
مگرگراني وفشاراقتصادي  فقط به كارمندان دولت فشار 
وارد مي كند؛ چرا به بخش كارگري توجه كمتري مي شود؟ 
هميشه تبعيض ها وتصميم گيري هاي غلط باعث افزايش 

شكاف طبقاتي درجامعه شده است. 
      بي توجهي به كشاورزان، چه صدماتي به آن ها 

وارد مي كند؟
به غيراز بخش مكانيزه كشاورزي،عمده توليدات 
كشاورزي در سطح روستاها صورت مي گيرد. بي توجهي 
به بخش كشاورزي، فعاالن اين بخش را فراري مي دهد. 
ميانگين سن كشاورزان از45سال به باال ست كه بي شك  
افراد توانمندي بااليي نخواهند داشت.همچنين به 
دليل مهاجرت هايي كه صورت گرفته است، داريم نيروي 
انساني فعال درحوزه كشاورزي  از دست مي دهيم كه 
اين امر اقتصادكشور را دچار تزلزل مي كند.درتمام دنيا 

اقتصادكشاورزي دراولويت قرار دارد.
      چراحاكميت نمي تواند دست دالالن را از 

مبادالت كشاورزي كوتاه كند؟
دالل في النفسه بد نيست؛ به كسي  دالل مي گويندكه 
با دليل وبرهان دست به دادوستد مي زند. متاسفانه  
دركشور توليدات در زنجيره كاملي نيستند. زماني كه 
درحلقه هاي زنجير خأليي وجود داشته باشد، آن خأل ها 
را دالالن يا واسطه گران پرمي كنند.بايد دراين بين يك 
ارتباط منطقي بين تهيه كننده ومصرف كننده بذر وجود 
داشته باشد.كشاورزان بايد بتوانند بذر راخودشان تهيه 
كنند؛براي مثال تهيه وتوليد نهاده هايي مثل كود شيميايي 
توسط صنف وتشكل هاي كشاورزي انجام گيرد. وقتي 
محصوالت به مرحله برداشت ،تبديل  و حتي خام فروشي 
مي رسند، بايدبراي آن ها بازار وجود داشته باشد. اين كارها 
درقالب يك زنجير به هم متصل هستندكه به صورت يك 
سنديكا يا شركت انجام مي شود. درگذشته شركت هاي 
سهامي وزراعي اين كارها را مي كردند؛درآن زمان شاهد 
حلقه هاي واسطه اي تحت عنوان دالالن نبوديم. نمي دانم 
چراحاكميت كنترل نمي كند. هرجا قيمت غيرواقعي 
بوده هميشه حمايت هاي ظاهري وجود داشته است.  
درمجلس نطقي داشتم كه درآن  اشاره كردم زماني كه به 
سمت قيمت هاي واقعي واقتصادشفاف برويم، ديگر نيازي 
به مراقبت ها نيست. چگونه مي توانيد براي كنترل قيمت 
هاوكيفيت محصوالت وازبين بردن دالالن ناظرگذاشت.

كشورهاي موفق هميشه زمينه رقابت سالم ايجادمي 
كنند. اگردنبال بازارهستيم، بايدكيفيت را باال و قيمت را 

پايين بياوريم. فقط محصوالت ازحيث امنيت،بهداشت 
وسالمت نياز به كنترل دارند.درباره جلوگيري از قاچاق 
دركشور مراقبت هاي زيادي صورت مي گيرد اما توسعه 
قاچاق اجتناب ناپذيراست. درواقع مشكالت با نظارت حل 
نخواهد شد. بايد با واقعيت هاكنارآمد ومبادالت بين المللي 
را به رسميت شناخت؛ بايد به گونه اي بازي كردكه آسيب ها 
به كمترين ميزان برسد.متاسفانه دراين امرهميشه مسيرها 
غيرواقعي تعريف مي شودكه باعث اتفاقات عجيبي مي شود 
.زماني كه دركشور پشتوانه ارزي يا ذخايرفلزات گرانبها را 
ازدست مي دهيم، بايد بدانيم كه بي شك كاهش ارزش 
پولي ملي خواهيم داشت.امروزه درجنگ اقتصادي باآمريكا 

هستيم كه بايد به صورت جدي ودقيق مديريت شود. 
       نظرشما درباره محصوالت تراريخته چيست؟

محصوالت تراريخته رايك خطرجدي مي دانم. مي توان 
براي افزايش توليدات اقدام به اصالح نژادكردكه اين 
اصالحات مشكل ساز نيست زيرا لطمه اي جدي  به ماهيت 
ژنتيكي محصوالت وارد نمي كند.درواقع انتخاب برتركرديم 
اما درمورد محصوالت تراريخته دستكاري ژنتيكي صورت 
مي گيردكه ماهيت محصول تغيير را مي دهد.گل هاي 
زينتي ازمحصوالت  تراريخته هستند؛ براي مثال يك گل 
رادر600رنگ مختلف توليد مي كنند. شايد درباره گل 
وگياهان زينتي اين محصوالت مشكل آفرين نباشند.

اما درتامين غذا بايد سال ها بگذرد وآزمايشات متعددي 
صورت بگيردتا معلوم شود اين تغييرژنتيكي چه مشكالت 
و اختالالتي ايجادكرده است. موضوع محصوالت تراريخته 
بسيار مهم وحايزاهميت است و درباره اين محصوالت هنوز 
مطالعات دقيقي صورت نگرفته است حتي كشورهايي 

كه ادعا مي كنند اين محصوالت را استفاده مي كنند هم  
مطالعات ،سند ومدارك معتبري ندارند.اين محصوالت 
بايد روي يك نسل آزمايش شود تا نتيجه اين دستكاري هاي 
ژنتيكي معلوم شود. با دستكاري ژنتيكي يك موجود جديد 
خلق مي شودكه خيلي قابل كنترل نيست و اگرتكثيرپيدا 
كند هم قابل مهار نيست. با توجه به رشته تحصيلي ام به 

محصوالت تراريخته خوش بين نيستم. 
      درباره حل مشكالت منابع طبيعي وحفظ 
محيط زيست دركميسيون كشاورزي مجلس چه 

اقداماتي صورت گرفته است ؟ 
دربرنامه ششم توسعه به موضوعات محيط زيست 
وحفظ محيط زيست از حيث قانون گذاري واسناد 
باالدستي توجهات زيادي شده ومشكل خاصي وجود 
ندارد. دربيشترمشكالت ماهيت اجرا وجوددارد. بايداين 
واقعيت را پذيرفت كه اقليم درحال تغييركردن است . اين 
تغييرات توسط انسان بوده كه با ايجاد تراكم درگازهاي 
گلخانه باعث افزايش دماي كره زمين شده است وهمچنين 
تراكنشات بارندگي وتغييرات دما  به دنبال دارد.مي بينيد 
هرچه مي گذردشاهد بارش هاي زياد همراه باسيالب 
هستيم. يكي ازمواردي كه باعث تغيير اقليم شده مصرف 
بي رويه ازآب هاي زيرزميني درامر كشاورزي است كه 
باعث خالي شدن سفره هاي زيرزميني مي  شوند. حتي 

اين مصرف ها بيش ازحد باعث  فرونشستن زمين هم مي 
شود. اين موارد مسائلي هستندكه به آن ها توجه نشده است. 
در باره درياچه اروميه بايد بگوييم منشأتغذيه اين درياچه 
مختلف بودكه با احداث سد، آب هاي سطحي كه به درياچه 
اروميه مي ريخت، محدودشد. وقتي به صورت اصولي از 
طبيعت بهره برداري نمي شود، مشكالت سخت وجبران 
ناپذيري ايجاد مي شود.خشك شدن درياچه اروميه جدي 

وهشداردهنده است. 
      بعضي ازاستان هايي كه با بحران آبي مواجه 
هستند، مي خواهند از حوزه خليج فارس ودرياي 
عمان آب به استان هاي شان ببرند حتي برخي از 
نمايندگان گفتند مي خواهنددرياچه مصنوعي 
درشهرشان ايجادكنند؛آيا اين كارها باعث تغيير 
اقيلم نخواهد شد؛ اگراين تغييرات صورت 

بگيرد،چه مشكالتي ايجاد مي كند؟
همه مي دانندآب مايه حيات وضرورت زندگي است. 
در واقع آب باعث شكل گيري جوامع واجتماعات بشري 
شده است. تغييرات اقليمي درمحدوديت منابع آبي حتي 
آب شرب باعث شكل گيري بخشي ازسكونتگاه ها نيزشده 
است. امكان اينكه درياچه مصنوعي دربرخي شهرها زده 
شود، وجودندارد. اماتامين آب شرب از ضروريات زندگي 
است؛ زماني كه نتوانيم آب از محل هاي تعيين شده تامين 
كنيم به انتقال آب ازبين حوضه ها روي مي آوريم؛ براي 
مثال آب ازچهارمحال و بختياري به اصفهان واز اصفهان 
به يزدو ازمناطق لرستان به قم برده مي شود. بايد حقابه 
درآب هاي مرزي ودرمسير رود ارس به هرشكلي حفظ 
شود. انتقال آب بين حوضه اي، منحاي هزينه هايي كه 
دارد مي تواند مخاطرات اجتماعي هم داشته باشد.زماني 
كه مردم به ارزش آب پي ببرند براي هميشه درآن محل 
ساكن وماندگارخواهند شد. قانون گذار بايد دراقدامات 
ومجوزهايي كه در حوزه آب انجام مي شود، بيشتردقت 
كند.يكي از مزيت هاي ايران اين است كه  هم ازشمال وهم از 
جنوب كشورساحل دارد. همچنين براي انتقال آب شرب 

بايد برنامه ريزي دقيقي صورت بگيرد.
      مشكالت محيط زيستي را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
مشكالت درمحيط زيست به صورت طبيعي خودش 
را نشان مي دهد. اما بي توجهي انسان ها هم به مشكالت 
دامن مي زند.بروز ريزگردها يكي از مشكالت اساسي 
محيط زيست است.زماني كه همكاري مان را با عراق 
رهاكرديم آيا به اين موضوع فكر كرديم اگر مخاصمه ما 
با عراق تمام شود، مي توانيم آن ها  رامجاب كنيم دوباره 
با ما همكاري كنند تاكانون ريزگردها مهارشود. اين 
همكاري صورت نگرفت ومشكالت توسعه دراين خصوص 
ادامه وگسترش پيدا كرده است. بعضي ازمشكالت قابل 
كنترل نيستند. ما درحفظ آب هاي سطحي ،حفظ خاك 
وسالمت هوا كوتاهي هاي بسياركرده ايم.درخصوص 
حفظ حيات وحش وگياهان خاص كه فقط درايران است 
وبه عنوان ذخاير ژنتيكي به حساب مي آيند، آسيب هاي 

بسيار جدي زده شده است. 
      شما به عنوان يكي از نمايندگان مجلس دهم 

چه نگاهي به عملكرد اين دوره داريد؟
برخالف نظربرخي ازهمكاران، مجلس دهم را بسيار 
بهتر ازديگر مجالس مي دانم. اينكه گفته مي شود مجلس 
آن كارايي الزم را ندارد، بايد عرض كنم دخالت يك سري 
از نهادهاي موازي روي عملكردنمايندگان تاثيرگذاشته 
است.  برخالف عرف  غلطي كه  درجامعه افتاده ومي گويند 
نمايندگان نظارت بركارهاي  دستگاه ها را جدي نمي گيرند 

ودنبال اين هستند به هر گونه اي  كه شده وزارتخانه ها 
ورود پيدا كنند را درست نمي دانم. اين موضوعات فقط به 
اين مجلس بازنمي گردد.بايد به اين نكته هم اشاره كنم 
كه زماني يك نماينده جلب آراي مردمي برعهده خودش 
است وازطرف ديگر دركشورفعاليت هاي حزبي  به صورت 
استانداردصورت نمي گيرد، درنتيجه نماينده بايد دست 
به كارشودتا براي دوره هاي بعدي راي مردمي داشته باشد؛ 
به همين دليل روي به كارهاي توسعه اي مي آوردتا مردم را 
مجاب كند دردوره هاي بعدي به او راي بدهند.درصورتي 
كه مجلس محل قانون گذاري است، اين اشكال به مجلس 
دهم وديگرمجالس وارداست . دركناراين ها قانون انتخابات 
كشورمعيوب است، پس نبايد ازاين مجلس توقع كاركرد 
خوبي داشت. باتمام اين تفاسيرفكرمي كنم مجلس دهم 
با توجه به تنوع سليقه هاوتوازني كه درنگاه هاي سياسي 
آن وجود دارد وبا توجه به تصميماتي كه گرفته، منهاي 
چندمورد خاص كه انفعالي بوده، مجلس عاقالنه اي است و 

جزو مجلس هاي خوب 10 دوره محسوب مي شود.
      باتوجه به شرايط كنوني كشور ، عملكرد دولت 
و تعامل پاستور و بهارستان را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
مجلس دهم براي دو دولت آقاي روحاني سنگ تمام 
گذاشته است.  مجلس با دولت بسيارهمكاري داشته  اما 
توقعات مجلس از دولت برآورده نشده است. دولت بايد به 
سمت جوانگرايي مي رفت و دست به اصالحات ريشه اي 
مي زد .اما دولت آقاي روحاني دست به عصا حركت مي كند. 
اين را نيز بگويم نبايد تمام مشكالت  وبحران هاي اقتصادي 
را به گردن دولت انداخت؛  بخش عمده اين مشكالت به 

سياست هاي چند سال گذشته  بازمي گردد. دراين مسير  
بيشترين درگيري ها وبحران ها درحوزه اقتصادي بوده 
است؛ همچين ازسوي ديگربا قدرتمند ترين اقتصادهاي دنيا 
خودمان را درگيركرده ايم ودر معرض تهديدات بين المللي 
قرارگرفتيم كه همه اين ها باعث شد  به سمت انزوا برويم. اين 

مسائل زندگي را براي مردم سخت كرده است. 
      در پايان نكته يا سخني باقي مانده است كه 

براي مخاطبان ما بيان كنيد؟! 
اميدوارم نمايندگان ودولتمردان باشهامتي پيدا شوند 
كه توان روبه روي شدن  با واقعيت هاي جامعه را داشته 
باشند. اگرراهكارها را بپذيريم با قيمت هاي واقعي كناربياييم 
و ارزيابي خوبي از خودمان داشته باشيم، بي شك تصميمات 
صحيح تري خواهيم گرفت. دربخش تحريم ها وفشارها 
آنچه به مردم آسيب مي زند به كليت كشورمربوط  مي شود. 
اساسي ترين مايع توليدي كشور بنزين وگازوييل است كه با 
قيمت صفرتومان عرضه مي شود. بايد قيمت ها را آزاد كرد؛ 
اين آزاد سازي به قشرضعيف آسيب وارد نمي كند. البته 
بيشتر بسته حمايتي براي اقشارمرفه جامعه است .اصالح 
قيمت ها ممكن است تبعات اجتماعي داشته باشد اما 
بي شك آرامش بعد ازآن به درآمدهاي دولت بسيار كمك 
خواهد كرد.دولت  مي تواند حمايت هايش را جهت دار و 
معنادارتركند.اگر اين شرايط اقتصادي  دركشور ادامه پيدا 

كند، بي شك به بيراهه خواهيم رفت.  
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وقتي صنايع مادري مثل هپكو وآذرآب 
اراك را به بخش خصوصي واگذاري 
كردند،  مديريت آن ها دچار مشكل 

شدكه اين مشكالت كاهش توليدات 
واعتراضات كارگري را به دنبال داشت

متاسفانه افراد هميشه براي راي آوردن 
شعارهايي مبني برحمايت از قشرضعيف 

به خصوص اقشارزحمت كشي 
مثل كشاورزان،روستاييان و 

عشايرمي دهندكه در عمل حمايت هايي 
ديده نمي شود

حوزه انتخابيه بنده يك قطعه ازپازل 
كل كشوراست. درست نيست 
نماينده  فقط براي اهداف حوزه 
انتخابيه اش وارد مجلس شود.

بايدتصميم گيرها به صورت كالن و 
براي كل كشور باشد

   علي ابراهيمي، نماينده شازند در گفت وگو با«قانون»:   

خصوصي سازي به معناي رهاسازي نيست
دخالت بعضي از نهادهاي موازي بر عملكرد نمايندگان تاثيرگذاشته است

      متاسفانه درجنوب كشور شاهدكاهش جمعيت به دليل مهاجرت زيادهستيم
      دربحران اقتصادي به وجودآمده بركشورهزينه خانواده ها به شدت باال رفته است

      بخشي از تصميماتي كه دربودجه سال گذشته گرفته شده، انفعالي بوده است
      از 80ميليون نفرجمعيت ايران باالي 70درصدمردم با مشكل اقتصادي مواجه هستند

      درتصميم گيري هاي اقتصادي هميشه يك فضاي مبهمي وجودداشت
      دولت ها صاحب ايده وبرنامه مناسب نيستند بلكه اين قانون گذار است كه مي تواند مسيراصلي قوه مجريه رامشخص كند

      درحوزه عمراني وايجاد اشتغال درروستاهاكارهاي مفيدوامكانات موردنيازبراي روستاها ايجاد نشده است
      ازاساسي ترين سرمايه ها هركشوري اعتماد عمومي است وقتي شفافيت ها درسايه باشد، اعتماد عمومي هم ازدست مي رود

      وقتي روستاها خالي ازسكنه باشند،چگونه مي توانيم ازتعرض همسايگان اطمينان داشته باشيم
      كيفيت خاك شازند بسيارمرغوب است .درشازند مشكل جدي درحوزه بحران آبي وجود ندارد

      سرانه حوزه بهداشت ودرمان درمنطقه ما بسيار پايين است
      ساخت بيمارستان با سرمايه گذاري پتروشيمي بسيار بحث برانگيزو دردسرسازشده است

      دراين دوسال ونيمي كه از مجلس مي گذرد با پيگيري هايي كه انجام شده توانستيم 540 نفررا مشغول به كاركنيم
      مساله مهم در مورد سرمايه گذار درحوزه نفت اين است كه  فردي كه اهليت ومديريت الزم را دراين خصوص داشته باشد، دركشور نداريم

      صنايع چه سود ده وچه زيان ده باشند،سرمايه هاي ملي هستند و درست نيست به بهانه خصوصي سازي، رها سازي كنيم
      چرا درحوزه كشاورزي هميشه تنگ نظري وجود دارد،گندم كاالي بسيارمهمي براي كشورمحسوب مي شود

      دولت مجبوربه واردات گندم مي شود درواقع آن هزينه اي راكه بايدبه كشاورز بپردازد،صرف واردات گندم مي كند
      هميشه تبعيض ها وتصميم گيري هاي غلط باعث افزايش شكاف طبقاتي درجامعه شده است

      محصوالت تراريخته رايك خطرجدي مي دانم
      درحفظ آب هاي سطحي ،حفظ خاك وسالمت هوا كوتاهي هاي بسياركرده ايم

      مجلس دهم براي دو دولت آقاي روحاني سنگ تمام گذاشته است
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شـمارى از شـركت هاى بـزرگ 
فرانسوى روز پنج شنبه اعالم كردند 
كه از  اعتراضات جنبش جليقه زردها 
در مجموع تا كنـون 60 ميليون يورو 

خسارت  ديده اند.
 (Darty ) رتـى  دا شـركت 

فنـاك (FNAC) فروشـنده لـوازم 
الكترونيكى در فرانسـه در مجموع 
45 ميليون يـورو  در جريان تعطيلى 
فروشـگاه هاى زنجيـره اى اش ضرر 
كرده   است. روز پنج شنبه در پى اعالم 
اين خبر ارزش سهام اين شركت ها در 

بازار بورس افت كرد.
در همين  رابطه شركت هواپيمايى 
ملى فرانسـه، ايرفرانس/ كـى . ال. ام 
نيـز از كاهـش 15 ميليـون يورويى 
فـروش بليط هايـش در ماه هـاى 
نوامبر و دسـامبر گذشـته خبر داد.

فروشگاه هاى بسـيارى از محله هاى 
تجارى و توريسـتى پاريـس از ترس 
حمالت ويرانگر معترضـان در دو  ماه 
گذشـته عمدتا آخرهفته ها تعطيل 
بوده اند.همچنين تحليـل داده ها در 
روز پنج شنبه نشان داد قدرت خريد 

و  اعتماد مشـتريان فرانسـوى براى 
انجام خريدهاى عمـده در ماه ژانويه 
به پايين ترين حد خود در چهار سال 

گذشته رسيده است.
فروشـگاه هاى زنجيره اى كارفور 
 (Casino) و كازينـو (Carrefour)

نمونـه فروشـگاه هايى هسـتند كه 
از جنبـش جليقه زردهـا ضربه مالى 
 HSBC خورده  اند.همچنين گروه مالى
نيـز اعالم كـرد بخش ساخت وسـاز 
فرانسه نيز در ماه هاى گذشته و  بر اثر 

اعتراض ها دچار ركود شده است.

زیان ۶۰ میلیون یورويی رشکت های فرانسوی از جلیقه زردها

 وزير خارجه آمريكا مى گويد آمريكا قصد دارد ماه 
آينده  ميالدى كنفرانسى بين المللى درباره خاورميانه 
و   با تمركز  بر  سياست هاى منطقه اى ايران برگزار كند. 
مايك پمپئو درگفت وگو با تلويزيون فاكس نيوز 
گفت: «كشورها گرد هم مى آيند تا به صلح، ثبات، 
ــه خاورميانه بپردازند و اين  آزادى و امنيت منطق
شامل آن مى شود كه اطمينان حاصل كنيم ايران 

يك نيروى بى ثبات كننده نخواهد بود».
ــه كنفرانس  ــبكه فاكس گفت ك پمپئو به ش
مورد نظر آمريكا روزهاى 13 و 14 فوريه ( 24 و 25 
بهمن) در لهستان برگزار خواهد شد و كشورهايى 
ــركت  ــيا، آفريقا، اروپا و خاورميانه در آن ش از آس

خواهند كرد.
واكنش ظريف به ادعاهاى پمپئو

ــخ به ادعاهاى وزير  وزير خارجه ايران در پاس
ــنگتن  ــكا در مصر گفت: هرگاه واش خارجه آمري
ــاله اى دخالت كند، آشوب، سركوبگرى و  در مس

نارضايتى به بار مى آورد.
ظريف افزود: روزى كه ايران بخواهد كشور تابع 
آمريكا باشد و از «الگوى حقوق بشر» مايك پمپئو 
– چه شاه باشد چه قصابان فعلى - تقليد كند تا يك 
كشور «عادى» تلقى شود، هرگز نخواهد آمد. بهتر 

است آمريكا با از دست دادن ايران كنار بيايد.
ــخ به  ــام را در پاس ــران اين پي وزير خارجه اي
ــه آمريكا در  ــك پمپئو، وزير خارج اظهارات ماي

دانشگاه آمريكايى قاهره منتشر كرد.
واكنش سخنگوى وزارت خارجه ايران

ــخنگوى وزارت امور خارجه با رد اتهامات   س
بى بنيان وزير امور خارجه آمريكا در قاهره گفت: 
ــى كنونى آن به  ــكا و به خصوص رژيم افراط آمري
خاطر خصومت ديرينه با ملت ايران و مخالفت با 
همه اقدامات دولت قبل از خود، راهى را در پيش 

ــراى آمريكا متصور  گرفته كه هيچ نفعى در آن ب
نيست.

وى افزود: اين رژيم از يك توافق جامع و مشروع 
كه محصول مذاكره بود خارج شده و اكنون از اينكه 
نمى تواند جايگزينى براى آن پيدا كند، دچار نوعى 

يأس و عصبانيت مزمن شده است.
قاسمى تصريح كرد: اين يك تناقض بزرگ است 
كه آمريكا از يك سو خصومت با ملت ايران را به اوج 
خود رسانده و از سوى ديگر رياكارانه خود را طرفدار 
گفت وگو نشان مى دهد. آقاى پمپئو  يك بار ديگر 
به صراحت اعالم كرد كه رژيم آمريكا دشمن ايران 
ــمنى با مردم ايران  ــمنى جز دش است و اين دش
نيست. او بايد بداند و به درستى فهم كند كه ما در 
مقابل دشمنان ايران و ايرانى با تمام توان از منافع 

ملى و راهبردى خود دفاع خواهيم كرد.
همراهى فرانسه با آمريكا

ديروز جمعه ، فرانسه با انتشار بيانيه اى نشان 
ــد اروپايى ها را در  داد كه همچنان نقش پليس ب

قبال ايران ايفا مى كند.
 پاريس،  خواستار توقف فورى همه فعاليت هاى 
مربوط به ساخت موشك هاى بالستيك با قابليت 

حمل سالح هاى هسته اى توسط ايران شد!
ــخنگوى وزارت خارجه  به گزارش رويترز، س
فرانسه در پاريس گفت: فرانسه يادآورى مى كند 
كه برنامه موشكى ايران با قطعنامه 2231 شوراى 

امنيت سازمان ملل متحد سازگارى ندارد.
ــت كه ايران بارها اعالم كرده  اين در حالى اس

است كه برنامه هسته اى نظامى ندارد.
تشكر پمپئو از دانمارك

ــفرهاى خاورميانه اى  ــد س ــى رس به نظر م
ــاى هلند، دانمارك،  مقام هاى آمريكايى، ادعاه
ــه و ... همه تكه هاى يك پازل  بيانيه هاى فرانس

ــه آمريكا  ــند. ببينيد كه وزير خارج بزرگ باش
ــورهاى  ــت هاى ضد ايرانى كش چگونه از سياس
ــد. پمپئو  بابت همراهى  اروپايى قدردانى مى كن
دانماركى ها با سياست هاى ضد ايرانى  كوپنهاگ 
از آن ها تشكر كرد.  مايك پمپئو پيامى در توييتر از 
تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه ايران حمايت كرد 
ــت:آمريكا قاطعانه از تحريم ها عليه ايران  و نوش
حمايت كرده و در مقابله با اين تهديد مشترك در 

كنار متحدان اروپايى قرار دارد.وزير امور خارجه 
ــا با اعمال  ــرد كه اتحاديه اروپ دانمارك اعالم ك
تحريم هاى هدفمند عليه ايران به دليل ادعاهاى 

اين كشور موافقت كرده است.
هرج و مرج در وزارت خزانه دارى آمريكا

ــيده كه در ادامه موج  از سوى ديگر، خبر رس
ــون كاركنان  ــكا، اكن ــتعفاها در دولت آمري اس
وزارت خزانه دارى اين كشور مى گويند فشارهاى 

مختلف و مشكالت مديريتى سبب نوعى انزوا و 
خروج اجبارى از اين وزارتخانه شده است.پايگاه 
ــت» بعد از مصاحبه با هشت  خبرى «ديلى بيس
كارمند و مقام كنونى و پيشين وزارت خزانه دارى 
ــت  ــد «مديري ــى مانن ــته، عوامل ــكا نوش آمري
كوته بينانه، ستيزه جويى هاى داخلى و جلسات 
ــكالت  ــب متعدد»  فقط تعدادى  از مش نيمه ش
عديده اى است كه طى هشت ماه گذشته، وزارت 

خزانه دارى آمريكا را به هم ريخته و سبب ايجاد 
موج بزرگ مهاجرت و استعفاى كارمندان شده 
است. تغييرات دمدمى مزاجانه  سياست هاى كاخ 
سفيد درپى نظرات ترامپ، مسئوالن و كارمندان 
وزارت خزانه دارى آمريكا را مجبور كرده كه 20 
ــاعت در روز به كار خود مشغول شوند؛ آن هم  س
ــزى كه روى آن  ــند چي بدون آنكه مطمئن باش
كار مى كنند، حتى روز بعد در دستور كار دولت 
ــتعفاى  ــود. همين امر يكى از داليل اس خواهد ب
ــت.به نظر  ــر از اين وزارتخانه بوده اس چندين نف
مى رسد با توجه به اعالم وزير خارجه آمريكا براى 
تهيه دور جديدى از تحريم ها، وزارت خزانه دارى 
آمريكا به عنوان اتاق جنگ اقتصادى عليه ايران، 

روزهاى مهمى را پيش رو داشته باشد.
انتقاد چاك هيگل از ترامپ

ــين آمريكا (در زمان رياست  وزير دفاع پيش
جمهورى باراك اوباما) به «يك دندگى ترامپ و 
دانش ناچيز او» در حوزه سياست خارجى انتقاد 
كرد. او گفت: تصميم هاى ترامپ «مبهوت كننده 
و آشوب انگيز» است.چاك هيگل در مصاحبه با 
ــاره به رفتار ترامپ در  ــى ان  ان» با اش شبكه «س
قبال متحدان تاريخى اين كشور گفت: وضعيت 
رهبرى جهانى آمريكا حقيقتا در ناكجاآباد است.

ــر مى كنم اثبات  او در اين مصاحبه گفت: فك
آن، تمام آن چيزى است كه به اصطالح سياست 
سوريه وى است. وى ادامه داد: در  بهترين حالت 
ــت او گيج كننده  و  بدون شك آشوبناك  سياس
است؛ به خصوص اينكه  در بخش متشنج جهان 
ــه از ابتدا تصميمى  ــت. هنگامى ك خطرناك اس
ــد... عواقب چنين  ــت بگيري ــد آنچه او گرف مانن
ــت، همان طور كه او  تصميمى مبهوت كننده اس

طى دو  هفته اخير دريافت».

بازى ايران هراسى در دستور كار
ترامپ، بولتون و پمپئو به جنگ روانی علیه جمهوری اسالمی روی آورده اند

پس از دوره گردى هفته گذشته جان بولتون 
و مايك پمپئـو در خاورميانه بـراى هماهنگى 
بيشتر با شركا و متحدان درباره خروج از سوريه 

و مساله ايران، دست آخر اعالم شد كه واشنگتن 
در تدارك يك كنفرانس ايران هراسى محور در 

اياالت متحده  است. 
آمريكا  گويـا برنامـه هاى عمليـات روانى 
متعددى را عليه كشورمان تدوين و برنامه ريزى 
كرده تا بتواند پس از خروج از پيمان هسـته اى 

برجام، ايران را در موضع «واكنش» قرار دهد.

اتاق فكر آمريكايى ها رفته رفته يكدسـت 
شـده و با خـروج ضربه گيرهايى چـون ركس 
تيلرسـون و  جيمز متيـس، درواقـع  وارد فاز 

جديدى شده است.
ماموريت مشـاور امنيت ملى ترامپ و وزير 
خارجه اش در خاورميانه كه به صورتى همزمان 
انجام شـد، پايان يافت و احتماال  آن ها در ادامه 

با كارت هاى ديگرى به بازى خواهند پرداخت.
وزير خارجـه آمريكا در مصـر اعالم كرد كه 
دولت متبوعش در تـدارك يك كنفرانس ضد 

ايرانى است تا برنامه مدنظر خود را پيش ببرد.
آمريكا  قصد دارد ماه آينده ميالدى يعنى در 
فوريه، كنفرانسى بين المللى درباره خاورميانه و 
با تمركز بر سياست هاى منطقه اى ايران برگزار 

كند.به نظر مى رسـد بايد هوشيارانه تحركات 
واشنگتن را زير نظر داشته باشيم؛ در روزهايى 
كه ركورد تعطيلى دولت فدرال آمريكا توسط 
ترامپ شكسته شده، دستگاه ديپلماسى تحت 
رهبرى او  فعاالنه، سياست هاى ضد ايرانى خود 
را پيش مى برد و اين نشان مى دهد كه آن ها چراغ 

خاموش حركت نمى كنند و  برنامه دارند.

كنفرانس ضـد ايرانى فوريـه، احتماال يك 
دورهمى سياسـى امنيتى خواهد بـود كه در 
جبران انسداد سياست هاى واشنگتن در شوراى 
امنيت و مجمع عمومى  سازمان ملل تدارك ديده 
شده اسـت. آن ها قصد دارند كه با يك رويكرد 
روانى- تهاجمى كشورهاى بيشترى را با خود 

عليه سرزمين ما همراه كنند.

ممهدى دل روشن 

در ارتباط  با پرونده دخالت احتمالى روسيه در 
انتخابات رياست جمهورى 2016 آمريكا وقايعى 
ــراى دونالد ترامپ  ــت كه مى تواند ب در پيش اس
ــد. ترامپ پيروز آن انتخابات بود  ناخوشايند باش
ــتاد مبارزات  ــژه اى احتمال ارتباط س و هيات وي

انتخاباتى او  با مسكو را بررسى مى كند.
ــال از  ــه چندين س ــابق ترامپ ك ــل س وكي
ــود، اعالم آمادگى كرده  نزديك ترين افراد به او ب
كه در ماه ميالدى آينده (فوريه 2019) در جلسه 
پرسش و پاسخ با نمايندگان كنگره شركت كند. 
ــدگان آمريكا روز  ــارت مجلس نماين كميته نظ
پنجشنبه 20 دى (10 ژانويه ) اعالم كرد كه مايكل 
كوهن روز هفتم فوريه (18 بهمن) در جلسه اين 

كميته شركت خواهد كرد.
كوهن مى گويد كه قصد دارد به پرسش هاى 
ــخ دهد، به همين دليل دعوت  مردم آمريكا پاس
براى شركت در جلسه اى عمومى را پذيرفته است. 
او مى گويد كه قصد دارد  گزارشى مفصل و معتبر 

از رخدادها به دست دهد.
مايكل كوهن در پرونده دخالت احتمالى روسيه 
در انتخابات آمريكا، شخصيتى كليدى است. او كه 
با ترامپ دچار اختالف شد، از او جدا شده و با رابرت 
ــت  مولر همكارى مى كند. مولر بازرس ويژه اى اس
ــاى پنهانى احتمالى ميان  كه درباره هماهنگى ه
ستاد انتخاباتى ترامپ و روسيه در جريان مبارزات 

انتخاباتى 2016 آمريكا تحقيق مى كند.

دونالد ترامپ روز پنج شنبه در سفرى به ايالت 
جنوبى تگزاس گفت كه حضور كوهن در جلسه 
ــفتگى او نشده  كميته نظارت كنگره موجب آش
است. اين در حالى است كه گفته هاى حقوقدان 
52 ساله به نماينده كنگره ممكن است پيامدهاى 
ــورى آمريكا  ــراى رييس جمه ــايندى ب ناخوش

داشته باشد.
ــه مجموعه  ــال 2006 ب مايكل كوهن در س
ــته به دونالد ترامپ پيوست و تا  ارگان هاى وابس
مقام معاون رييس پيش رفت. او كه به «ماله كش» 
ترامپ مشهور شده بود، اطالعات ارزشمندى از 
ــراف او دارد. كوهن به عنوان  اليه هاى درونى اط

مثال پيش از اين گفته بود كه به كارن مك دوگال، 
ــتورمى دانيلز،  ــه و مدل آمريكايى و اس هنرپيش
ستاره فيلم هاى پورن حق السكوت پرداخت كرده 
ــيبى به  بوده كه در جريان مبارزات انتخاباتى آس
ــتورمى دانيلز با نام  ــود. اس وجهه ترامپ وارد نش
ــتفانى كليفورد و مك دوگال،  ــنامه اى اس شناس
ــى  ــا مى كنند كه با ترامپ رابطه جنس هر دو ادع

داشته اند.
در ماه دسامبر دادگاهى در نيويورك كوهن را 
به جرم پرداخت كمك هاى انتخاباتى غير قانونى، 
اظهارات خالف واقع در برابر كنگره و فرار مالياتى 
به سه سال حبس محكوم كرد. كوهن  اقرار كرده 
بود كه در ارتباط با پروژه ساختمان سازى ترامپ 
در روسيه به كنگره دروغ گفته است. موضوع اين 
پروژه ساخت يك «برج ترامپ» (آسمانخراش) 
ــد. كوهن  ــاخته نش ــكو بوده كه البته س در مس
ــاخت اين برج در  ــه بود كه برنامه س در ابتدا گفت
ــت؛ يعنى پيش  ــده بوده اس ژانويه 2016 لغو ش
ــراى ترامپ جدى  ــوع انتخابات ب از آن كه موض
شود. كوهن بعدها گفت كه تا ژوئن 2016 تالش 
مى كرده براى ساخت اين آسمانخراش از نهادهاى 
ــيه مجوز بگيرد. با اين حساب  ــئول در روس مس
ــاس مبارزات  تالش هاى كوهن در مراحل حس
ــه نامزد اصلى  ــپ و زمانى كه او ب انتخاباتى ترام
جمهورى خواهان تبديل شده بوده نيز همچنان 

ادامه داشته است.

شهادت وکیل سابق رییس جمهور آمریکا  در برابر کنگره

كوهن،پرونده روسيه-ترامپ را روى دايره مى ريزد 

 موگرينى در مصاحبه اى كه  روز  جمعه در تارنماى 
انديشكده «شوراى روابط خارجى اروپا» منتشر شد،  
ــت: ما به عنوان يك اتحاديه 28 عضوى با  اظهار داش
بقيه اعضاى جامعه جهانى براى حفظ توافق هسته اى 
برجام كار مى كنيم؛ توافقى كه تاكنون به طور كامل 
اجرا شده و آژانس بين المللى انرژى اتمى در 13 گزارش 
پياپى آن را تاييد كرده است. ما اين كار را به خاطر امنيت 
جمعى خود انجام مى دهيم: ما نمى خواهيم ايران به 
سالح هسته اى دست يابد. برجام دقيقا همين هدف 

را محقق مى كند. 
وى افزود: اغلب مى شنوم كه گفته مى شود اروپا 
در اين مساله عمدتا انگيزه هاى اقتصادى و مالحظات 
تجارى دارد. اين مساله موضوعيت ندارد: ما اين كار را 
براى جلوگيرى از الغاى يك توافقنامه منع اشاعه هسته 
اى كه كارآمد است و براى جلوگيرى از بروز يك بحران 

بزرگ امنيتى در خاورميانه انجام مى دهيم. موگرينى 
ــتلزم آن است كه  تصرح كرد: بخشى از اين كار مس
تضمين كنيم شركت هايى كه خواهان تجارت مشروع 
با ايران هستند، اجازه انجام چنين كارى را دارند. اين 
همان چيزى است كه درحال حاضر روى آن كار مى 
كنيم: يعنى ابزارهايى كه به بازيگران اقتصادى مايل 
به تجارت مشروع با ايران كمك كرده، از آن ها حمايت 
كرده و خاطرجمع شان مى كند. اين درست است كه 
اين وضعيت موجب درگرفتن بحث هايى در مورد 

حاكميت اقتصادى اروپا شده است. 

ــت خارجى اروپا تاكيد كرد: ما  ــئول سياس مس
اروپايى ها نمى توانيم به يك قدرت خارجى – حتى 
نزديك ترين دوست و متحد خود – اجازه دهيم كه در 
مورد تجارت مشروع ما با يك كشور ديگر تصميم گيرى 
كند. اين يكى از عناصر پايه اى حاكميت و طبيعى است 
كه نه تنها در اروپا بلكه در ساير بخش هاى دنيا نيز در 
مورد آن تامل شود. پس از خروج يكجانبه آمريكا از 
ــتم مى (18ارديبهشت) كشورهاى  برجام در هش
ــرورت ادامه روابط  اروپايى بارها بر حفظ برجام و ض

تجارى با ايران تاكيد كرده اند.
اتحاديه اروپا، ضمن به روزرسانى «قانون انسداد» 
براى مقابله با فشار آمريكا بر شركت هاى اروپايى جهت 
خروج از ايران، اعالم كرده است كه به زودى سازوكار 
ويژه مالى را براى حمايت از تجارت شركت هاى اروپايى 

با ايران اجرايى مى كند.

موگرينى: اروپا و جامعه جهانى براى حفظ برجام همكارى مى كنند

آنگال مركل، صدراعظم آلمان روز 11 ژانويه (21 
ــورش «مسئوليت  دى) در آتن اعالم كرد كه كش

كامل جنايات نازى در يونان را مى پذيرد».
سخنان صدر اعظم آلمان در حالى بيان مى شود 
كه پروكپيس پاولوپولوس، رييس جمهورى يونان 
در ديدار با مركل، بار ديگر موضوع خسارات جنگ 
جهانى را مطرح كرد و گفت: «از نظر ما يونانى ها، 
پرونده مطالبات مان از آلمان بابت خسارات جنگ 
جهانى دوم از لحاظ قانونى همچنان مفتوح است 
ــاى قانونى نهادى  ــات بايد از مجراه و اين مطالب

اروپايى دنبال شود».
مقام هاى يونان مدعى هستند مدارك حقوقى 
ــات را در  ــرى قانونى اين مطالب كافى براى پيگي

دست دارند.
ــان از آتن، اولين  ديدار دو روزه صدراعظم آلم
سفر رسمى خانم مركل به يونان بعد از اختالفات 
دو كشور در زمان بحران مالى يونان است. سفرى 
كه به گفته تحليلگران نشان از بهبود روابط آلمان 

و يونان دارد.

دولت آنگال مركل در سال هاى بحران مالى در 
يونان، درواقع پروژه هاى سختگيرانه كمك مالى 

به اين كشور را راهبرى مى كرد.
ــركل  ــم م ــدار خان ــا روز اول دي ــان ب همزم
ــاح چپ و  ــه وى از جانب دو جن ــى علي اجتماعات
راست افراطى برنامه ريزى شده بود كه تنها 400 
ــركت كردند. پليس با شليك گاز  نفر در آن ها ش

اشك آور معترضان را پراكنده كرد.
ــى برنامه  ــركاى اصل ــى از ش ــه يك ــان ك آلم
كمك هاى مالى حوزه يورو است، در زمان بحران 
ــده بود، از  ــال 2010 آغاز ش مالى يونان كه در س

ــر يونان با  ــاى رياضت اقتصادى ب اعمال برنامه ه
ــينى نكرد.  ــديد آتن، عقب نش وجود مخالفت ش
در آن زمان هم آلكسيس سيپراس، نخست وزير 
يونان كه در سال 2015 به قدرت رسيد، گفته بود 
خود را موظف به پيگيرى مساله خسارات جنگى 

مى داند.
ــده  آلمان پيش از اين بابت جنايات مرتكب ش
توسط ارتش نازى در يونان در دوران جنگ جهانى 
ــت حاضر به  ــرده اما گفته اس دوم عذرخواهى ك
مذاكره براى پرداخت غرامت جنگى نيست چرا كه 
برلين در سال 1960، 115ميليون مارك غرامت 

به آتن پرداخت كرده است.
به گفته مقامات يوناني مطالبات اصلى در توافق 
ــه پرداخت غرامت  ــده، از جمل 1960 منظور نش
ــاخت ها، جنايت هاى جنگى  بابت تخريب زيرس
ــغالى  ــت وامى كه به اجبار از يونان اش و بازپرداخ
ــاس تخمين هاى سازمان  گرفته شده بود. بر اس
بودجه ملى يونان، آلمان بايد 162 ميليارد يورو به 

يونان غرامت جنگى پرداخت كند.

صدر اعظم آملان :

مسئوليت جنايت نازى ها  در يونان را مى پذيريم



ــاورى اطالعات قوه قضاييه  رييس مركز آمار و فن
دربازديد از مراحل ساخت ماهواره ظفر گفت: يكى 
ــك به تحقق  ــواره ظفر كم ــاى مهم ماه از كاربرده
ــتم  ــا بهره مندى از سيس ــت الكترونيك» ب «عدال

مكان ياب جغرافيايى با رويكرد رصد و كنترل است.
 حجت االسالم شهريارى معاون رييس قوه قضاييه 
ــات اين قوه در  ــار و فناورى اطالع و رييس مركز آم
بازديد از پروژه ساخت ماهواره ظفر در دانشگاه علم 
ــورت گرفته در مجموعه اين  و صنعت تالش هاى ص
دانشگاه  به خصوص مركز تحقيقات فضايى را بسيار 

مثبت و چشمگير توصيف كرد.
ــواره ظفر را  ــم ماه ــى از كاربردهاى مه وى يك
كمك به تحقق «عدالت الكترونيك» با بهره مندى 
ــا رويكرد رصد و  ــتم مكان ياب جغرافيايى ب از سيس
ــاير  ــت و افزود: اين قابليت در كنار س كنترل دانس
قابليت هاى فنى ماهواره ظفر، مى تواند در زيرساخت 
ــى با مركز آمار و فناورى  و همپوشانى فنى - مهندس
ــايانى را ايفا كند و  ــش ش ــوه قضاييه، نق اطالعات ق
اميدواريم به حول و قوه الهى در آينده نزديك شاهد 

بهره بردارى از اين ماهواره باشيم تا يك بار ديگر توان 
فنى، علمى و اعتقادِى نخبگاِن انقالبِى اين مرز و بوم 

بر جهانيان اثبات شود.
ــنيم، نمونه مهندسى ماهواره ملى  به گزارش تس
ــگاه علم و صنعت و به سفارش  «ظفر» توسط دانش
ــاخته شده  كه با  ــازمان فضايى ايران طراحى و س س
استفاده از فناورى هاى پيشرفته تر نسبت به ماهواره 
ــى با قدرت تفكيك  نويد، قابليت عكس بردارى رنگ
ــواره پس از ماهواره  ــر را دارد. اين ماه بهتر از 80 مت
«نويد» به عنوان دومين پروژه فضايى در دستور كار 

دانشگاه علم و صنعت قرار گرفته است.
ــز تحقيقات  ــدى، رييس مرك به گفته دكتر بلن
ــگاه علم و صنعت، ماهواره ظفر حداقل  فضايى دانش
300 درصد نسبت به ماهواره نويد در وضعيت بهترى 
قرار دارد، داراى سيستم كنترل پيشرفته ترى است، 
ــى و قادر به تصويربردارى  مجهز به دوربين هاى رنگ
ــدن دقت كنترل  ــت و دو برابر ش از سطح زمين اس
ــال داده هاى  ــش از 15 برابرى نرخ ارس و افزايش بي

تصويرى از ديگر مزاياى ماهواره ظفر است.

رييس كل دادگسترى گيالن درك شرايط زمان و عمل 
ــت و توصيه كرد:  بر مبناى مقتضيات آن را ضرورى دانس
ــريع و دقيق به پرونده هاى  قضات محاكم در رسيدگى س

قضايى تالش كنند.
به گزارش ايسنا، احمد سياوش پور در سومين همايش 
فصلى روسا و دادستان هاى واحدهاى قضايى استان گيالن، 
تقويت حجب و حيا، پايبندى به ارزش هاى اخالقى اجتماع 
و حضور در فضاى امن خانواده را از عوامل كاهش آسيب ها 
و پيشگيرى از وقوع جرايم برشمرد و اظهار كرد: در گذشته 
افراد به لحاظ قرار گرفتن در بافت اجتماعى و فضاى خانواده 
و اقوام از بسيارى از تخلفات اجتناب مى ورزيدند اما امروزه 
ــاهد كمرنگ شدن چنين  با گسترش فضاى مجازى ش

فرهنگى هستيم .
ــت روح پاك و  وى با بيان اينكه با الطاف الهى و به برك
ــهيدان، 40 سال از عمر  معنوى امام راحل و ثمره خون ش
انقالب اسالمى با تمام فراز و نشيب ها سپرى شده است، 
گفت: دشمنان در طول اين 40 سال تالش كردند تا از تمامى 
حربه ها براى ضربه زدن به نظام جمهورى اسالمى استفاده 
كنند و با اعمال فشارهاى مختلف،  مردم را مايوس كنند اما 

هر روز بر عظمت و صالبت ايران افزوده مى شود .

ــاره به تحريم ها و  رييس كل دادگسترى گيالن با اش
مشكالت اقتصادى و معيشتى تحميل شده بر كشور، از 
همه قضات و كاركنان ادارى دستگاه قضايى استان خواست 
تا با سعه صدر و روى گشاده با مردم مدارا كرده و در خدمت 

به آنان صادقانه و دلسوزانه عمل كنند.
اين مقام ارشد قضايى درك شرايط زمان و عمل بر مبناى 
مقتضيات آن را ضرورى دانست و توصيه كرد: قضات محاكم 
در رسيدگى سريع و دقيق به پرونده هاى قضايى تالش كنند.

رييس كل دادگسترى استان با تاكيد بر تعامل ضابطه مند 
با ساير نهادها تصريح كرد: امروز بايد تمامى دستگاه هاى 
اجرايى، نظامى، امنيتى و قضايى دست به دست هم داده و با 
كار جهادى و همت مضاعف با يكديگر بر محور قانون تعامل 
ــكالت مردم از هيچ كوششى  داشته و در رفع موانع و مش
فروگذار نكنند .وى با اشاره به شيوه نامه هايى كه در نشست 
ــتگاه هاى اجرايى و نظارتى در  مشترك استاندارى و دس
حوزه اقتصاد، كشاورزى و عمران و در راستاى رفع معضالت 
استان تصويب شده است، گفت: اين شيوه نامه ها به تمامى 
روساى دادگسترى ها و دادستان هاى استان ابالغ شده است 
و مسئوالن قضايى در هر شهرستان بايد بر اجراى صحيح و به 

موقع آن تاكيد و نظارت كنند.

ــترى مركز با  عضو هيات مديره كانون وكالى دادگس
اشاره به حق مردم بر آگاهى از بودجه كشور، گفت: راهكار 
ــت كه مطبوعات و  ــازى عمومى بودجه اين اس شفاف س
ــت هاى تخصصى  ــانه ها با برگزارى جلسات و نشس رس
ــى مورد  بخش هاى مختلف بودجه را از ديدگاه كارشناس
بررسى قرار دهند.كارن روحانى در گفت وگو با ايسنا در رابطه 
با «ضرورت شفاف سازى بودجه كشور و حق شهروندان بر 
آگاهى از آن»، اظهار كرد: يكى از حقوق مسلم مردم حق 
ــه آن ها اطالع از  ــت كه از جمل بر آگاهى از امور جارى اس
بودجه كشور است و قطعا نمى توان اين امر را انكار كرد.عضو 
هيات مديره كانون وكالى دادگسترى مركز با بيان اينكه 
«بودجه كشور در سال هاى گذشته نيز منتشر مى شد اما 
بيشتر در اختيار متخصصان قرار مى گرفت و متخصصان 
ــتند»، بيان كرد: اين به معناى  امكان آگاهى از آن را داش
عدم دسترسى مردم و عموم به اطالعات بودجه نيست اما 
به دليل اينكه عموم هيچ گاه دغدغه اين موضوع را به طور 
خاص نداشتند؛ بنابراين از آن مطلع نمى شدند.اين وكيل 
ــايد مردم از اين  دادگسترى، تصريح كرد: از طرفى هم ش
ــتند. به يُمن فعاليت رسانه هاى  حق آگاهى، اطالع نداش

عمومى و مطبوعات اين حق بيشتر براى مردم روشن شد و 
مردم بيشتر به وجود اين حق آگاه شدند. اينكه ما هميشه 
به مردم بگوييم چه حقوقى دارند، يكى از اقداماتى است كه 
رسانه ها و مطبوعات بيشترين نقش را در اطالع رسانى آن 
دارند.وى گفت: به واسطه حق آگاهى مردم از بودجه كشور 
دغدغه آگاهى از جزييات مربوط به بودجه نيز بيشتر شد و 
اين امرتكليف شفاف سازى نويسندگان بودجه را نيز بيشتر 
كرد. به عقيده من در شرايط فعلى اثر مثبتى كه شفاف سازى 
بودجه مى تواند داشته باشد، اين است كه اگر مردم به عنوان 
مهم ترين ضمانت اجراى اخالقى و غيرحقوقى پشتيبان 
ــد در نهايت  ــند يا تصميمات را رصد كنن يك مقرره باش
ــراى چگونگى تدوين بودجه  در تصميم گيرى مجلس ب
ــرد: به عقيده من  ــد بود.روحانى بيان ك تاثيرگذار خواه
راهكار شفاف سازى عمومى بودجه اين است كه مطبوعات 
ــات و نشست هاى تخصصى  و رسانه ها با برگزارى جلس
ــى مورد  بخش هاى مختلف بودجه را از ديدگاه كارشناس
بررسى قرار دهند. طبيعتا اين نظرات به نمايندگان مجلس 
منعكس مى شود و نمايندگان نيز هنگام تصميم گيرى در 

مورد آن مى توانند آن ها را لحاظ كنند.

عدليهدستگاه قضاحقوق و قضا
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زمانى وزير آموزش و پرورش دولت دهم اعالم كرد كه معلم 
ــور نداريم! در ادامه هم دبير كل شوراى عالى  ــغله در كش دوش
ــت  ــكل مهم آموزش و پرورش را معيش آموزش و پرورش مش
معلمان و البته دوشغله بودن آن ها دانست. خوشبختانه دولت 
ــيد محمد  ــگاه واقع گرايانه ترى به وضعيت دارد. س دوازدهم ن
ــت  ــوزش و پرورش دولت دوازدهم در نشس بطحايى، وزير آم
ــوراى اسالمى  ــنبه، 16 دى 1397 مجلس ش علنى روز يك ش
درباره وضعيت رتبه بندى فرهنگيان گفت: «از پيگيرى مجدانه 
ــيار  ــه رتبه بندى فرهنگيان بس ــس در زمين نمايندگان مجل
متشكرم، زيرا اين پيگيرى ها در حصول نتيجه بسيار موثر بوده 
است». وى ادامه مى دهد: «بعد ازپنج سال كه موضوع رتبه بندى 
فرهنگيان مطرح بوده، امروز بيش از هر زمان ديگرى به مرحله 
ــده ايم. يكى از آثار رتبه بندى فرهنگيان  رتبه بندى نزديك ش
ــت زيرا  ــوزش و پرورش اس ــت كار وزارتخانه آم ارتقاى كيفي
رتبه بندى حول توانمندى فرهنگيان انجام مى شود كه مى تواند 
زمينه ارتقاى كيفيت را فراهم كند». در همين زمينه با يك معلم 
ديگر صحبت كرديم و او گفت: «برخى از مدارس معلمان بسيار 
خوب و مشهور را با پول هاى كالن جذب مى كنند يا به عبارتى 
ــدارس تنها پول هاى كالن از  «معلم دزدى» مى كنند. برخى م
خانواده هاى دانش آموزان مى گيرند ولى حق الزحمه معلمان را 
به خوبى پرداخت نمى كنند». با معلمى صحبت مى كرديم كه 
مى گفت: «بايد خوشحال باشيم كه كار داريم و بايد هم محكم 

به آن بچسبيم».
حقوق پايين

ــه تا چهار روز در هفته   بسيارى از معلمان حق التدريسى س
ــد و در نهايت حقوق  ــوزش مى دهن ــد از ظهر آم ــح تا بع از صب
ــت. با اين  آن ها چيزى بين يك ميليون تا دو ميليون تومان اس
ــوزش و پرورش  ــتخدامى وزارت آم حال وضعيت معلمان اس

متفاوت است. آن ها عالوه بر اينكه حقوق ثابت دارند به صورت 
ــى و بخش خصوصى  ــى در مدارس نمونه دولت خصوصى و حت
ــى از آن ها هم درآمدى  ــيار كم هم فعاليت مى كنند. تعداد بس
ــط ايران  دارند.  يك معلم ديگر هم  بيشتر از عرف طبقه متوس
ــورى را آموزش مى دهند  ــى كه دروس كنك مى گويد:«معلمان
درآمد چند 10 ميليونى دارند. معلمان نمونه رياضى، ماهى بيش 
ــد؛ ولى وقتى پاى صحبت هاى  از 50 ميليون تومان درآمد دارن
آن ها مى نشينيد از وضعيت بد مى نالند. مانند اغلب بازارى ها كه 
هيچ گاه به شما نمى گويند وضعيت خوبى دارند و از اصطالحاتى 
ــت» براى توصيف بازار استفاده  مانند «وضعيت توى ديوار اس
ــتر آن ها زندگى روزمره پر  مى كنند ولى همه مى دانيم كه بيش

از خرجى دارند و ماشين مدل باال هم دم مغازه پارك است!».

اقدامات معالمان در شرايط جنگ اقتصادي
وى درباره اقدامات معلمان در زمينه اقتصاد مقاومتى و شرايط جنگ 
اقتصادى فعلى مى گويد: «تمام مردم بايد ياد بگيرند تا پول هاى شان 
ــت داشت. اين رويه در  را مديريت كنند. بايد در زمينه خرج ها خساس
گذشته هم در بين مردم ايران وجود داشته است. مگر به مردم اصفهان 
در فرهنگ عامه خسيس نمى گويند؟ دليل اصلى اش هم اين است كه 
ــى مديريت مى كردند».اين  آن ها منابع خود را در طول تاريخ به خوب
خانم معلم نگارش كه 32 سال سن دارد در ادامه تاكيد مى كند: «خداوند 
َّْو أَنُتْم تَْملُِكوَن َخَزآئَِن  متعال در آيه 100 سوره اسراء مى فرمايد: «ُقل ل
َْمَسْكُتْم َخْشَيَة اإلِنَفاِق َوَكاَن اإلنَساُن َقُتوًرا. بگو اگر شما  َرْحَمِة َربِّى إًِذا ألَّ
مالك گنجينه  هاى رحمت پروردگارم بوديد باز هم از بيم خرج كردن قطعا 

امساك مى  ورزيديد و انسان همواره بخيل است».

ــن اجتماعى در  ــازمان تامي ــه وضعيت كنونى س باتوجه ب
ــخص است اوضاع و احوال،  حوزه بيمه هاى حمايتى آنچه مش
ايده آل به نظر نمى آيد و دريافت مطالبات اين سازمان عريض 
و طويل از دولت كه ريشه در گذشته دارد، به يكى از مشكالت 
ــت. اما نبايد ناديده بگيريم  اين روزهاى كشور تبديل شده اس
ــتى ها و كمبودها و تنگناهاى اقتصادى، دولت در  با همه كاس
تالش است وضعيت اين سازمان را به وضعيت مطلوبى برساند. 
ــف و به خصوص در  ــكالتى كه در ادوار مختل ناگفته نماند مش
دولت نهم و دهم به دليل عدم مديريت كارآمد و غير تخصصى 
ــازمان تامين اجتماعى را به سمت سقوط  كشانده است،  كه س
ــدن اين وضعيت بايد به دولت  نياز به زمان دارد  و براى بهتر ش
ــكات قابل توجه  ــازمان وقت داد. يكى از ن ــئوالن اين س و مس
ــال 98 در حوزه تامين اجتماعى پرداخت حق بيمه  بودجه س
ــت كه دولت براى اين  ــدگان خاص اس پايه اجتماعى بيمه ش
ــت تا با  ــا 1600ميليارد تومان پيش بينى كرده اس پرداخت ه
وجود چالش هاى موجود بتواند مسير را براى بهبود بزرگ ترين 

سازمان حمايتى هموار تر كند.
ــت  ــش از دول ــم مطالبات ــى حج ــازمان تامين اجتماع س
ــود و از آن طرف هم در تبصره هاى  ــتر مى ش سال به سال بيش
اليحه، دولت مكلف شده ديون اين سازمان را تا سه سال ديگر 
به طور كامل پرداخت كند. دست كم از جداول بودجه اى چنين 
برمى آيد كه اوضاع بيش از همه به كام دو صندوق بازنشستگى 
ــازمان تامين اجتماعى كه در  ــت تا س ــكرى اس كشورى و لش
ــهم برى اش مطابق انتظارها نيست. بزرگ ترين  آينه بودجه س
تدبير بودجه اى دولت در اليحه بودجه سال آينده، درج رديف 
مستقلى بر اساس ماده 28 قانون تامين اجتماعى براى پرداخت 
سه درصد حق بيمه سهم دولت است. براين اساس دولت ذيل 

سرفصل بيمه هاى اجتماعى، حدود 1600ميليارد تومان اعتبار 
به سازمان تامين اجتماعى اختصاص داده و قرار است در كنار 
رديف اعتبارات پرداخت حق بيمه پايه اجتماعى بيمه شدگان 
ــازمان تامين اجتماعى  ــوند: س خاص با اين جزييات هزينه ش
ــاغالن  ــه قالى بافان، بافندگان و ش ــون بيمه پاي در اجراى قان
ــنامه دار 899 ميليارد تومان و براى بيمه  صنايع دستى شناس
ــهرى  ــاجد و رانندگان درون و برون ش ــان مس باربران، خادم
ــارد تومان اعتبار دريافت  هم به ترتيب، 87 ، 58 ، و 594 ميلي
ــن برمى آيد كه دولت  مى كند. همچنين از اليحه بودجه چني
ــت.  پرداختى هاى ديگرى هم به تامين اجتماعى خواهد داش
ــهم كارفرمايى  ــت حق بيمه س ــه، دولت در پرداخ براى نمون
ــه كارفرمايان  ــهم بيم ــون معافيت از پرداخت س موضوع قان
ــارد تومان به  ــد 345 ميلي ــج نفر كارگر باي داراى حداكثر پن
تامين اجتماعى بپردازد و براى مواردى چون پرداخت حق بيمه 
ــربازى موضوع تبصره ماده 14 قانون كار  سهم دولت دوران س
ــه درمان پايه  ــان، تامين دو درصد حق بيم 150 ميليارد توم
ــراى ماده پنج  ــر 7/8 ميليارد تومان، اج ــتگان ايثارگ بازنشس
ــدى از كارفرمايان هزار ميليارد تومان  قانون دريافت جرايم نق
ــهم دولت  ــه درصد حق بيمه س ــت براى پرداخت س و در نهاي
موضوع بند(1) ماده (28) قانون تامين اجتماعى 154 ميليارد 
ــود. در مقام مقايسه سهمى  ــته مى ش تومان اعتبار كنار گذاش
ــازمان تامين اجتماعى با بيش از 14ميليون بيمه شده از  كه س
بودجه سال آينده خواهد برد، معادل 6/4 درصد كل اعتبارات 
ــد كل اعتبارات امور رفاه  فصل بيمه هاى اجتماعى و 1/4درص
اجتماعى بودجه است و اين ارقام همه مربوط به تعهداتى است 
كه نهاد دولت در سال هاى مختلف در زمينه پرداخت حق بيمه 

سهم كارفرمايى برخى مشاغل متقبل شده است.

دبير اجرايى ستاد مردمى پيشگيرى از وقوع جرم قوه 
ــجام)  ــامانه جامع اطالعات مردمى (س قضاييه گفت: س
ــور  ــتان هاى كش ــازوى قوى براى دادس به عنوان يك ب
ــه در زمينه هاى  ــوق عام ــت تا بتوانند به احياى حق اس
ــيدعلى اصغر  ــان بپردازند.س مختلف در كوتاه ترين زم
رفاهى روز پنج شنبه در گفت و گو با خبرنگار قضايى ايرنا 
ــجام به عنوان بزرگ ترين تشكل  اظهار داشت: سامانه س
ــى توانند هرگونه  ــت و مردم م اجتماعى قوه قضاييه اس
تخلفى را در اين سامانه گزارش كنند تا از طريق سازمان ها 
و نهادهاى مختلف رسيدگى شود و به نتيجه نهايى برسد. 
ــهروندان در جايى  ــرد: اگر ش ــن اظهار ك رفاهى همچني
ــال از بين  ــه در ح ــوردى از حقوق عام ــه م مى بينند ك
ــتند  ــاله را به صورت مس ــت، مى توانند آن مس رفتن اس
ــا موضوع  ــد ت ــال كنن ــجام ارس ــامانه س ــق س از طري
ــتان مربوطه اقدام كند.  ــود و دادس ــرا ارجاع ش به دادس
وى افزود: قرار است قوه قضاييه با همكارى وزارت كار از هزار 
ــور به عنوان عضو سجام  نيروى بازرس كار در سراسر كش
ــه صورت تخصصى  ــگيرى از وقوع جرم ب و ديده بان پيش
ــائل كارگرى  ــكالت مربوط به مس ــتفاده كند تا مش اس

ــتان فرصت بازرسى از  ــود؛ در حالى كه دادس پيگيرى ش
ــى وقتى هزار  ــا را ندارد ول ــك كارگاه ها و كارخانه ه يكاي
بازرس به عنوان ديده بان به گزارش موارد تخلف بپردازند، 
ــتور قضايى موضوع را بررسى  ــتان مى تواند با دس دادس
كند و كار به تشكيل پرونده قضايى نيز كشيده نمى شود. 
ــگيرى هاى مردمى و مشاركت هاى مدنى  مديركل پيش
معاونت اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه گفت: 
بيش از دو هزار و 500 سازمان و نهاد حاكميتى و دولتى در 
ــجام دسترسى دارند و  كشور وجود دارند كه به سامانه س
ــت تفاهمنامه همكارى  مى توانند گزارش دهند و قرار اس
ــد. در اين زمينه با همه نهادها و وزارتخانه ها به امضا برس

ــن  ــيارى از اي ــس بس ــه پيش نوي ــان اينك ــا بي وى ب
ــد: با برخى از  ــت، يادآورش ــده اس تفاهمنامه ها آماده ش
سازمان ها و ادارات مانند سازمان محيط زيست و سازمان 
ــور تفاهمنامه امضا  ــزدارى كش جنگل ها، مراتع و آبخي
ــيارى از اين تفاهمنامه ها  ــت و پيش نويس بس شده اس
ــى، وزارت  ــازمان تعزيرات حكومت ــد وزارت كار، س مانن
ــازمان ميراث  ــكى، س ــت، درمان و آموزش پزش بهداش
ــازى  ــكن و شهرس ــگرى، وزارت مس فرهنگى و گردش

ــت.  ــده اس ــتاد امر به معروف و نهى از منكر آماده ش و س
رفاهى اضافه كرد: اگر چه تمام سازمان ها و نهادها به سامانه 
ــتند ولى اين تفاهمنامه ها براى اطالع  ــجام وصل هس س
روساى دستگاه ها و در جريان قرار گرفتن آنان امضا مى شود. 
وى از گسترش دامنه سامانه سجام براى سرعت بخشيدن 
به رسيدگى گزارش ها خبر داد و گفت: در طراحى جديد 
سامانه سجام وضعيتى در نظر گرفته شده تا گزارش هاى 
مردمى به صورت الكترونيكى به مراجع مربوطه ارسال شود 
و حجم گزارش ها تاثيرى در روند كارى اين سامانه ندارد.

ــى  ــته رفاهى با ارائه گزارش ــا هفته گذش به گزارش ايرن
ــش از چهار  ــجام گفت: تاكنون بي ــامانه س از وضعيت س
ــيده و 200 گزارش پس از  هزار گزارش به اين سامانه رس
صحت سنجى براى دستگاه هاى مربوطه ارسال شده است.

دبير اجرايى ستاد مردمى پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه 
ــجام خبر داد و گفت:  از عضويت 70 هزار نفر در سامانه س
استان خوزستان با 22 هزار نفر بيشترين نيرو را به خود جذب 
كرده و استان هاى فارس، خراسان رضوى، كرمانشاه و زنجان 
ــداد ديده بان هاى  در رتبه هاى بعدى قرار مى گيرند و تع
ــجام بالغ بر  دو هزار و 400 نفر است. ــتان تهران در س اس

وى افزود: گزارش هاى مردمى در اين سامانه در سريع ترين 
ــت مسئوالن اجرايى و  زمان ممكن دريافت شده و به دس
قضايى در سه سطح شهرستانى، استانى و سراسرى مى رسد 

ــر كشور درباره  كه تاكنون گزارش هاى متعددى از سراس
محيط زيست مانند تخريب جنگل، آتش سوزى جنگل و 
قاچاق چوب يا اقدامات عليه منابع طبيعى و اراضى ملى و 

دولتى مانند تصرف غيرقانونى اراضى دولتى، زمين خوارى، 
كوه خوارى، ساحل خوارى، درياخوارى و تاالب خوارى به اين 

سامانه رسيده است.

       «قانون» درباره معلمان و عملكرد  آن ها در زمان جنگ اقتصادى گزارش مى دهد   

آموزش مديريت منابع

                دبير ستاد پيشگيرى از وقوع جرم:   

سامانه « سجام»  احياى حقوق عامه را سرعت مى بخشد

ــاورزى كه به اختصار به آن اتاق  اتاق بازرگانى ، صنايع ، معادن و كش
بازرگانى گفته مى شود ، داراى تاريخچه اى بيش از 100 سال بوده و بى شك 
يكى از قديمى ترين تشكيالت اقتصادى كشور است . براى اولين بار حاج 
امين الضرب ، درخواست تاسيس شورايى با مشاركت بازرگانان را مطرح 
كرد كه در 12 شوال 1301 هجرى قمرى (1262 شمسى ) ناصرالدين شاه 
قاجار  با درخواست ايشان موافقت و فرمان تشكيل اين شوراها را در تهران 
و شهرهاى بزرگ صادر كرد . در 16 مهر 1305 اولين اتاق تجارت در ايران 
به نام «اتاق تجارت تهران» در وزارت بازرگانى تشكيل شد و پس از فراز و 
فرودهاى فراوان در طول ساليان متمادى  سرانجام اتاق بازرگانى صنايع 

و معادن ايران در اسفند سال 48 از ادغام دو اتاق بازرگانى و اتاق صنايع و 
معادن ايران  به وجود آمد . بى شك امروزه يكى از نهادهاى پرنفوذ و ثروتمند 
بخش خصوصى، اتاق بازرگانى است كه به واسطه امتيازات و اختياراتى 
كه حاكميت به آن داده است، نماينده بخش خصوصى بوده و به همين 
دليل اعضاي آن را پارلمان بخش خصوصى مى نامند. اما بخش عظيمى از 
صاحبنظران بخش خصوصى با عنايت به ساختار، تركيب و قوانين فعلى اتاق 
بازرگانى، معتقدند كه اعضاى هيات نمايندگان اتاق بازرگانى، نماينده خوبى 
براى بخش خصوصى نيستند؛چراكه آن ها بر اين باورند كه براساس قانون 
تعداد سهميه اعضاى بخش خصوصى در هريك از بخش هاى بازرگانى، 
صنعت، معدن و كشاورزى در هيات نمايندگان اتاق تهران و شهرستان ها 
به صورت يكسان نيست و حوزه هاى بازرگانى و صنعت، نمايندگان بيشترى 
در هيات رييسه دارند. همچنين ساختار كنونى اتاق بازرگانى به طورى 

طراحى شده كه فقط افرادى ملزم به عضويت در اتاق هستند كه به مبادالت 
تجارى با خارج از كشور نيازمندند و ساير توليدكنندگان، معدن كاران و 
كشاورزان الزامى به عضويت ندارند و چه بسا به خاطر حق عضويت سنگين 
و ساير موارد پرداختى، عالقه اى نيز  به عضويت در اتاق بازرگانى ندارند . اما 
اين نهاد تنها تشكل اقتصادى بخش خصوصى است كه دولت اختيارات 
فراوانى به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادى كشور 
اعم از بازرگانى، صنعتى، معدنى و كشاورزى به قواى سه گانه نظر مشورتى 
ارائه مى دهد و نقش تاثيرگذارى را در اقتصاد ايران برعهده دارد؛بنابراين 
بايد قوانين و آيين نامه هاى مربوط به نحوى اصالح شود كه همه فعاالن 
حوزه هاى اقتصادى در كشور ملزم به حضور و نقش آفرينى در اين تشكل 
اقتصادى بزرگ باشند و همچنين با تعديل شرايط عضويت و افزايش كارآيى 
و توانمندسازى اعضاى اتاق، شرايط به گونه اى تغيير يابد كه اقبال عمومى 

نيز براى عضويت در اين نهاد تاثيرگذار افزايش پيدا كند. با وجود تالش هاى 
فراوان صورت گرفته توسط هيات رييسه و هيات نمايندگان اتاق بازرگانى 
در بهبود فضاى كسب و كار در كشور، متاسفانه شاهد آن هستيم كه اين 
ــكل اقتصادى بزرگ را راضى كند و  فعاليت ها  نتوانسته اعضاى اين تش
همواره انتقاداتى به عملكرد اتاق بازرگانى وارد شده است. بنابراين ضرورى 
است در مقطع حساس كنونى اصالحات اساسى در ساختار و قوانين اتاق 
صورت پذيرد و اتاق بازرگانى به جايگاه واقعى خود در نزد فعاالن اقتصادى 
بازگردد . وجود رانت اطالعاتى و اقتصادى، حضور پر رنگ احزاب سياسى 
در انتخابات هيات نمايندگان اتاق بازرگانى، نفوذ افراد شاخص دولتى يا 
وابستگان آن ها در اتاق بازرگانى، مشاركت كم اعضا در انتخابات و ... از جمله 
اين انتقادات هستند كه بايد به آن پاسخ داده شود و در اصالح آن اقدام الزم 
صورت پذيرد .  اما چيزى كه بيشتر از اين ها بايد مورد توجه مسئوالن محترم 
و هيات نظارت بر اتاق بازرگانى قرار گيرد، اين است كه متاسفانه در مواردى 
مشاهده مى شود افرادى كه در رأس مسئوليت اتاق هاى بازرگانى ايران ، 

تهران ، شهرستان ها و همچنين كميسيون ها و اركان وابسته به آن حضور 
دارند، خود يا شركت تحت مديريت و مشاركت آن ها از بدهكاران بزرگ 
سيستم بانكى بوده يا داراى سوابق متعدد چك برگشتى هستند؛بنابراين 
الزم است با عنايت به نزديك شدن به انتخابات اتاق بازرگانى، صنايع، معادن 
و كشاورزى در سراسر كشور ، در اولين گام دست اندركاران مربوطه ترتيبى 
دهند تا از داوطلب شدن اعضاى داراى سوابق چك برگشتى، تسهيالت 
غيرجارى و همچنين بدهى مالياتى، در هيات نمايندگان جلوگيرى به عمل 
آيد  تا افرادى در رأس پارلمان بخش خصوصى، نمايندگى فعاالن اقتصادى 
را عهده دار شوند  كه خود  پاك دست باشند. اميد است همچنان كه مجلس 
محترم قانون ممنوعيت به كارگيرى بازنشستگان را تصويب كرده و دولت 
محترم نيز به اين قانون تمكين كرده است، شرايطى فراهم شود كه اين قانون 
منحصر به فرد، به نهادهاى مهم بخش خصوصى، نظير اتاق هاى بازرگانى 
نيز، تعميم پيدا كند تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگيزه  در رأس پارلمان 

بخش خصوصى باشيم .

يادداشت

رييس مركز آمار و فناورى اطالعات دستگاه قضا:

قوه  قضاييه متقاضى بهره مندى 
از قابليت مكان يابى، رصد و كنترل ماهواره ظفر شد 

رييس كل دادگسترى گيالن:

 قضات در رسيدگى سريع به پرونده هاى قضايى تالش كنند

دولت از سقوط تامين اجتماعى جلوگيرى مى كند

صندوق هاى بازنشستگى در صدر

يك وكيل دادگسترى:

راهكار شفاف سازى بودجه
 برگزارى جلسات و نشست ها توسط رسانه هاست

 ضرورت ايجاد اصالحات اساسى در پارلمان بخش خصوصى
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هادى محمودى
كارشناس حوزه بانكى و اقتصادى



گورخانه هاى روستاى قلعه جوق در شهرستان فامنين، 
ــن و يگانه ترين  ــتان همدان را بايد يكى از بى همتاتري اس
ــور دانست. زيرا تا  ــتان و حتي كش يادمان هاى تاريخى اس
كنون چنين اثر تاريخى دستكند با معمارى ويژه و چشمگير 
ــراغ داريم. گورخانه يا  شناخته شده اى را كمتر در ايران س
همان گوردخمه هاى باستانى روستاى قلعه جوق در بلندايى 
نزديك به 20 متر از سطح زمين و در سينه كوهى زيبا، رازآلود 
ــى بسيار سخت و دشوارى  و ستبر كنده شده و راه دسترس
دارد. اما با اين همه، سدى براى قاچاقچيان اموال فرهنگى 
و سودجويان نابخرد نشده است كه نتوانند به آن دسترسى 
داشته باشند و با به جان خريدن سختى و دشوارى هاى بسيار 
ــت دادن جان خود، باز هم به اين اثر بى  فراوان و حتي از دس
همتاى باستانى ورود كرده و آسيب هاى برگشت ناپذيرى را 
به آن وارد كرده اند كه دل هر دوستدار تاريخ و ميراث فرهنگى 

را به درد مى آورد.
نكته دردآور و شگفت انگيز آن است كه اين سوداگران 
ــتيابى به گورخانه ها با  ــوارى هاى دس فرومايه با وجود دش
ــرفته كنده كارى  ــايل و تجهيزات پيش همراه داشتن وس
(حفارى) از جمله دستگاه فرز سنگ برى و دريل و ... و كند 
و كاوهاى غيرمجاز گسترده، بيشترين آسيب را به ساختار و 
ــران كرده اند. ژرفاى (عمق) فاجعه تا  كالبد اثر زده و آن را وي
آنجاست كه ساختار كلى گورخانه ها و فضاهاى دستكند را 
نابود كرده و شكل و فرم آن را به هم ريخته اند. به گونه اى كه 
ما را در تشخيص شناخت كاربرى دقيق برخى از بخش ها با 
نارسايى رو به رو كرده است. انبوه يادگارى نويسى ها با رنگ 
ــياى نوك تيز بر روى ديواره هاى اتاق ها و آثار  و خراش با اش
دستكند موجود در اين اِشَكفت (غار)، چهره زشت و زننده اى 
را به نمايش گذاشته است. شكستگى و سوراخ سوراخ كردن 
بخش هايى از اين اثر يگانه از سوى سودجويان فرومايه از ديگر 
ــت ناپذيرى است كه جاى بسى  آسيب هاى وارده و برگش
افسوس و دريغ دارد. دست اندازى ها و آسيب ها به گوردخمه 
هاى روستاى قلعه جوق به اندازه اى است كه بايد مثنوى هفتاد 

َمن را برايش نوشت و به سوگ آن نشست.
اين روزها هر كسى بتواند به درون گوردخمه هاى باستانى 
«قلعه جوق» كه با سختى و دشوارى فراوانى نيز همراه است، 

ــوس و دريغ چيز ديگرى را به زبان  برود،  بى گمان جز افس
ــت كه در فرجام، اين ميراث  نخواهد آورد. اندوه بارتر آن اس
نياكانى مردمان با فرهنگى است كه رو به نابودى مى رود و 
براى هميشه از صحنه تاريخ حذف خواهد شد. يادمانى كه 
دستاورد دسترنج نياكان خردمندمان بوده است و در درازاى 
سده ها و هزاره ها با خون دل خوردن و چنگ و دندان در برابر 
بيگانگان و دشمنان از آن پاسدارى شده تا به دست ما رسيده، 
ولى ما امروزه با خودخواهى و نابخردى دل در گرو نابودى آن 
ها بسته ايم. همچنين بر پايه اسناد ثبت شده در پرونده ملى 
اين اثر در سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى، 
ــته به دوره اشكانى در دهانه  سنگ نبشته اى (كتيبه) وابس
ورودى اصلى در اشكوب (طبقه) دوم از بيرون دهانه موجود 
بوده است كه در يكى دو دهه گذشته كه آمار درست و دقيقى 
هم از آن در دسترس نيست، از ميان رفته و به زباله دانى تاريخ 
پيوسته است! غم بارتر اينكه حتي نمى توان درست جاى آن 
را شناسايى و بررسى كرد. و اين موضوع، نشان از آسيب هاى 
فراوان به اين يادمان باستانى و مهم تر از همه غفلت و بى تفاوتى 
ــازمان ميراث فرهنگى و دهيارى  مديران و سرپرستان  س
روستا و نمايندگى ميراث فرهنگى شهرستان فامنين است. 
ــتاى قلعه جوق در شهرستان فامنين،  گورخانه هاى روس
روزگار سخت و تلخى را سپرى مى كنند و در بدترين شرايط 
حفاظتى به سر مى برند. گذشت زمان و عوامل طبيعى از يك 
سو و دست اندازى هاى انسانى از سوى ديگر، زندگى را براى 
اين يادمان باستانى سخت و دشوار كرده و از آسيب هاى وارده، 
رنج مى برد. خواب مردگان در گوردخمه هاى «قلعه جوق» 
ناآرام و آشفته شده است. يادمان ارزشمندى كه روزى نياكان 
پاك سرشت ما آن را با عشق و پشتكار فراوان بنا نهادند، امروزه 
به دست ميراث داران آن ها رو به نابودى مى رود تا ديگر نشانى 
از كيستى و چيستى و هويت مردمان اين سرزمين برجاى 
نماند. مديران و سرپرستان فرهنگى شهرستان فامنين و 
استان همدان نيز، همچنان در خواب زمستانى سختى فرو 
رفته اند و خواب هاى رنگين مى بينند و زمانى بناست از خواب 

بيدار شوند كه ديگر چيزى جز افسوس و دريغ برجاى نخواهد 
ــتاى قلعه جوق، زير چكمه هاى  ماند. گوردخمه هاى روس
تاراجگران اموال فرهنگى و فرومايگان نابخرد لگدمال شده 
است و در حال حذف از صفحه روزگار است. نگذاريم بيش از 

اين هويت و شناسنامه ملى ما آسيب ببيند...
ــتبر و زيباى  در حال پايين آمدن از كوه پر رمز و راز و س
روستاى قلعه جوق هستم. همان كوهى كه نياكان من و تو 
سده هاست در آن آرميده اند. با خود مى انديشم كه در كجاى 
جهان مى توان چنين مردمانى را ديد كه تا اين اندازه با هويت 
ــند؟ و اين موضوع همچنان پس از  و ريشه خود بيگانه باش
چندين هفته، ذهنم را درگير كرده است. و بايد دانست كه 
بى گمان، مردمانى كه از گذشته خويش نا آگاه بوده و با تاريخ 
سرزمين خود بيگانه باشند و بدتر از همه هويت خويش را 

ناديده بگيرند، محكوم به نابودى خواهند بود.
ــاى قلعه جوق از دو بخش  يادمان تاريخى گوردخمه ه
ــز و بى همتا  ــگفت انگي ــتكند با معمارى ش فضاهاى دس
ــته در آن بوده و بخش  ــت مردمان گذش كه نمايانگر زيس
ــكيل شده  آرامگاه هاى مردگان يا همان گوردخمه ها تش
ــت. درباره گاه نگارى و تاريخ پديدارى اين اثر باستانى،  اس
ــتكند وابسته به نيمه  ــت كه فضاهاى دس مى توان پنداش
نخست هزاره يكم پيش از ميالد و با احتياط آن را وابسته به 
شاهك نشين هاى بومى هم روزگار با دوره مادها يا كمى پس 
از اين دوره (آغاز دوره هخامنشيان) دانست. اما گوردخمه ها 
را با نگرش به سنگ نبشته اشكانى آن، بايد وابسته به همين 
دوره اشكانى گمانه زنى كرد. همچنين با نگرش به ساختار و 
نقشه برجاى مانده از اين يادمان تاريخى و جايگاهى كه در 
تاالر مركزى به شاه نشين نامدار است كه شايد جاى نيايش 
ــيارى با قلعه كوه خواجه در  و يا آتشدانى كه همانندى بس
سيستان دارد و فضاى بزرگ تاالر مركزى درانتهاى راهرو  
وجود اتاقك هاى فراوان كه شمار آن ها به گونه قرينه وار به 13

تا و روى هم رفته 26 اتاق مى رسد و ديگر شواهد موجود، بتوان 
اين اثر تاريخى را در پيوند با آيين مهر در دوره اشكانى دانست. 

ــى و گمانه زنى هاى فراوان باستان  هر چند كه نياز به بررس
شناختى و اسناد تاريخى دارد. به هر روى نگارنده پيشنهاد 
وابستگى آيينى اين يادمان تاريخى را در دوره اشكانى مى دهد. 
اين يادمان تاريخى در دو اشكوب (طبقه) ساخته شده است و 

دست كم تا دوره ساسانى مورد استفاده بوده است.
ــمال خاورى  ــتان فامنين در 55 كيلومترى ش شهرس
ــتاى قلعه جوق نيز در 15  (شرقى) همدان جاى دارد. روس
كيلومترى شهرستان فامنين و بر سر راه جاده ساوه به همدان 
است. گورخانه هاى نامدار به «قلعه جوق» در ديواره سنگى 
مشرف به دره سرسبز «فرد جام» قلعه جوق جاى گرفته كه 
دهانه ورودى آن نزديك 20 متر از سطح زمين بلندى دارد و در 
شيب قايم ديواره سنگى پديدار شده است. در آغاز ورود دهانه 
اثر، نزديك دو متر پهنا دارد كه براى رسيدن به بخش اصلى بايد 
از سوراخ باريك و كوچك باالى دهانه به اشكوب دوم رسيد. 
دهانه سوراخ ورودى و راه دستيابى به اشكوب دوم نزديك 60 
تا 70 سانتى متر پهنا دارد كه امكان گذر دو تن (نفر) از آن وجود 
ندارد. پس از گذر از اين سوراخ وارد بخش اصلى در اشكوب دوم 
خواهيم شد و از راهرويى بزرگ كه در دو سوى آن، اتاق هاى 

كوچكى قرينه وار ساخته شده، تشكيل يافته است.
گوردخمه هاى قلعه جوق با شماره 29717 وابسته به دوره 
تاريخى و فضاهاى دستكند آن با شماره 29720 وابسته به 
هزاره يكم پيش از ميالد در تاريخ 16 بهمن 1389 به ثبت ملى 
رسيده است. هم اينك يكى از يگانه ترين يادمان هاى تاريخى 
كشور در آستانه حذف از چهره تاريخ جاى گرفته و از سوى 
سودجويان روستاهاى اطراف به بهانه هاى پوچ و خيال انگيز 
گنج، لگدمال شده است. اگر امروز گوردخمه هاى قلعه جوق 

را درنيابيم، بى گمان فردايى براى آن وجود نخواهد داشت.
ــه رفتار نكنيم و  ــى خود اين گون كاش با ميراث تاريخ
ــنگ خويش را پاس بداريم و باور داشته  داشته هاى گرانس
باشيم كه هويت و شناسنامه هر مردمى، همين يادگارهاى 
ــوزانيم، وگرنه بدون  ــه هاى خود را نس تاريخى است. ريش

ريشه ها روزى خواهيم سوخت.
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گروه جامعه

ــهري،  ــرور از تونل هاي ش ــدن عبور و م پولي ش
موضوعي تقريبا آشنا براي عمده شهروندان تهراني 
است كه در سال هاي اخير بارها درباره آن شنيده اند 
ــا وضع چنين  ــياري كه ب و پس از مخالفت هاي بس
ــت، موضوع به محاق رفته است.  طرح هايي شده اس
ــته بار ديگر  با اين حال، در روزهاي آخر هفته گذش
اين موضوع بر سر زبان ها افتاد و سايت هاي خبري با 
انتشار تصويري از پيش نويس اليحه اي براي مطرح 
ــدن عبور از تونل هاي شهري،  شدن دوباره پولي ش
ــهروندان و ناقض  ــالف مصالح ش اين اليحه را بر خ
ــئوالن معاونت  ــا خواندند. با آنكه مس با حقوق آن ه
ــمي در  ــهرداري تهران به اظهار نظر رس ترافيك ش
ــانه ها  اين باره نپرداخته و با وجود پيگيري هاي رس
ــاس  تاكنون صحبتي درباره آن نكرده اند، اما بر اس
ــده ، معاونت حمل  آنچه در خبرگزاري ها منتشر ش
و نقل و ترافيك اين هفته پيش نويس اليحه اى را به 
معاونت برنامه ريزى، توسعه شهرى و امور شوراهاى 
شهردارى تهران ارائه كرده است كه بر اساس آن پنج 
ــمول دريافت عوارض  تونل تهران و اتوبان صدر مش
ــن اليحه در  ــود. پيش نويس اي ــرور مى ش عبور و م
اداره تدوين قوانين و مقررات شهردارى تهران مورد 
ــى قرار گرفته و اين اليحه از لحاظ كارشناسى  بررس
ــده كه در نهايت اليحه به تاييد  و حقوقى بررسى ش
رسيده و به زودى به شوراى شهر ارسال مى شود. بر 
اساس اين اليحه، تونل هاى نيايش، رسالت، توحيد، 
شهداى غزه و اميركبير و اتوبان صدر مشمول دريافت 
عوارض شده و خودروهاى عبورى براى هر بار عبور 
بايد رقمى را به عنوان عوارض پرداخت كنند كه گفته 
ــود حداقل عوارض پيش بينى شده حدود سه  مى ش
هزار تومان خواهد بود. مولفه هايى كه نرخ عوارض را 
تعيين مى كند شامل طول تونل، داشتن معاينه فنى 

و معاينه فنى برتر، ساعت تردد خواهد بود.
نبش قبر طرحي قديمي

ــهري  ــار، در دوره قبلي مديريت ش ــتين ب نخس
ــوراي چهارم پايتخت، چنين اليحه اى از  تهران و ش
ــده بود كه با توجه به  سوى شهردارى تهران ارائه ش
شرايط اقتصادى آن زمان و افزايش ناگهانى قيمت ها 
ــهردارى ترجيح داد اين اليحه را پيگيرى نكرده  ش
ــان دليل ارائه اين  ــورا پس گرفت.آن زم و آن را از ش
ــده بود در حالى كه  ــهر عنوان ش اليحه عدالت در ش
ــيله  ــن تونل ها و اتوبان صدر وس در هيچ كدام از اي
ــده، هرچند در  ــل عمومى پيش بينى نش حمل و نق
ــاخت پل طبقاتى صدر قرار بود يك خط  ابتداى س
ــرايط اقتصادي و  BRT از آن عبور كند. حال كه ش
معيشتي شهروندان سخت تر از چند سال قبل شده 
ــهر كه عمدتا طرح هاي  است، مسئوالن ترافيكي ش
پرحاشيه اي را براي اجرا پيشنهاد مي دهند، دوباره 

ــت روي موضوع پول گرفتن از شهروندان براي  دس
ــته اند كه با پول و عوارض خود  گذر از معابري گذاش
ــت! رييس كميسيون  ــاخته شده اس شهروندان س
ــهر تهران در باره  ــالمي ش ــوراى اس حمل و نقل ش
ــيه كه با انتقادات دوباره بسياري از  اين طرح پرحاش
كارشناسان و مدافعان حقوق شهروندان مواجه شده 
است، مي گويد: هنوز پيشنهادى براى اخذ عوارض 
عبور از تونل هاى شهر تهران به شوراى شهر نيامده 
است. محمد عليخانى با اشاره با انتشار اخبارى مبنى 
بر تصميم شهردارى براى كسب عوارض جهت عبور 
از پنج تونل شهر تهران اظهار كرد:هنوز پيشنهادى 
ــهر  ــور و مرور از تونل هاى ش ــذ عوارض عب براى اخ
ــت و بنده هم از آن  تهران به شوراى شهر نيامده اس
بى اطالع هستم.همزمان حجت نظرى، عضو شوراى 
ــهر تهران در توييتى ادعا كرده كه اخذ عوارض از  ش
تونل هاى شهرى، ايده معاون حمل و نقل و ترافيك 

ــت! به نظر مي رسداين  است و شورا با آن موافق نيس
ــرايطي از اين اليحه بى خبر  عضو شوراى شهر در ش
است كه اين ايده هم از سوى حناچى در زمان تصدى 
ــود و هم  ــده ب ــهردارى مطرح ش معاونت عمران ش
محسن هاشمى، حبيب زاده و حتي محمد عليخانى 
ــاره كرده  در گفت وگوهايى به ضرورت انجام آن اش
ــهر نيز عصر  ــخنگوي شوراي ش بودند. على اعطا س
ديروز در توضيحاتى توييترى درباره اليحه اخذ بهاى 
ــايل نقليه در چند تونل و بزرگراه  خدمات تردد وس
ــهر و  ــت: مرجع تصويب عوارض ش در پايتخت نوش
ــت. وى افزود: اليحه  بهاى خدمات، شوراى شهر اس
تعيين بهاى خدمات تردد وسايل نقليه در چند تونل 
ــورا ارسال نشده و بنابرين شورا  و بزرگراه، هنوز به ش
هنوز در رد و قبول آن نظرى نداده است. پس از ارسال 
ــورا با رعايت جميع جهات و  اليحه از شهردارى، ش

مصالح عمومى تصميم گيرى خواهد كرد.

طرحي بر خالف مصالح مردم 
علي بختيار، عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي 
ــاره به اينكه اخذ عوارض براى عبور  اسالمي نيز با اش
ــراى آن منافات دارد  ــهرى با هدف اج از تونل هاى ش
گفت: هدف از ساخت تونل هاى شهرى كاهش حجم 
ترافيك در سطح شهر است اما با اخذ عوارض حدود 60

درصد مردم نمى توانند اين هزينه را براى مسير روزانه 
خود پرداخت كنند و لذا بر حجم ترافيك شهر افزوده 
مى شود. وظيفه شهردارى تسهيل و خدمات رسانى 
در حمل و نقل عمومى شهروندان در سطح شهر است. 
يكى از راه هاى كنترل ترافيك ساخت بزرگراه، تونل و 
توقيت حمل و نقل عمومى است. امروز مترو و خطوط 
ــطح  ــته تا حدودى حمل و نقل در س بى .آر.تى توانس
شهر را تسهيل كند اما امروز مترو 2,5 ميليون مسافر 
را جابه جا مى كند در صورتى كه امكان جابه جايى پنج 
ميليون مسافر را دارد. اخذ عوارض براى عبور از تونل به 

اين معناست افرادى كه توانايى مالى دارند مى توانند از 
تونل استفاده كنند و افرادى كه توانايى مالى را ندارند 
بايد مسير طوالنى ترى را طى كنند و ترافيك در سطح 
شهر ايجاد شود. خدمات رسانى از سوى دولت به شكل 
تونل و بزرگراه ها نبايد هزينه اى داشته باشد مگر اينكه 
بخش خصوص سرمايه گذارى كند و بزرگراه و تونل در 
كشور ايجاد كند و سرمايه خود را از طريق فروش قبض 
ــب كند اما دولت براى درآمدزايى نبايد دست به  كس

چنين اقداماتى بزند.
اعتراض ها به شهردار

ــوص در فضاي مجازي،  در روزهاي اخير و به خص
ــهرداري براي  اعتراضات مختلفي به تصميم اخير ش
ــهري  ــدن عبور از تونل هاي ش طرح موضوع پولي ش
صورت گرفت و بسياري از معترضان ، شهردار تهران 
ــراي ايجاد آرامش و  ــه او پيش از اين ب و وعده هايي ك
ــهري براي همه داده بود را مورد سوال قرار  داشتن ش
دادند. توييتر و اينستاگرام بيشترين انتقادها به طرح 
جديد شهرداري را از سوي كاربران شاهد بود و بسياري 
افراد سوال مي كردند در شرايطي كه در دو سال گذشته 
ــعه ممكن در بخش حمل و نقل ريلي  كمترين توس
ــهرداري  ــراني صورت گرفته، چرا ش (مترو) و اتوبوس
ــردن چنين برنامه هايي به  به جاي تمركز بر دنبال ك
دنبال موضوعات پرحاشيه اي چون پولي شدن عبور از 
تونل هاست؟ و اينكه چرا شهروندان بايد بابت استفاده 
از زيرساخت هايي كه خود پول بناي آن را داده اند، بايد 
عوارض و بهاي دوباره پرداخت كنند؟ و آيا چنين طرح 
هايي دنباله رو ايده گران كردن و افزايش هزينه هاي 

زندگي در پايتخت با نگاه سرمايه داري نيست؟
جوابيه شهردارى تهران

ــور بين الملل  ــاره مركز ارتباطات و ام  در همين ب
ــه كه «طرح  ــهردارى تهران نيز در توضيحي گفت ش
ــهرى در قالب اليحه از  اخذ بهاى تردد از تونل هاى ش
سوى معاونت حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران 
پيشنهاد شده و صرف ارائه پيشنهاد به منزله پذيرش 
آن نيست و ارسال آن به شوراى محترم اسالمى شهر 
تهران مستلزم تاييد آن در شهردارى تهران است. اين 
طرح هنوز به استحضار و تاييد دكتر حناچى شهردار 
تهران نرسيده و صرفا در مرحله پيشنهاد است.هرگونه 
ــهرى به اجرا در  طرحى كه در دوره جديد مديريت ش
مى آيد، در راستاى مصلحت و منفعت عمومى جامعه 
خواهد بود و در اين دوره هيچ گونه طرحى كه برخالف 
مصالح شهر و منافع شهروندان باشد، اجرا نمى شود. 
مديريت شهرى با درك شرايط دشوار اقتصادى موجود 
جامعه، خود را در كنار شهروندان مى داند و از اجراى هر 
گونه طرحى كه باعث افزايش هزينه، ايجاد دشوارى 
ــهروندان شود، اجتناب خواهد  و بروز نگرانى براى ش
كرد». قطعا در روزهاي پيش رو مخالفت هاي ديگري 
نيز با طرح ناپخته و بر خالف منافع شهروندان مطرح 
خواهد شد و بايد منتظر ماند سرنوشت پولي شدن يا 

نشدن حضور در معابر شهر را ديد؟

    معاون حمل ونقل شهرداري تهران در پيشنهادي عجيب، خواستار طرح دوباره موضوع پولي شدن عبور از تونل هاي شهري شده است  

اخذ   پول   زور
توضيح مركز ارتباطات و بورس بين الملل شهرداري تهران:

ارائه پيشنهاد به منزله پذيرش آن نيست و ارسال آن به شوراى محترم اسالمى شهر تهران مستلزم تاييد آن در شهردارى تهران است

    ميراث تاريخى شهرستان فامنين، مقابل چشم مسئوالن درحال نابودى است  

گوردخمه هاى همدان    زير تيغ جويندگان گنج 

آقاى اسماعيل بخشى يكى از كارگران كارخانه نيشكر 
هفت تپه بود كه به همراه همكارانش ماه ها به موضوع تعطيلى 
كارخانه و بحران اقتصادى آن معترض بود. اين اعتراضات به 
داخل شهر اهواز هم كشيده شد تا نهايتا نيروهاى امنيتى با 
برخورد با آن ها چند نفرى را دستگير كردند كه يكى از آن ها 
اسماعيل بخشى بود. پس از مدتى ايشان از زندان آزاد شد اما 
در بيانيه اى كه در فضاى مجازى منتشر كرد به شكنجه هاى 
روحى و جسمى در طول مدت بازداشت اعتراض و حتى وزير 
اطالعات را به مناظره اى در تلويزيون دعوت كرد. پس از انتشار 
اين بيانيه رسانه ها به شدت بر روى موضوع كار كردند و مساله 
را به صحن مجلس كشاندند تا با بررسى دقيق و پيگيرى هاى 
ــود. اما در اقدامى عجيب در  موشكافانه، ماجرا ريشه يابى ش
برخى از كميسيون ها تنها از وزيراطالعات دعوت شده و ايشان 
هم طبيعتا موضوع را تكذيب كرده است. اگر دقيق تر به ماجرا 
نگاه كنيم درمى يابيم كه دليلى ندارد آقاى اسماعيل بخشى 
پس از آزادى از زندان براى خود و خانواده اش هزينه تراشى 
ــان  ــع بزند. واژه هاى بيانيه ايش كند و حرف هاى خلف واق
ــه در طول مدت  ــت ك بوى صداقت مى داد. هيچ بعيد نيس
بازداشت چنان اتفاقاتى براى او رخ داده باشد. در تاريخ فعاليت 
سازمان هاى امنيتى و انتظامى كشور در كنار همه جانفشانى ها 
و فداكارى ها، مواردى وجود دارد كه افراط در مساله رخ داده 
و منجر به يك بحث جدى شده است. به هرحال ممكن است 
اقليتى در يك دستگاه امنيتى باشند كه رويه متفاوتى از روال 
سازمان خود داشته باشند. شكنجه زندانى با كليه اصول اوليه 
انسانى و اسالمى مغايرت جدى دارد. اميرالمونين على (ع) 
حتى اقرار و اعتراف متهمى كه در زندان باشد را معتبر نمى 
ــد به متهمى كه تحت  ــي، ج7، ص260). چه رس داند. (كاف
شكنجه اعتراف كند. اساسا كارگرى كه محتاج نان شب است 
چه ارتباطى با سياست و دشمنان خارجى و  ... مى تواند داشته 
باشد كه براى اقرار و اعتراف او را تحت فشار بگذارند. رسانه ها 
ــت منصفانه بين يك دستگاه  و مسئوالن مربوط مى بايس
حاكميتى و يك شهروند معترض قضاوت كنند و اگر حتى 
ايشان ادعاى غلطى داشته از وزارت اطالعات اعاده حيثيت 
كنند. اما با بروز ماجراى آقاى بخشى، انگار موضوع كارخانه 
نيشكر هفت تپه به طور كامل به حاشيه رانده شده است. اگر 
درصدى از توان امنيتى و مديريتى كه براى تكذيب يا پاسخ 
به حرف هاى آقاى بخشى به كار افتاده، براى حل مشكالت 
كارخانه همت مى كرد اساسا اعتراضى رخ نمى داد كه حاشيه 
ساز باشد. ممكن است كارگران يك كارخانه را بتوان با زور به 
خانه فرستاد اما حجم وسيعى از نارضايتى انباشته شده در 
بخش هاى گوناگون كه با بى تدبيرى رها شده است، پتانسيل 
تبديل شدن به يك سيل عظيم را دارد. آقايان مسئول در كليه 
ردها به داد مردم برسند. مشكالت شان را با برنامه هاى كوتاه 
مدت و بلندمدت حل كنند.  اسماعيل هاي زيادي دركشور 
ــتند و به وضعيت شان  هستند كه معترضند و دشمن نيس

اعتراض دارند. آن ها را دريابيم. قبل از اينكه دير شود.

نگاه 

«اسماعيل» ها را دريابيد!

سياوش آريا

امين ترابى

كوير مصركوير شهداددره ستاره هاى قشم

ايرانگرد  ى



      در نخستين هفته هاى پاييز 197 آلبومى به بازار موسيقى 
آمد كه روايت ديگرى است از سروده هاى سهراب سپهرى با 
اجراى مهرداد محمدپور به صورت موسيقى گفتار كه در مدت 
كوتاهى توانست توجه بسيارى از عالقه مندان جدى شعر و 
موسيقى را به خود جلب كند و با ثبت ركورد فروش 7000

ــارش، تحسين مخاطبان را  نسخه در90 روز نخست انتش
برانگيزد. آلبومى كه عالوه بر شيفتگان ادبيات اين سرزمين، 

استقبال كم نظير دوستداران سهراب را نيز در پى داشت.
ــده و تهيه كننده آلبوم صوتى       مهرداد محمدپور گوين
ميناى مهتاب كه پيش از اين به عنوان نويسنده، گوينده و 
تهيه كننده آلبوم صوتى با نيلوفر تا مهتاب، به جامعه معرفى 

شده است درباره ميناى مهتاب مى گويد: 
     آبان 92 در پى انتشار آلبوم صوتى با نيلوفرتا مهتاب با 
موضوع تن آرامى كه با استقبال گرم مخاطبان نيز همراه شد؛ 
همچنين بررسى نتايج حاصل از نظر سنجى هاى مستمر به 
عمل آمده، در خصوص ميزان اثر بخشى آلبوم صوتى مذكور، 
در ايجاد حس آرامش روانى و افزايش قدرت تمركز ذهنى 
عالقه مندانش كه بسيار هم رضايت بخش بود؛ به خوبى نشان 
داد: تعداد مخاطبان اين گونه آثار در جامعه، به داليل مختلف 
ــت كه بايد برايش فكرى كرد! از اين رو  در حال افزايش اس
مهم ترين اولويت ادامه فعاليت حرفه اى ام  را در توليد آثارى از
اين دست ديدم كه آلبوم صوتى ميناى مهتاب نخستين نمونه

از اين مجموعه به شمار مى رود و مى كوشد تا با ارائه گزينه هايى 
ــندگان نام آشناى اين سرزمين كه با  از آثار شاعران و نويس
انتخاب مناسب ترين موسيقى متن براى آن ها نيز همراه شده 

است؛ فضاى ذهنى امن و آرامى  در شنوندگانش ايجاد كند.
  آيا شهرت سهراب باعث نشد كه در توليد ميناى 

مهتاب، ابتدا شعرهاى او را انتخاب كنيد؟
ــك بله، اما صرفا به عنوان فرصتى براى بيشتر       بدون ش
شنيده شدن و ارزيابى دقيق تر آن توسط مخاطبان به ويژه 

صاحب نظران در حوزه شعر و موسيقى.
   چنانچه اثر ياد شده، با ساير آثار مشابهى كه سروده هاى 
سهراب را دستمايه توليد آثار خود قرار داده اند مقايسه شود؛ 

مشخص خواهد شد:
1- تعداد شعرهاى انتخاب شده از هشت كتاب سهراب كه 
به صورت موسيقى گفتار به دوستدارانش ارائه شده است؛ 60

قطعه  است كه از نظر كمى، بسيار بيشتر از مجموعه شعرهايى 
است؛كه  تا كنون ديگران از وى به عالقه مندانش ارائه كرده اند.

2- در گزيده اى كه از هشت كتاب او براى عالقه مندانش 
فراهم آمده است؛ فضاى كلى حاكم بر شعرها، بيشتر روشن و 

اميدبخش به نظر مى رسد.
3-لحن، زبان و ريتم موسيقى متن آلبوم صوتى مذكور، 
با لحن، زبان و موسيقى درونى شعرها، كامال هماهنگ است.

ــر ضبط، ميكس و  ــده، از نظ 4- كيفيت فنى اثر ياد ش
ــابه موجود،  بسيار  مسترينگ، در مقايسه با ساير آثار مش

بهتر است.
ــا درك صحيح مفاهيم عميق  5-من هم تالش كردم ب
نهفته در شعرها، با لحن و بيانى باور پذير، آن ها را اجرا كنم تا 

براى هر شنونده اى دلنشين باشد.
      با توجه به آنچه گفته شد مى توان اين گونه نتيجه گرفت 
كه شهرت سهراب انگيزه ما را در توليد و ارائه هر چه بهتر آلبوم 

صوتى ميناى مهتاب، بيش از پيش تقويت كرد.
  آيا همه ايـن 60 قطعه شـعر، در يك مجموعه 

منتشر شده اند؟
     مدت زمان قطعه شعرهاى مورد نظر، بيش از 300 دقيقه 
است كه در 76 قطعه صوتى توليد شده اند و انتشار همه آن ها 
در يك مجموعه، با توجه به برخى مالحظات فنى مرتبط با 
حوزه فروش، منطقى به نظر نمى رسيد؛بنابراين مقرر شد اين 

شعرها در دو مجموعه مجزا منتشر شود.
ــامل دو حلقه لوح فشرده  در نخستين مجموعه كه ش
صوتى و 40 قطعه است،دفتر «صداى پاى آب » به طور كامل 
و نيز 29 قطعه شعر برگزيده ديگر از پنج دفتر «حجم سبز»، 
«مرگ رنگ»، «زندگى خواب ها»، «آوار آفتاب»، « ما هيچ 
ما نگاه»، به صورت موسيقى گفتار ارائه شده اند كه 15 مهر 

1397 به بازار موسيقى آمد.
    در دومين مجموعه كه آن هم شامل دو حلقه لوح فشرده 
صوتى و 36  قطعه است؛ دفتر«مسافر» به طور كامل و نيز 29

قطعه شعر برگزيده ديگر از هفت دفتر«شرق اندوه»،«حجم 
سبز»«مرگ رنگ»، «زندگى خواب ها»،«آوار آفتاب»، « ما

هيچ ما نگاه»، به صورت موسيقى گفتار ارائه شده اند كه 15
مهر 98 به بازار موسيقى خواهد آمد تا در مجموع، خوانش 
ــهراب به روايت ميناى مهتاب، در  نيمى از هشت كتاب س

دسترس دوستدارانش قرار گيرد. 
  آيا هشت كتاب سهراب، در فروش هر چه بيشتر 

ميناى مهتاب موثر خواهد بود؟
    بى ترديد بله؛ چون بسيارى از آن هايى كه ميناى مهتاب 
را براى شنيدن انتخاب مى كنند مخاطب هميشگى هشت 
ــت. البته بسيارى از  كتاب هستند كه تعدادشان كم نيس
مخاطبان ميناى مهتاب نيز با شنيدن اثر ياد شده، به هشت 

كتاب سهراب عالقه مند خواهند شد.
  شاخص ترين ويژگى ميناى مهتاب كه توانست 
توجه تعداد بيشترى از مخاطبانش را به خود جلب 

كند، كدام است؟
      بر اساس نظر سنجى هاى به عمل آمده كه پيش از انتشار 
نسخه فيزيكى اثر ياد شده صورت گرفت، موسيقى متن آن 
است؛ به گونه اى كه اگر جداگانه نيز منتشر شود فروش بسيار 

خوبى خواهد داشت.
  در انتخاب موسـيقى متن مينـاى مهتاب چه 
نكاتى مورد توجه قرار گرفت كه توانسـت تحسين 

مخاطبانش را برانگيزد؟

      ايجاد هماهنگى در لحن، زبان و فضاى حاكم بر شعرها، 
با لحن، زبان و فضاى حاكم بر موسيقى هاى بسيار زيبايى كه 
براى شعرها انتخاب شده است؛ البته اين هماهنگى در لحن، 
بيان و نحوه اجراى گوينده اى كه شعرها را خوانده است نيز 
بايد احساس شود! كه ارزيابى آن بر عهده مخاطبان ميناى 

مهتاب است.
   اجراى كداميك از شعرهاى نخستين مجموعه 
ميناى مهتاب، بيشـتر به دل مخاطبانش نشست؟ 

وكداميك بيشتر به دل خودتان؟
ــعر اجرا شده از نظر مخاطبان ميناى      دلنشين ترين ش
ــعر« آب» اختصاص دارد كه توانست  مهتاب، به اجراى ش

تحسين بى چون و چراى همه شنوندگانش را برانگيزد.
    ميزان اثربخشى اجراى شعر مذكور، در هر شنونده اى كه 
حتى يك بار آن را مى شنود، به حدى است كه فضاى تصوير 
شده در شعر را با همه جزييات، در ذهن او به تصوير مى كشد؛ 
Vassilis Saleas البته با بهره گيرى از موسيقى بسيار زيباى

و نيز صداهايى كه تداعى گر طبيعتى بكر است. جالب است 
بدانيد برخى اظهار نظرها در خصوص اجراى شعر ياد شده، 
كه از سوى اساتيد پيشكسوت نام آشناى گويندگى صورت 
گرفت، آن را به عنوان بهترين اجرايى كه تا كنون از شعر آب 
ــته اند اما من معتقدم عالوه بر اجراى  ارائه شده است، دانس
شعر مورد نظركه خوشبختانه بر دل مخاطبان  ميناى مهتاب 
ــعرهاى ديگرى هم در اين مجموعه مى توان  ــت؛ ش نشس

سراغ گرفت كه اگر حمل بر خودستايى نشود، اجراى بسيار 
دلنشينى دارند كه برخى از آن ها همچون«نداى آغاز»، «واحه 
ــا»در ماه هاى اخير به صورت  اى در لحظه» و«سوره تماش

ديجيتال منتشر شده اند.
   هر يك از لوح هاى فشرده صوتى ميناى مهتاب 

را  بايد در زمان خاصى شنيد؟
در هفته هاى اخير گفتارى منتشر شد با عنوان «گزيده

هشت كتاب سهراب به روايت ميناى مهتاب» كه تحليل 
ــت و نيز پاسخ دقيقى به  محتواى آلبوم صوتى مذكور اس

سوال شما.
   پخش صوتى ميناى مهتاب در اماكن عمومى، 
چه تاثيرى در ايجـاد آرامش روانى افـرادى كه به 

صورت ناخودآگاه آن را مى شنوند، خواهد داشت؟
ــده، چيزى نيست جز كاهش       هدف از توليد اثر ياد ش
ــوك هاى عصبى  ــترس، كنترل خشم و ش اضطراب، اس
ــى با گوش  ــره در افراد كه حت ــى از تنش هاى روزم ناش
ــپردن اتفاقى آن ها به آن در اماكن عمومى نيز محقق  س
ــود، البته چنانچه آلبوم صوتى مذكور در محوطه  مى ش
ــا، گالرى ها،  ــا، موزه ها، نگارخانه ه پارك ها، تفرج گاه ه
ــالن انتظار مراكز  نمايشگاه هاى فرهنگى- آموزشى، س
درمانى، آسايشگاه هاى اعصاب و روان، سراى سالمندان، 
حتى داخل اتومبيل، مورداستفاده قرار گيرد به مراتب تاثير 

بهترى درايجاد آرامش روانى شنوندگانش خواهد داشت.
   چنانچه توليد اين مجموعه ادامه يابد، انتخاب 

بعدى شما كدام نويسنده يا شاعر خواهد بود؟
     دوست هم روزگار سهراب «احمد رضا احمدى».

   توليد كتاب هاى صوتى كه در سال هاى اخير 
خوشبختانه از رشد قابل مالحظه اى نيز برخوردار 
بوده است در افزايش سرانه مطالعه افراد جامعه چه 

تاثيرى خواهد داشت؟
ــاب، به اضافه  ــت از متن كت      كتاب صوتى عبارت اس
ــى كه ارائه دهنده آن، با لحن و بيان خود به شنونده  حس
ــا درك صحيحى از  ــه اگر اين حس، ب منتقل مى كند ك
محتواى اثر نيز همراه باشد، بى ترديد نتيجه اى جز تحريك 
ــنونده نخواهد  قاعده مند حس تخيل و قدرت تفكر ش
داشت وگوش سپردن به آن براى وى دلنشين خواهد بود. 
     بنا براين مى تواند به عنوان رسانه اى فراگير و هميشه 
در دسترس، نقش بسيار موثرى در ارائه هر چه بهتر آثار 
ــده به عالقه مندانش ايفا كند؛ البته  مكتوب منتشر ش
مشروط بر اينكه توسط افراد مجرب و با كيفيت مطلوب، 

توليد شده باشد.
  در پايان گفت وگو به عنوان جمع بندى بحث، 

نكته ناگفته اى اگر هست بفرماييد.
ــازمان ها،  ــود اينكه براى همه وزارتخانه ها، س    با وج
نهادهاى دولتى، خصوصى، خصولتى، حتى واحدهاى 
توليدى-صنعتى و زيرمجموعه هاى شان، عالوه بر انتصاب 
شخصى به عنوان متولى امور فرهنگى- آموزشى، بودجه 
ساالنه قابل مالحظه اى نيز به منظور حمايت موثر از آثار 
شاخص فرهنگى- آموزشى،  اختصاص مى يابد چرا  كه 
ــته اى از اين گونه آثار، توسط آن ها  اغلب حمايت شايس

صورت نمى گيرد.
ــط نهادهاى ــار اثرى، توس ــى صالحيت انتش     وقت

ــى ذى صالح تاييد مى شود بر اساس  فرهنگى- آموزش
چه منطقى، معاونت فرهنگى- آموزشى فالن وزارتخانه، 
ــازمان يا حتى يك واحد توليدى- صنعتى كوچك،  س
صالحيت آن را رد مى كند؟ دليلش را هم كه مى پرسى مى 

گويند ما ضوابط خاص خودمان را داريم.
ــيوه هزينه كرد بودجه      اما از همه اين ها جالب تر، ش
ــى در نهادهايى است كه اقتضاى ذات  فرهنگى- آموزش
ــتمر موثر از توليدات موفق  ــان، همواره حمايت مس ش

فرهنگى- آموزشى بوده، هست و خواهد بود.
در نهادهاى مورد نظر، هر ساله همايش هاى متعددى، 
آن هم بر حسب عادت، نه بنا به ضرورت، برگزار مى شود 
ــت جهت تازه شدن ديدار  كه فرصت بسيار مناسبى اس
شركت كنندگان آن با يكديگر و مهم ترين بخش هاى اغلب 

اين همايش ها عبارتند از:

-ارائه گزارش عملكرد در خصوص پروژه هاى در دست 
اقدام، همراه با جداول آمارى

-معرفى ايده هاى برتر، در زمينه نانو فن آورى آموزشى 
كه قرار است روزى تجارى سازى شوند

ــركت هاى دانش بنيان پيشرو در عرصه -تقدير از ش
هاى مختلف علمى،، فرهنگى و، هنرى به منظور تبعيت 

آگاهانه از مد روز 
- تجليل از مديران هميشه افتخار آفرين 

-رونمايى از يك كتاب، با كلى آب و تاب
-اجراى چند قطعه موسيقى و ترانه شاد امروزى، جهت 

رفع خستگى حضار محترم.
ــورت گروهى و امضاى  -گرفتن عكس يادگارى به ص

دفتر يادبود
 البته در حاشيه برگزارى همايش نيز، برپايى نمايشگاهى 
از توانمندى هاى اعجاب انگيز دوستان و رفقا و همچنين 
قرعه كشى سفرهاى سياحتى به نقاط خوش آب و هواى 

داخلى و خارجى، جلب توجه مى كند.
   در پايان مراسم هم عالوه بر دعوت مهمانان گرامى به 
ضيافت ناهار يا شامى كه  براى شان تدارك ديده شده است؛ 
به همگى اين عزيزان ، بسته هايى اهدا مى شود كه معموال 
ــان ، برخى از اين اقالم قرار دارد: كارت هديه، اتو،  داخل ش

پتو و....
ــد،  واى به روزى كه   هر چه بگندد نمكش مى زنن

بگندد، نمك!

مهرداد محمدپور درگفت وگو با «قانون»  از انتشار  تازه ترين اثرش مى گويد

هشت كتاب در ميناى مهتاب

نيم نگاه

ــر و كارگردان  ــراح كاراكت مريم فرحزادى، ط
انيميشن ايرانى در لس آنجلس آمريكا ، تازه ترين 
ساخته خود را با عنوان « آبى» به دنياى فيلم هاى 
ــم كوتاه  ــت. اين فيل ــى معرفى كرده اس پويانماي
ــته با حضور در بيش  ــن در ماه هاى گذش انيميش
از 30 فستيوال فيلم هاى كوتاه در سراسر جهان، 
ــته به جوايزى دست پيدا كند كه از  تا كنون توانس
ــتيوال هاى  جمله آن ها مى توان به جوايزى از فس
 ،«ACT Human rights �lm festival»
ــه  و «CBCF-ALC» و « MIGRARTI» ب

ترتيب از كشورهاى آمريكا و ايتاليا اشاره كرد.
اين فيلم كوتاه داستان دخترى را روايت مى كند 
ــردم جامعه  ــط م كه به دليل متفاوت بودن، توس
ــتان براساس تجربه  طرد مى شود.اگرچه اين داس
شخصى خالق اثراست، او معتقد است كه داستان 
آبى براى بسيارى از مخاطبانش با هر فرهنگ، سن 
و جنسيتى قابل درك است. آبى مى تواند داستان 
ــد كه توسط  مهاجران، زنان، مردم اقليت و ... باش

اكثريت جامعه طرد مى شوند.
به گفته فيلمساز، او عمدا فيلم خود را از جهت 
ــخصيت و فضا  و همچنين اصول  اصول طراحى ش
داستان پردازى به شكلى مينيماليستى به تصوير 
ــترى از مخاطبان ارتباط  مى كشد تا با طيف بيش
برقرار كند. استفاده از رنگ در فيلم بسيار خاص و 
نمادين است. او از رنگ آبى براى نشان دادن حالت 
ــخصيت فيلمش و از رنگ سبز به  ــردگى ش و افس
ــتفاده كرده است،  عنوان نمادى از اميد و رشد اس

ــبك دوبعدى وكاغذى براى  او همچنين از يك س
نمايش جهان از ديدگاه شخصيت استفاده كرده كه 

بسيار ساده و گاهى بى رمق است. 
مريم فرحزادى در اثر پيشين خود يعنى « نقش 
ــاى عاطفى را در  ــون ارتباط ه هر پرده»نيزمضم

شكلى ديگر مطرح كرده بود.
اين اثر كه داستان فراق و وصال دو عاشق را به 

تصوير مى كشد بر اساس دو بيت از شعر حافظ 
ــاز و نوايى دارد/ نقش هر  «مطرب عشق عجب س
پرده كه زد راه به جايى دارد» است كه  با استفاده 
ــه دلدادگى زن و  از مينياتورهاى قديم ايرانى قص
مردى را به تصوير مى كشد كه هر كدام در قاب ها 
جدا از هم روى ديوار گرفتارند و از همنشينى با هم 
محروم هستند.اين فيلم نيز مورد توجه بسيارى از 
هنرمندان و فيلمسازان قرار گرفت و توانست جوايز 
بسيارى را از جشنواره هاى معتبر جهانى از آن خود 
كند.از جمله مى توان به جايزه اول فستيوال فيلم 
ــس آمريكا، تنديس  كوتاه بنياد فرهنگ لس آنجل
ــنواره رشد ايران،  ــيمين چهل و چهارمين جش س
ــال  ــنواره تصوير س ديپلم افتخار يازدهمين جش
تهران، بهترين فيلم انيميشن جشنواره فيلم هاى 
ايرانى نور در فلوريداى آمريكا، جايزه دوم جشنواره 
فيلم حسنات  و بهترين فيلم انيميشن پنجاهمين 
ــينماى جوان و همچنين  ــنواره منطقه اى س جش
ــر داخلى و  ــتيوال معتب حضور در بيش از 35 فس

خارجى اشاره كرد.
ــغول توليد  ــون مش ــزادى هم اكن ــم فرح مري
ــت كه با عنوان ــن خود اس ــومين فيلم انيميش س
ــعر از ش آزاد  ــتى  برداش ــز»  قرم ــى   «ماه

 «على كوچيكه» فروغ فرخ زاد به شمار مى رود. در 
واقع فيلم پايان نامه كارشناسى ارشد او در دانشگاه 

راچستر نيويورك نيز محسوب خواهد شد.
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گروه فرهنگ و هنر

سحر آويژه

آگهي كاهش سرمايه اختياري

شركت بين المللي آريا تجارت پاپيروس
 (سهامي خاص)

آگهي كاهش سـرمايه اختياري شـركت بين المللي آريا تجـارت پاپيروس 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 421315 و شناسـه ملي 10320726147 طبق 
تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1397/10/11 و تفويض اختيار به هيئت 
مديره در مركز اصلي شركت تهران، ميدان بهارستان، خيابان ظهيراالسالم، 
كوچه مسعود سلطاني، كوچه كاوياني، پالك 3 طبقه دوم واحد 4 به كدپستي 
1146873315سـرمايه شركت از مبلغ شـش ميليارد ريال (6،000،000،000) 
منقسم به بيست هزار سهم (20،000) سيصد هزار ريالي (300،000) با نام به مبلغ 
يك ميليارد ريال (1،000،000،000) منقسم به بيست هزار سهم (20،000) پنجاه 
هزار ريالي (50،000) با نام كاهش مي يابد. مبلغي كه هر سهم به آن ميزان كاهش 

مي يابد دويست و پنجاه هزار ريال (250،000) است.
پس از انتشـار اين آگهي در راسـتاي اجراي ماده 192 و193 اليحه اصالحي 
قانون تجارت كليه سهامداران مي توانند ظرف مدت 2 ماه مراتب اعتراض خود 

را به دادگاه مربوطه اعالم نمايند.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور ادعايي پذيرفته نخواهد شد.

هيئت مديره شركت بين المللي آريا تجارت پاپيروس (سهامي خاص)

     نگاهى به تازه ترين اثر «مريم فرحزادى» طراح و كارگردان انيميشن«آبى»  

انيماتوريست شرقى با نگاهى جهانى

     كتاب صوتى عبارت است از متن 
كتاب، به اضافه حسى كه ارائه دهنده 

آن، با لحن و بيان خود به شنونده 
منتقل مى كند كه اگر اين حس، با درك 

صحيحى از محتواى اثر نيز همراه 
باشد، بى ترديد نتيجه اى جز تحريك 

قاعده مند حس تخيل و قدرت تفكر 
شنونده نخواهد داشت وگوش سپردن 

به آن براى وى دلنشين خواهد بود
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«ايران هنر كرد كه به يمن 5 گل زد. من اگر جاى آن ها 
بودم سعى مى كردم اين 5 تا را به عربستان، امارات يا تيم 
ديگرى بزنم». اين بخشى از اظهارنظر مسعود ده نمكى در 
يك برنامه تلويزيونى پيرامون جام ملت هاى آسياست. او 
كه با نگاهى آلوده به سياست، نخستين ديدار ايران در جام 
ملت هاى آسيا را نقد مى كرد به ناگاه جمالتى را عنوان كرد 
كه پيش از اين حسين شريعتمدارى در كيهان و پس از 
ــطين نوشته بود. «نگاه  پيروزى تيم ملى ايران برابر فلس
ــت گريبان گير ورزش ايران شده و  سياسى» سال هاس
ــگاه دارى با بودجه  ــى به باش پس از ورود مديران سياس
دولتى شدت بيشترى گرفت. حال همان جماعتى كه از 
AFC براى گرفتن ميزبانى عربستان در ايران به داليل 
سياسى گاليه مى كردند آشكارا از عملكرد ملى پوشان 
كشور دلخورند كه چرا به «يمن قحطى زده» 5 گل زده 
ايد؟ در واقع از نظر ده نمكى، فوتبال يك بازى كنترل شده 
است، شما مى توانيد گل هاى تان را نزنيد و براى يك بازى 
ــت و آبكى بودن اين  ديگر حفظ شان كنيد. فارغ از سس
اظهارنظر، قصد داريم در گزارشى كه در ادامه مى خوانيد 
منطقى نبودن صحبت هاى ده نمكى را از منظر ورزشى و  

سياسى بررسى كنيم.
ماجراى يك جشنواره گل!

تاثير سياست بر فوتبال ايران همواره حاشيه ساز بوده، 
يك روز با گل هاى زيادى كه به حريف زديم و روز ديگر با 
تساوى جنجالى. حدودهفت سال پيش، تيم ملى فوتبال 
ــورمان  در يك ديدار تداركاتى موفق شد فلسطين  كش
را با نتيجه هفت بر صفر شكست دهد، درحالى كه همه 
ــت از قدرت تيم ملى بودند اما  ــتان سرمس فوتبال دوس
ــان  كيهان چند روز بعد در مطلبى عجيب به ملى پوش
ــورمان در يك  ــت: « تيم ملي فوتبال كش تاخت و نوش
ديدار تداركاتي تيم فوتبال فلسطين را با نتيجه 7بر صفر 
شكست داد و به نوشته ورزشي نويسان جشنواره گل به 
راه انداخت! ذوق زدگي برخي محافل ورزشي كشورمان 
ــاني آن ها در پي اين به قول  ــت افش از اين پيروزي و دس
خودشان،«جشنواره گل»! ديدني و تاسف خوردني بود 
ــت كه روح پورياي ولي از خنده آن ها به گريه  و بعيد نيس
افتاده و به زبان حال خطاب به آنان گفته باشد؛ من براي به 
دست آوردن دل شكسته يك مادر پير، در مقابل حريفي 
ــدم، تن به شكست دادم و  كه بي ترديد بر او پيروز مي ش
ــتيد را براي شكست تيمي  شما همه آنچه در توان داش

ــطين مهمان شما  كه به نمايندگي از مردم مظلوم فلس
بود به كار گرفتيد و در پي اين پيروزي به وجد آمده و آن را 
«جشنواره گل» ناميديد! و حال آنكه اين پيروزي، با توجه 
به شرايط سخت تحميل شده از سوي صهيونيست ها بر 
مردم مظلوم فلسطين و محروم بودن اجباري تيم ياد شده 
ــما در اختيار داريد،  از تمرينات و امكانات فراواني كه ش
اهميت چنداني هم نداشت، چه رسد به آن كه «جشنواره 
ــال بعد نگاه سراسر سياسى به  گل»! ناميده شود!». 6 س
نتايج تيم ملى، نمود ديگرى پيدا كرد. تساوى تيم ملى 

فوتبال كشورمان مقابل تيم ملى فوتبال سوريه در آخرين 
بازى از سرى رقابت هاى مقدماتى جام جهانى 2018 براى 
فوتبال دوستان ايرانى بسيار تلخ و ناراحت كننده بود اما 
تلخ تر از اين نتيجه و خوردن دو گل كه باعث شكسته شدن 
ــد، پست جنجالى يك  ركورد گل نخوردن تيم ملى ش
نماينده مجلس در يكى از شبكه هاى مجازى ناراحتى و 
تلخى بيشترى داشت؛ آنجا كه يك نماينده مجلس شوراى 
ــناختى از فوتبال را داشته  اسالمى كه شايد كمترين ش
باشد، بحث تبانى تيم هاى ملى ايران و سوريه را به ميان 

كشيد. پس از تساوى تيم ملى مقابل كره جنوبى برخى 
رسانه هاى معاند نظام به دليل روابط سياسى ايران و سوريه 
يك شايعه كثيف را در فوتبال به راه انداختند كه تيم ملى 
ايران مقابل تيم ملى سوريه بازى را رها مى كند تا سورى ها 
ــئوالن فدراسيون  بتوانند به جام جهانى بروند اما از مس
ــان تيم ملى همگى  ــرمربى و بازيكن فوتبال گرفته تا س
مصمم بودند تا ركورد گل نخوردن تيم ملى در راه صعود 
به جام جهانى را حفظ كنند. اين شايعه حتى با آغاز بازى از 
سوى رسانه هاى معاند نظام بازنشر  شد، هرچند بعد از گلى 

كه تيم ملى از سوريه خورد، حمايت يكپارچه هواداران و 
هجوم همه جانبه ملى پوشان به دروازه سوريه براى رعايت 
شعار فيرپلى باعث شد تا اين ذهنيت از بين برود. همه چيز 
متعادل پيش مى رفت تا اينكه دروازه ايران در دقايق پايانى 
براى دومين بار باز شد، هرچند كه ناراحتى اين گل خورده 
ــمت ا... فالحت پيشه،  خيلى كمتر از پستى بود كه حش
نماينده مجلس شوراى اسالمى در صفحه شخصى خود 
منتشر كرد و در آن خواستار رسيدگى به شايعه تبانى بين 
ــخگويى وزير ورزش به اين موضوع  ايران و سوريه و پاس
شد. اتفاقى كه با واكنش هاى تندى از سوى پيشكسوتان 
فوتبالى همراه شد. يك سال بعد مسعود ده نمكى در يك 
برنامه تلويزيونى با به رخ كشيدن مرام تختى، شاگردان 
كى روش را به دليل پنج گلى كه به يمن زدند سرزنش كرد.

شرم   بر تبانى

ــن ادعاهايى تا چه ميزان مورد  فارغ از آنكه طرح چني
قبول عام مردم است نبايد فراموش كرد كه ايران از حوثى 
ــد و دولت يمن تحت حمايت  هاى يمن حمايت مى كن
عربستان قرار دارد. چند روز پيش بود كه وزير ورزش حوثى 
هاى يمن اعالم كرد اين تيم، ملى نيست و متعلق به دولت 
يمن است نه حوثى ها! او در همان اظهارنظر به صراحت بيان 
كرد تيمى كه مقابل ايران پنج گله شد مورد حمايت انصارا... 
قرار ندارد و متعلق به دولت يمن است. در واقع شاگردان 
كى روش تيمى را شكست داده اند كه مورد حمايت دولت 
ــتان قرار دارد بنابراين طرح ادعاى ده نمكى حتى  عربس
با منطق خودشان نيز سازگار نيست. از نگاه ورزشى نيز 
كمتر گل زدن عمدى به تيم حريف به طور دقيق مغاير با 
بازى جوانمردانه است و در صورتى كه فيفا به قطعيت برسد 
كه چنين اتفاقى رخ داده، ممكن است حكم محروميت 
سنگينى به تيم ملى ايران بدهد. در تاريخ فوتبال، نتايجى 
كه با تبانى يا همكارى بين دو تيم به دست آمده اند مورد 
نكوهش قرار گرفته و همواره از آن ها به بدى ياد مى شود. در 
تاريخ جام جهانى مشمئز كننده تر از ديدار آلمان و اتريش 
در جام جهانى 1982 وجود ندارد. برد يك بر صفر آلمان

دو همسايه را به مرحله بعد مى رساند و الجزاير حذف مى 
شد.آلمان طى 10 دقيقه به گل اول خود رسيد و پس از آن 
هر دو تيم بازى را با پياده روى ادامه دادند. هواداران حاضر در 
ورزشگاه اعتراض خود را با هو كردن بازيكنان نشان دادند و

يك هوادار آلمانى پرچم كشور خودش را آتش زد. بازى به 
پايان رسيد و اعتراض الجزاير به تبانى صورت گرفته رد شد. 
از آن سال به بعد بازى آخر مرحله گروهى همزمان برگزار 
ــابه چنين اتفاقاتى فراوان است، تيم ملى  شد. موارد مش
فوتبال آرژانتين در راه قهرمانى در جام جهانى1978 در 

دور دوم مسابقات كه به صورت گروهى برگزار مى شد با 6 
گل تيم پرو - كه يكى از تيم هاى برتر جهان در آن زمان به 
شمار مى رفت - را درهم كوبيد و با اين نتيجه با تفاضل گل 
باالتر از برزيل به ديدار پايانى راه يافت. تيم آرژانتين براى 
رسيدن به ديدار پايانى به پيروزى با تفاضل بيش ازچهار گل 
نياز داشت. اين نتيجه مشكوك به تبانى در حالى به دست 
آمد كه حكومت آرژانتين به رياست خورخه ويدال با دخالت 
سياسى و تبانى با فرانسيسكو برمودز رييس جمهور پرو 
در دهه 70 ، موجبات برد پرگل تيمش را فراهم كرد. تيم 
آرژانتين در ديدار نهايى نيز 3 بر يك تيم هلند را شكست داد. 
در همين رابطه جنارو لدسما سناتور سابق پرو با فاش كردن 
اين موضوع گفت دولت آرژانتين در ازاى اين نتيجه حاضر 
شد 13 پناهنده مخالف دولت را به پرو بازگرداند. لدسماى 
80 ساله با حضور در دادگاهى در آرژانتين گفت : « ويدال 
در تالش بود تا چهره زشت آرژانتين در جهان را با قهرمانى 
در جام جهانى پاك كند، براى همين او حاضر شد در برابر 
شكست سنگين تيم پرو مخالفان را به دولت پرو تحويل 
دهد». در آن زمان شكست سنگين پرو، موجب شد تا رسانه 
هاى جهان با ترديد از سالمت اين نتيجه صحبت كنند، 
عملكرد ضعيف دروازه بان تيم پرو اين ترديد را به وجود 
آورده بود كه وى از مسئوالن آرژانتينى رشوه گرفته است. 
از طرفى پيگيرى بازگرداندن مخالفان به دولت پرو در 35 
سال گذشته يكى از موضوعات جالب توجه براى مورخان 
ــت. لئوپولدو لوكه مهاجم تيم آرژانتين در جام  بوده اس
جهانى 1978 در واكنش به اين مساله گفت :« ديگر نمى 
توانم بگويم براى اين قهرمانى به خود افتخار مى كنم اما ما 
همگى در زمين فوتبال بازى مى كرديم و توجهى به اين 
موضوع نداشتيم كه تيم پرو بازى خود را انجام نمى دهد». 

عزت مان چه مى شود؟

نگاه سياستمدارانه به فوتبال محكوم به شكست است. 
تاييد اين ادعا در چند روز گذشته توسط كاربران فضاى 
مجازى ارائه شده اما براى آنكه نگاه مسعود ده نمكى و امثال

او به ورزش، سياسى نباشد چه بايد  كرد؟ تفكرى كه روزى 
از كيهان آغاز شد و اين روزها به صدا و سيما رسيده نشان از 
يك اتفاق هولناك  دارد. كسى چه مى داند شايد در آينده اى 
نه چندان دور مجبور به شكست تيم ملى فوتبال مان در 
برابر سوريه، لبنان و يمن باشيم. شمار مردانى كه مدارا با هم

پيمانان را در زمين فوتبال نيز خواستارند رو به افزايش است. 
گسترش تفكرشان البته سريع تر از تعداد آن هاست، كاش 
خيلى زود به اين اظهارات پاسخى نشان داده شود، كاش 
عزت خودمان را قربانى نكنيم مگر نه اينكه همه مرارت ها 

و مشكالت را براى همين آب و خاك به جان خريده ايم؟

گروه ورزش

ــيدنى مورنينگ هرالد» در گزارشى به بررسى  پايگاه خبرى «س
ــتراليايى كادر فنى تيم ملى ايران، كريگ  عملكرد مربى بدنساز اس
دانكن پرداخته است. اين سايت گزارش خود را با خاطره شكست تلخ 
استراليايى ها مقابل ايران در پلى آف جام جهانى 1998 فرانسه آغاز 
مى كند و مى نويسد: 29 نوامبر سال 1997، وقتى طاعون سريالى، 
«پيتر هور» به داخل زمين فوتبال MCG ملبورن پريد و تور دروازه را 
پايين آورد، دكتر كريگ دانكن فقط نظاره  گر ماجرا بود و كمى بعد اتاق 
استراحتش در سيدنى آكنده از درد و اندوه بود. با گذشت بيش از دو 
دهه از آن زمان، دانكن هنوز هم يك استراليايى پرغرور است، اما تمام 
ــده است،  دانش، درك و انرژى روانى او اكنون وقف تيم ملى ايران ش
ــوم بهره برد. ايران به يك دليل  همان تيمى كه از قتل عام آن شب ش
خوب، امسال يكى از مدعيان قهرمانى جام ملت هاى آسياست. اين تيم، 
برترين تيم آسيا طبق رده بندى فيفاست و يكى از ابرقدرت هاى قديمى 
كنفدراسيون قاره كهن. تيم ملى (لقب تيم ملى فوتبال ايران) به تازگى 
يك دوره از جام جهانى را پشت سر گذاشته است كه در آن با اختالفى 

ــپانيا، پرتغال و  ناچيز، فرصت صعود از گروهى با حضور تيم هاى اس
مراكش را از دست داد. زير نظر سرمربى پرتغالى اش كارلوس كى روش 
ــتعفاى آنگه پوتكوغلو در فهرست گزينه هاى  – كسى كه بعد از اس
هدايت تيم ملى استراليا هم بود – تيم ملى ايران از آن «نسل طاليى» 
كه استراليا را در پلى آف جام جهانى 1998 فرانسه از رسيدن به مرحله 
نهايى باز داشت، اكنون بدون شك يكى از پراستعدادترين تيم هايش 
را دارد، اما اين تيم 43 سال است قهرمان جام ملت ها نشده و حتى به 
ــت كه دانكن، يكى از  فينال اين رقابت ها هم نرسيده است. اينجاس
دانشمندان ورزشى برتر استراليا وارد مى شود. او كه يكى از مهره هاى 
ــتراليا در زمان مربيگرى پوستكوغلو  كليدى كادر فنى تيم ملى اس
بود، در ماه اكتبر به درخواست كارلوس كى روش و دستيارش ميك 

مك درموت به كادر فنى تيم ملى ايران پيوست تا به افزايش پتانسيل 
باورنكردنى تيم ملى ايران كمك كند. سيدنى مورنينگ هرالد در ادامه 
گزارش خود مى نويسد: به دانكن نقش رده باال و حائز اهميتى اعطا شده 
و او مامور شده است تا در ايام حضور تيم ملى در جام ملت هاى آسيا، در 
زمينه آمادگى جسمانى، دانش ورزشى، ريكاورى و افزايش سطح قوى 
جسمانى بازيكنان، به اعضاى كادر فنى حداكثر كمك را ارائه كند. براى 
آن دسته از افرادى كه دانكن را مى شناسند نبايد تعجبى داشته باشد 
كه چرا او به عنوان يك استراليايى از زمان آغاز كار جديدش حاضر شده 
است براى فوتبال ايران كار كند. او به هرالد گفت: «آن اتفاق (شكست 
ــته بود. بله، من از آن زمان چيز  استراليا مقابل ايران) مربوط به گذش
ــدم صعود مان به جام جهانى به خاطر  زيادى جز ناراحتى به خاطر ع

ندارم. آن فردى كه به داخل زمين بازى رفت و تور دروازه را كند، يادم 
هست، اما من براى انتخاب كار جديدم به هيچ كدام از لحظات آن شب 
ــب به پروژه اى كه االن دارم روى آن كار مى كنم،  فكر نكرده ام. آن ش
هيچ ربطى ندارد». بسيارى از هواداران «ساكروس» (لقب تيم ملى 
استراليا) دوست دارند كه گذر تيم هاى ملى ايران و استراليا دوباره به 
يكديگر بيفتد. با وجود اينكه استراليا از سال 2005 وارد جام ملت هاى 
آسيا شده، اين تيم به طرزى باورنكردنى در سه دوره جام ملت ها و سه 
دوره مرحله انتخابى جام جهانى با ايران روبه رو نشده است. آن شب، 
ــت كه اين دو تيم با هم روبه رو شده اند. اگر  هنوز هم آخرين بارى اس
استراليا در گروه دوم جام ملت هاى آسيا، دوم و ايران در گروه چهارم، 
ــود، تنها راهى كه آن ها در امارات با هم  مطابق انتظار صدرنشين ش
روبه رو شوند، اين است كه هر دوى آن ها به فينال برسند كه با توجه 
به وضعيت فعلى اش، استراليا به عنوان تيم كم شانس تر به آن بازى 
خواهد رفت. تيم ملى ايران اما در موضع قدرت قرار دارد و جام ملت ها 
ــت. ماموريت بعدى  را با پيروزى 5 بر صفر مقابل يمن آغاز كرده اس

اين تيم شنبه مقابل ويتنام در ابوظبى است، مصافى كه بايد يكى از 
هيجان  انگيزترين بازى هاى تورنمنت تا به اين لحظه باشد. در بخش 
پايانى گزارش سيدنى مورنينگ هرالد راجع به دانكن و تيم ملى ايران 
مى  خوانيد: دانكن درباره كى روش، دستيار سابق سرالكس فرگوسن 
در منچستريونايتد – كسى كه گفته مى شود بعد از جام ملت هاى آسيا 
سرمربى كلمبيا مى شود – اظهار داشت: «توجه كى روش به جزييات 
كار، اخالق كارى او، بينش او و هوشى كه دارد واقعا بى نظير است. كار 
كردن در كنار او بسيار لذتبخش است». طبيعتا دانكن نيم نگاهى هم به 
ساكروس دارد، اما اولويت هاى او مشخص است. وى ادامه داد: «بدون 
ــتند كه من آن ها را از مدت ها پيش مى  شناسم.  شك بازيكنانى هس
خب مسلماً استراليا تيم ملى كشورم است، اما من روى كارى كه پيش 
رويم قرار دارد، بسيار تمركز دارم. شما نمى توانيد سابقه كارى كه من با 
بسيارى از بازيكنان تيم ملى استراليا در چرخه جام جهانى قبلى داشتم 
را پاك كنيد، اما فوتبال يك بازى جهانى است و هميشه چالش هايى 

جديد در آن هست».

ــب پيروزى قاطع و پرگل در بازى  تيم ملى فوتبال ايران پس از كس
نخست مقابل يمن، يكى از مدعيان جدى قهرمانى نشان داد و در دومين 
ديدار خود با ويتنام مالقات خواهد كرد.شاگردان كى روش در صورت 
پيروزى در اين ديدار صعودشان به مرحله حذفى مسجل خواهد شد و 
بازى آخر مقابل عراق شايد تنها صدرنشين گروه را مشخص خواهد كرد. 
تيم ملى اما كار ساده اى در اين بازى نخواهد داشت.ويتنام در بازى نخست 
فراتر از حد انتظار ظاهر شد و عراق به سختى موفق به شكست دادن اين 
تيم سخت كوش و جنگنده شد.ويتنام در اين ديدار دو بار از حريف پيش 
افتاد ولى نهايتا دست خالى زمين مسابقه را ترك كرد.اين باخت پايانى 
بود بر روند 18 بازى بدون شكست ويتنام در رقابت هاى مختلف.ويتنام 
در اين بازى ها صاحب 9 تساوى و 9 شكست شده بود هرچند كه اكثر 
رقيبان ويتنام از كشورهاى ضعيف منطقه جنوب شرق آسيا بودند  ولى

اين عملكرد باعث شد تا اين تيم در پايان سال2018 در رتبه 100 جهان و 
هفدهمين آسيا قرار گيرد.اين رتبه بهترين رتبه اى است كه ويتنام از سال

2011 در پايان سال ميالدى تجربه كرده است كه در آن سال در جايگاه 
99 جاى گرفته بود.فوتبال ويتنام سير صعودى داشته و از سال 2015

تاكنون 47 رده در رتبه بندى فيفا، جايگاهش بهتر شده است.
چشم    اميدها   به     بزرگساالن

ــت كه از سال 2017 پارك هانگ سئو، سرمربى كره اى ويتنام اس
ــال 2018 فاتح  ــد در س ــم را برعهده گرفت و موفق ش هدايت اين تي
مسابقات جام ملت هاى جنوب شرق آسيا (آسه آن) شود.از 23بازيكن 
ويتنام 22 بازيكن در ليگ داخلى اين كشور شاغل هستند و تنها يكى از 
دروازه بان هاى اين تيم در ليگ تايلند بازى مى كند. اين چهارمين حضور 
ــوب مى شود.دو حضور اول ويتنام ويتنام در جام ملت هاى آسيا محس

دردو دوره نخست جام ملت هاى آسيا و تحت عنوان ويتنام جنوبى بود 
كه بين چهار تيم حاضر در مسابقات چهارم شد.در حضور ويتنام در جام 
ملت ها وقفه اى47 ساله ايجاد شد كه تا سال 2007 به عنوان ميزبان در 
مسابقات شركت كرد و توانست با حذف قطر و امارات از مرحله گروهى 
صعود كند و در مرحله يك چهارم نهايى با دو گل مغلوب عراق، فاتح آن

دوره از مسابقات شد. هر چند كه  ايران و ويتنام از جمله كشورهاى با سابقه 
فوتبال آسيا به شمار مى آيند ولى اين بازى اولين رويارويى دو كشور در 
بازى هاى ملى است.البته اين دو تيم در رده سنى پايه با هم روبه رو شدند 
كه آخرين آن به سه ماه پيش بر مى گردد كه در رقابت هاى زير 16 سال 
آسيا تيم ملى با پنج گل ويتنام را درهم كوبيد. اما تلخ ترين جدال ايران و 
ويتنام به بازى هاى آسيايى 2014 برمى گردد  كه تيم ملى اميد متحمل 
شكست سنگين و غيرقابل باورچهار بريك شد و در پايان نيز در گروهسه 

تيمى سوم شد.اين ديدار فرصت مناسبى است كه ايران انتقام آن شكست 
تلخ را بگيرد.

اميدواريم تيم    برتر باشيم

روز گذشته نشست خبرى ديدار ايران و ويتنام برگزار شد و سرمربى 
تيم ملى تاكيد زيادى روى هم سطح بودن تيم هاى جام  داشت. كارلوس 
كى روش در اين باره گفت: «بازى دوم مان را پيش رو داريم برابر ويتنام 
تيمى كه از كادر مربيگرى خوبى برخوردار است. براى آماده سازى اش 
تالش زيادى صورت گرفته است. البته ايران هم كامال آماده است. تك 
تك بازيكنان آمادگى حضور در بازى را دارند و در حال جنگيدن براى 

حضور در يكى از جايگاه هاى بازى هستند و اميدواريم تيم برتر ميدان 
باشيم و فوتبال برترى را به نسبت به ويتنام ارائه دهيم».

اين تئاتر نيست ،     فوتبال است

او در ادامه بيان كرد: «تفاوتى كه بين ورزش فوتبال و صحنه تئاتر وجود 
دارد اين است كه در فوتبال بايد رقابت كرد. در فوتبال شما يك حريفى را 
پيش رو داريد و آن آرزوهايى را كه شما داريد، تيم حريف هم دارد و تالش 
مى كنند تا به برد برسند. خانواده، دوستان و هوادارانى دارند كه از آن ها 
حمايت مى شود. همان طور كه در بازى هاى اول ديديم مسابقات بسيار 
دشوارى را پيش رو داريم. تمام تيم ها به هم نزديك هستند. تيم ويتنام از 

كادر فنى خوبى برخوردار است و بازيكنان صادق و متعهدى دارد. از اكتبر 
ــتانه داشتند. در يك ماه گذشته پنج بازى  2018 حدود 13 بازى دوس
دوستانه انجام دادند. بازيكنان شان صادقانه در ميدان مى جنگدند. ما هم 

تالش مى كنيم در بازى امروز تيم برتر ميدان باشيم». 
ما     مغرور نيستيم

ــوال كه در اين بازى به تفاضل گل فكر  كى روش در پاسخ به اين س
مى كند؟ گفت: «فكر نمى كنيم. چون ما تيم مغرورى نيستيم. تيم ما 
از افراد فروتن شكل گرفته است. هميشه به عنوان رهبر تيم سعى كردم 
يك سرى از مسائل اصولى را در اختيار بازيكنانم قرار دهم. تالش من اين 

بوده كه مسائل پايه اى خصوصا از بعد شخصيتى را به بازيكنانم خوب 
بياموزم. بايد هميشه به حريف احترام گذاشت. درغير اين صورت تبديل 
به آدم هايى مى شويم كه مغرور هستند و غرور آن ها را فرا گرفته است. 
ما به هيچ شرطى اين گونه فكر نمى كنيم. تفكر ما اين است حريف هم 
مى خواهد فوتبال بازى كند  و احترام كامل را براى حريف قائل هستيم». 

وينگادا يكى از متحدان من در سراسر دنياست

ــى ايران گفت: «در طول  او درباره حضور نلو وينگادا در كنار تيم مل
مربيگرى ام هميشه تالش كردم افراد اليق را بياورم تا بتوانند به تيم كمك 
كنند تا برنده، پيروز و موفق باشيم. در طول مربيگرى دوستان و متحدانى 
در سراسر دنيا داشتم كه هميشه به من كمك كردند. اين دوستان در 
هشت سال گذشته بدون هيچ چشم داشتى به من كمك كردند. اين بار 
نلو وينگادا به ما كمك خواهد كرد. از طريق همين، ما بازى هاى دوستانه 
ــتاديوم و هتل هايى براى تيم ملى  و اردوهاى مختلف، همين طور اس
هماهنگ كنند. تيم ملى كه از ابعاد مالى با مشكالتى روبه رو است و اين 
دوستان توقعات شان وفادارى و كمك به تيم بوده است مثل آقاى دكتر 
كريك و نلو وينگادا. خيلى خوشبختم كه اين دوستان را دارم كه من را در 
راستاى رسيدن به موفقيت كمك مى كنند». ايران براى صعود به مرحله 

دوم جام ملت هاى آسيا بايد ويتنام را از پيش رو بردارد.
زندگى، فوتبال  و ديگر هيچ

ــب پيروزى قاطع و پرگل در بازى  تيم ملى فوتبال ايران پس از كس
نخست مقابل يمن، يكى از مدعيان جدى قهرمانى نشان داد و در دومين 
ديدار خود با ويتنام مالقات خواهد كرد.شاگردان كى روش در صورت 
پيروزى در اين ديدار صعودشان به مرحله حذفى مسجل خواهد شد و 
بازى آخر مقابل عراق شايد تنها صدرنشين گروه را مشخص خواهد كرد. 
تيم ملى اما كار ساده اى در اين بازى نخواهد داشت.ويتنام در بازى نخست 
فراتر از حد انتظار ظاهر شد و عراق به سختى موفق به شكست دادن اين 
تيم سخت كوش و جنگنده شد.ويتنام در اين ديداردو بار از حريف پيش 
افتاد ولى نهايتا دست خالى زمين مسابقه را ترك كرد.اين باخت پايانى 
بود بر روند 18 بازى بدون شكست ويتنام در رقابت هاى مختلف.ويتنام 
در اين بازى ها صاحب 9 تساوى و 9 شكست شده بود هرچند كه اكثر 
رقيبان ويتنام از كشورهاى ضعيف منطقه جنوب شرق آسيا بودند  ولى

اين عملكرد باعث شد تا اين تيم در پايان سال2018 در رتبه 100 جهان و 
هفدهمين آسيا قرار گيرد.اين رتبه بهترين رتبه اى است كه ويتنام از سال

2011 در پايان سال ميالدى تجربه كرده است كه در آن سال در جايگاه 
99 جاى گرفته بود.فوتبال ويتنام سير صعودى داشته و از سال 2015

تاكنون 47 رده در رتبه بندى فيفا، جايگاهش بهتر شده است.

مستطيل سبز

جام ملت هاي آسيا

گزارش رسانه استراليايى از وضعيت تيم ملى ايران در جام ملت هاى آسيا

دانكن يك جادوگر است

ايران براى صعود به مرحله دوم جام ملت هاى آسيا بايد ويتنام را از پيش رو    بردارد

زندگى، فوتبال و ديگر هيچ

         نقدى بر گسترش نگاه سياسى به ورزش كه پيروزى هاى   مقتدرانه را زير سوال مى برد   

درخواست هاى بى نمك



وزير تعاون: «ايران مال» 
موجب اشتغالزايي شده

 
چه دانشجوهاي دكتر مهندسي 

كه نيومدن مغازه اجاره كنن

قاليباف: وقتى به قدرت رسيديم
 حرف كافى است بايد كار كنيم

 

و تراكم بفروشيم

واعظى: در اين شرايط ابزارى كار آمدتر 
از صدا وسيما براى اطالع رسانى 

به مردم وجود ندارد

 
تلگرام و اينستاگرام:

 راست ميگه

تاج: بله، اينفانتينو از ما تعريف كرد
 

و گفت: عمرا فكر نمى كردم 
از قانون بازنشستگى قسر در برى 

آفرين

معاون خبر ايرنا: مديرعامل سايپا مى گويد االن پرايد بايد 120 ميليون باشد!

ميگن شركت هاى مازراتى
 بنز و بى ام و چند دقيقه برق رو قطع و با نور شمع يوگا كردن

توييت آذرى جهرمى:   قطار كه حركت ميكنه بهش سنگ ميزنند، قطار نمى ايسته جواب بده، محكم و استوار پيش ميره

حسام آشنا: حتى منم نفهيدم چى گفتى

قاليباف:امروز وظيفه همه ما كارآمدى در اداره جامعه است

و اگر نتوانستيم، تخريب دولت

مركز آمار ايران: طى سال 96 متوسط حضور 
ايرانيان در شبكه هاى اجتماعى يك ساعت و

 4 دقيقه در روز بوده است

و 8 ساعت 47 دقيقه در شب!

ايرنا:وزارت كار سختى كار خبرنگارى را نپذيرفته است

ديگه سقوط هواپيما و پرت كردن 
ميكروفون و مشت زدن و فحش دادن به 

خبرنگارا كه سختى حساب نميشه

درخواست محمود صادقى براى نام گذارى بيستم دى به عنوان 
«روز ملى حمايت از پاك دستى و مبارزه با فساد»

احمدى نژاد: ولى 6 آبان كه تولد منه 
مناسب تره ها!
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bighanooon b.ghanoon شـــره ٩٢٤   شــنبه      ٢٢ دي  ٩٧    

كجاست اون طنز فاخرى كه با بوى باقالى مى خندوند؟

پورياى ولى: جيزز كرايست!

مسعود ده نمكى: سليقه مخاطب را باال ببريم

اعتراض ده نمكى به بردن 0-5 يمن!

همكار ارجمند و گرامى، جناب آقاى پدرام ابراهيمى

درگذشت مادربزرگ عزيزتان را خدمت شما و خانواده محترم تان تسليت عرض نموده و براى آن مرحوم علو درجات را
 در درگاه بار ى تعالى خواستاريم.

همكاران شما در بى قانون
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ــناس، مجرى و  اخيرا هنرمند، خواننده، بازيگر، كارش
ــكار كشورمان (چيزى رو از قلم ننداختم كه؟!)،  ورزش
ــان، مباحثى را مطرح كردند  جناب آقاى على انصاري
ــت. جريان  ــتى داش كه از نظر خيلى ها جنبه نژاد پرس
ــگر تلويزيون افغانستان  هم از اين قرار بود كه گزارش
ــاله سانسور در كشور ما اشاره داشت و على آقا  به مس
ــم رگ پهلوانى اش گل كرد و ديد اين يك توهين  ه
ــت. لذا تصميم گرفت در  ــكار به ملت شريف ماس آش
يك برنامه تلويزيونى از مام وطن دفاع كند. در ادامه 
ــت  ــا مى خواهيم بگوييم كه چرا در ايران نژاد پرس م
نداريم و على آقا انصاريان هرچى گفته، درست بوده:

ــت نيستيم بلكه خارجى ها را  الف) ما نه فقط نژاد پرس
ــت داريم. البته از نظر بعضى هاى مان،  خيلى هم دوس
ــاص دارد. طرف بايد بلوند، با  ــى يك تعريف خ خارج
چشم هاى رنگى باشد. اگر قدش بلند بود كه چه بهتر. 
خالصه ما عاشق خارجى ها هستيم ولى افغانستانى و 
عرب و چينى و اين چيزها از نظرمان خارجى نيستند. 
ــمار و سوسك شان را بخورند با آن  بروند همان سوس

قيافه شان.
ــتيم بلكه واقع بينيم. به قول  ــت نيس ب) ما نژاد پرس
على آقا انصاريان ما چيزهايى را ديده ايم كه خيلى ها 
ــعدى. دالر  ــى يا س نديده اند. نمونه اش همين فردوس
ــى صف  ــود همه مى رويم حوالى فردوس گران مى ش
ــن حالى كه درصف  ــيم آن را بخريم و در عي مى كش

ما مردمانى قهرمان پرور هستيم. اصال بدون قهرمان  زندگى ما زندگى نمى شود. در 
هر زمينه علمى، فرهنگى، هنرى، اقتصادى، سياسى و ورزشى براى خودمان افرادى 
را بزرگ و ابرانسان ساخته و مى سازيم. ابرانسان هايى كه بدون حضورشان ديگر آن 
مقوله معنى ندارد. اين افراد  هم معموال از قهرمان بازى بدشان نمى آيد و برخى بعد از 
مدتى توهم پهلوانى مى زنند. هرچند گاهى خودشان مى دانند هيچ پخمه اى نيستند و 
مردم فقط براى دلخوشى خودشان آن ها را گنده كرده اند. قهرمان پرورى فرهنگ و 
سنت اجدادى و ديرينه ماست و خيلى راحت يك پسرخاله به ظاهر قهرماِن گوگولى 
مگولى را به يك موجود فراانسانى و ماورائى تبديل مى كند. البته همين قهرمان اگر در 
معرض عموم انگشتى در سوراخ دماغ فرو كند و قلقلكى بچرخاند، بى شك از خجالتش 
در خواهيم آمد. خب بايد به ما مردم هم حق بدهند، چون از قهرمان و الگوى جامعه 
كه خودمان آن را معمارى كرده ايم توقع و انتظاراتى داريم. مثال قهرمان كه نبايد مانند 
ما مردم ساده و عامى جامعه دست به آب برساند و زبانم الل در اماكن عمومى ورم 
معده را تخليه كند. اگرچه معموال قهرمانان ما آن قدر گنده و ضخيم و كلفت مى شوند 
كه به راحتى با چند تخريب دم دستى و كوچك از جايگاه و مقام خود جم نخورند. بارها 
مشاهده شده يك قهرمان نما با گاليه ها از رفتار ناسزاگونه، بى ادبانه، توهين آميزانه يا 
حتى شكايت به خاطر اختالس، داللى و قاچاق، تازه پوست كلفت تر و در جايگاهش 

چسبناك تر شده است.
به طور مثال اگر به ياد داشته باشيد يك زمانى قهرمان ورزشى در فوتبال مى توانست 
سرمربى را به خاطر پررويى و چند دقيقه نيمكت نشينى خود تا مرز اخراج ببرد. اتفاق 
افتاد كه بازيكن وسط بازى رباط صليبى پاره كرده بود اما مربى از ترس اخراج جرات 

تعويض او را نداشت.
ــال آمده و مى خواهد به زور  ــرمربى تيم ملى فوتب حاال يك نفر فرنگى به عنوان س
خصوصيات فرنگى مابانه خود را به ما تحميل  كند. هرچند من فكر مى كنم ايشان 
ــتش به خاله هايش گرم است. يا اصال از اول از اين  احتماال يا خيلى خاله دارد و پش

خم شدى و مانده اى اين روزها تحت فشار 
تخم مرغى شد برابر ارزشش با خاويار 

بوده اى در اين هياهو هم كثيرالعائله 
سهم تو از حال و حول و دلخوشى شد بزبيار 

بى خيال مشكالت و اين مسائل از اساس 
داغ باشد ازدواج ايكس با ايگرگ پالس 

شد گل و بلبل اگر برنامه هاى ورزشى 
مجرى اش دارد اگر حتى خطاى فاحشى 

اهل افغان را اگر تحقير هم كرده به طنز 
ماست مالى مى كند با چشمكى و پوزشى 

بى خيال مشكالت و اين مسائل از اساس 
داغ باشد ازدواج ايكس با ايگرگ پالس 

آپشن باشد زباله وعده ى شام و نهار  
با وجود نرخ مسكن فيت جيبت بوده غار 

قيمت ماشين اخيرا آمده بر روى سايت  
زنده بادا مترو و بى آر تى و گارى سوار

بى خيال مشكالت و اين مسائل از اساس 
داغ باشد ازدواج ايكس با ايگرگ پالس

شد مسائل آنچنان قاطى و پاتى ماه دى 
بو رسيد از قله ى توچال تا ميدان رى 

چند و چونش را  بفهمى روزگارى بيش و كم 
وقت گل آوردن شاخ چنار و تار نى    

بى خيال مشكالت و اين مسائل از اساس 
داغ باشد ازدواج ايكس با ايگرگ پالس

شد اگر بسته فضاهاى مجازى بى خيال 
دكمه ى فيلتر شده اسباب بازى بى خيال

از وزير ارتباطى كه بريده ارتباط 
 مى پرد از كله ات برق سه فازى بى خيال

بى خيال مشكالت و اين مسائل از اساس 
داغ باشد ازدواج ايكس با ايگرگ پالس

ــت از طريق يكى از نرم افزارهاى ضاله  ــرى كه مدتى اس دختر و پس
شبكه هاى منحرف اجتماعى ملعون با يكديگر آشنا شده اند، سرانجام 
با هم قرار مى گذارند تا يكديگر را در پاركى مالقات كنند. پسر خود را 
فرزند كارخانه دارى بزرگ و دختر نيز خودش را يكى از مدلينگ هاى 
ــت. روز موعود در پارك همديگر را مالقات  معروف معرفى كرده اس
ــپرى فلفل و پنجه  ــد. دختر كه محض احتياط با خودش اس مى كنن
ــر اهل آن كارهاى معمول  ــود پس بوكس و قمه آورده، متوجه مى ش
و فيلم گرفتن نيست. يكى دو دقيقه اى كه مى گذرد، معلوم مى شود 
هر دو خالى بسته اند. پسر فرزند يكى از كارگرهاى كارخانه است كه 
ــم سخت حين اعتراض به 6 ماه عقب افتادن  به دليل برخورد با جس
ــر فعال از راه فروش  ــده است و پس ــت ناپديد ش حقوقش، مدتى اس
ــرعت اختصاصى، خانواده اش را مى چرخاند. دختر نيز  وى پى ان پرس
ــئول  ــگاه عمه اش مس ــت در آرايش ترك تحصيل كرده و مدتى اس
دپارتمان بند انداختن و موم كشيدن است و اگر مشترى كاشت ناخن 
هم به تورشان بخورد، مانيكور و پديكورش نيز با دختر است، نصف 

نصف .
هردو از اينكه يكديگر را سر كار گذاشته بودند، مى خندند كه ناگهان 
ــر مى رسند.  ــاد به اتفاق خواهران س ــت ارش برادران زحمتكش گش
ــر كه اصال فكرش را هم نمى كرده اند خنديدن در پارك  دختر و پس
ــت منجر به هنجارشكنى شود و در اين تصور بوده اند كه  ممكن اس
فقط اينترنت رايگان مى تواند نواميس را بر باد بدهد، فرار نكرده و از 
جاى شان تكان نمى خورند كه در نتيجه برادران و خواهران هر دو را 
بازداشت مى كنند. سپس به بازداشتگاه منتقل مى شوند تا اولياي شان 
ــان در  بيايند و وثيقه بگذارند و تعهد بدهند كه از اين پس فرزندان ش
ــتنى  ــتن و خنديدن و بس پارك كارهاى خالف عفت از قبيل نشس
ــت نمى خواهد مادرش را  ــر كه پدرش نيس خوردن انجام ندهند. پس
نگران كند، دختر هم از ترس پدر و مادرش به عمه اش خبر مى دهد تا 
بيايد. عمه كه سال هاست شوهرهايش را از دست داده، سراسيمه وارد 
بازداشتگاه مى شود و سراغ افسر نگهبان را مى گيرد. پس از فهميدن 
موضوع، گيس گرو مى گذارد و قول مى دهد كه دختر و پسر ديگر اين 
كارهاى شنيع را در مأل عام انجام ندهند و افسر نگهبان هم كه مرد 

باانصافى است، قبول مى كند و آزاد مى شوند.
ــمش به پسر مى افتد، جا  جلوى كالنترى عمه به محض اينكه چش
ــود پدر پسر، عشق دوران  مى خورد و پس از پرس وجو متوجه مى ش
نوجوانى اش است. اين موضوع را به كسى نمى گويد ولى يك دل نه 
صد دل فكرش مشغول مى شود. پسر را به خانه اش مى رسانند و وقتى 
دارد دختر را هم به خانه مى برد او را از دوستى و ازدواج با پسر منصرف 

مى كند و قول مى دهد كيس بهتر و پولدارى برايش پيدا كند.
در انتهاى فيلم مى بينيم عمه با پسر ازدواج كرده و دختر هم با پيرمرد 
ــال كه نه، تا يكى دو سال بعد كه  ــال هاى س صاحب كارخانه و تا س
ــر هم دل عمه را نزده، به خوبى و خوشى با  ــت و پس پيرمرد زنده اس

هم زندگى مى كنند.
ديالوگ ماندگار
روز، خارجى، پارك

دختر: دوست دارى وقتى بزرگ بشى، چه كاره بشى؟
ــر كمى مكث مى كند، با شيطنت مى خندد و مى گويد: خلبان! تو  پس

چى؟
ــخ مى دهد: منم پرستار.   دختر لپ هايش گل مى اندازد و با خنده پاس

چقدر ريش پروفسورى بهت مياد.
هردو ليسى به بستنى قيفى شان مى زنند.

ــير  ــتاده ايم، براى خريد مى گوييم «تو آلمان ش ايس
ــيرها خراب  ــد، هيچ كس نرفت بخره، ش گرون ش
ــا همه كار  ــت كرد! اين ــد، دولت قيمت رو درس ش

خودشونه».
ــت،  ــوخ طبعى معروف اس ج) ايرانى جماعت به ش
ــريال ها و فيلم هاى مان با تمام  ــن در س براى همي
فرهنگ ها شوخى مى كنيم. همين مهران غفوريان 
ــرده كه در آن  ــى تا فيلم بازى ك ــز، حداقل س عزي
ــوخى كرده،  ــا گفتن «َكرداهه!» با زبان هندى ش ب
ــنبه» در  ــم «جمعه» و «ش ــا كلى كاراكتر به اس ي
سريال هاى طنزمان داشتيم و با افغانستانى ها مزاح 
ــى مى خواهيم  ــى در اخبارمان هم وقت كرديم. حت
ــت طنزگونه  ــيا نام ببريم با يك لطاف ــرق آس از ش
مى گوييم «چشم بادامى ها!». فقط در جريان باشيد 
ــوخ طبعيم ولى كسى حق ندارد با ما  كه ما صرفا ش

شوخى كند. 
ــتيم بلكه خيلى هم  ــت نيس د) ما نه فقط نژاد پرس
دلسوز و مهربانيم. براى همين وقتى مى بينيم يك 
نفر دارد با يك تابعه كشور ديگر با نگاه نژادپرستانه 
ــط او را همراهى نمى كنيم  ــورد مى كند، نه فق برخ
ــن بدبختا  ــم و مى گوييم «اي ــف مى كني ــه لط بلك
ــون دارى؟! اين  همه اش تو جنگ بودن، چى كارش
بدبختا رو خدا زده!» و بعد در حالى كه از گفته  خود 
ــيگارمان را روشن مى كنيم و در افق  دل شاديم، س

محو مى شويم.

سنت ها خبر نداشته كه بدون در نظر گرفتن عواقب، خطاى قهرمانان ما را جدى 
مى گيرد. چون اگر عاقبت ديگرانى كه به قهرمانان ما «تو» گفته اند را مى دانست 

جرات چنين كارى به خود نمى داد.
چرا دروغ بگويم، خودم چند سال پيش وقتى ديدم چند بازيكن ملى از جمله هادى 
عقيلى و مهدى رحمتى را از ليست تيم ملى خط زد، رگ قهرمان پرستى ام حسابى 
ــد. مخصوصا از چهره و عكس  العمل هاى احتمالى آقامهدى رحمتى كه  ورقلمبي
ــيدم. مدام مى گفتم اى كاش كى روش تا به بچه ها برنخورده زود با  خيلى مى ترس
ــند و بى نظمى در  ــش و التماس آن ها برگردند. آخه دليل بهتر از رفتار ناپس خواه
رفت و آمد اردوى تيم ملى فوتبال نبود كه دو نفر گنده قهرمان ملى را اخراج بكنى؟ 
كافيست فردا در مسابقات جهانى يك گل بخورى تا حقت را همه جوره كف دستت 
ــت ايشان  بگذاريم. البته با اينكه همه ما قهرمان بازها در جامعه آماده اولين شكس
ــال بعد هم اگر يك گل خورديم  بوديم، اين اتفاق نيفتاد. حتى قرار بود تا چند س
سريع با تخريب باال دليلش را حذف عقيلى و رحمتى بدانيم. اما به جاى آن هر روز 
در تورنمنت و مسابقات جهانى نتيجه  بهترى گرفتيم و در دل خود گفتيم اى كاش 

زودتر اخراج شان كرده بود.
ــك  ــانس با او يار بوده، بازهم ريس ــفانه كارلوس كى روش كه يك بار ش اما متاس
بزرگ و خطرناكى كرده است. يعنى پيش از شروع جام ملت هاى آسيا دوباره براى 
ــتن ليست تيم ملى فوتبال كشورمان، چند نفر قهرمان را جا انداخت و دعوت  بس
ــگرفى در زدن گل هاى  نكرد. مثالبا دعوت نكردن از رضا قوچان نژاد كه تاثير ش
حساس و فوق نمايشى داشت، داغ دوباره اى بر دل ما قهرمان دوستان زد. بسيارى 
ــابقات با نبودن قوچى، آمار صفر گل زده و حذف  كارشناسان خودى پيش از مس
ــانس در  در دور مقدماتى را با قاطعيت براى ما پيش بينى كرده بودند. اما دوباره ش
ــكن يا بهتر بگويم كارلوِس سنت خانه خراب كن  خانه كارلوس كى روِش سنت  ش
را زده است. هرچند تا فينال جام ملت هاى آسيا هنوز خيلى فرصت باقى مانده تا 
هر عملكرد كوچك منفى تيم را به تخريب اين سرمربى به خاطر دعوت نكردن 

قوچى ارتباط داد. 
راستى اينكه با چه ترفندى بدون حضور قوچى در بازى اول پنج گل زديم، خيلى 
عجيب نيست؟!قهرمان هم قهرمان هاى قديم... قديم ها بدون قهرمانان اصلى تيم 
ــدن در برابر حريف را  ــا عدم رضايت آن ها هيچ كس جرات گل زدن يا پيروز ش ي
ــت. شايد هم قهرمان ها ديگر خيلى قهرمان نيستند يا نكند از قديم همه را  نداش
اشتباه مى زديم.  از روزى مى ترسم كه همه مهره ها را از كارلوس كى روش بگيريم 
و اين فرنگى مآِب قهرمان ستيز با يك تيم نونهاالن محلى به مسابقات برود و بازهم 

بهتر از تيم اصلى نتيجه بگيرد!
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وقتى يادش مى افتاد، دلش به درد مى آمد. 
ــاله، هيچ وقت فكر  ــى، 33 س مهرزاد فره
ــودش عهد  ــود. با خ ــق بش نمى كرد عاش
كرده بود خودش را در معرِض آن همه درد 
ــا وقتى حس كرد بيتا  و رنج قرار ندهد. ام
ــت دارد، بى خياِل مقاومتش  هم او را دوس
ــِق بيتا شد. وقتى  شد و با همه وجود عاش
ــد،  بيتا رفت، اول باور نكرد، بعد ناراحت ش
بعد غمگين شد، بعد زار زد، بعد از همه چى 
ــت كشيد. از خانه بيرون نمى رفت، غذا  دس
ــد.  ــورد. كار نمى كرد. وزنش كم ش نمى خ
ــش مى ريزد.  ــرد دارد موهاي حتى حس ك
ــده بود. از اينكه بيتا  ــرده ش ــه اش پژم قياف
اين همه عالقه و حس را نمى ديد عصبانى 
شد، بعد از عصبانيِت خودش شرمنده شد، 
ــروع كرد به مروِر  ــرده شد. بعد ش بعد افس
ــدر براى  ــاره زار زد، اين ق ــى و دوب همه چ
ــته  ــا تالش كرد و به راِه بس ــتِن بيت برگش
ــد، دوباره عصبانى شد.  خورد كه نااميد ش
ــن هفته يك  ــت همي ــا خودش گف ــد ب بع
ــوم  ــقش مى ش ــر را پيدا مى كنم و عاش نف
ــه فراموش مى كنم.  ــا را براى هميش و بيت
ــت. حتى  ــا هيچ كس به دلش نمى نشس ام
ــت يك بار آن ها را ببيند.  دلش نمى خواس
ــى را در زندگى  ــود ديگر هيچ زن ــر ب حاض
ــِت  نبيند ولى فقط يك باِر ديگر بتواند دس
ــى مى ُمرد.  ــت از دلتنگ بيتا را بگيرد. داش
ــا آن ها مى خنديد  چت هايى كه يك روز ب
ــه مى كرد.  ــاال گري ــرد و ح ــرور مى ك را م
ــد. حتى براى اولين بار  ــرده ش دوباره افس
ــى ياِد  ــرش زد، ول ــى به س ــِر خودكش فك
ــد... بعد  ــدر و مادرش افتاد و بى خيال ش پ
فكرى به ذهنش رسيد. فكر كرد شايد اين 
ــت براى اينكه آدِم بهترى  يك چالش اس
ــود. فيلم روز موش خرما را ديديد؟ «بيل  ش
ــر كرده بود. بارها  موراى توى يك روز گي
خودكشى كرد، ولى فردايش دوباره به روز 
ــت و زنده بود. تا كم كم ياد  قبل برمى گش
ــود و بعد به عشقش  گرفت آدِم بهترى ش
ــم تصميم گرفت  ــرزاد ه ــيد». مه هم رس
ــرد. اول دروغ را  ــن روند را پيش بگي همي
ــختى بود.  از زندگى اش حذف كرد. كار س
ــدنى به نظر مى آمد. ولى فكر كرد  حتى نش
همين كه تالشش را بكند، خوب است. بعد 
ــا ارتباطش را بهتر  تصميم گرفت با آدم ه
ــى كه مدت ها بود  كند. به خصوص آن هاي
ــان را قطع كرده بودند. به دوسِت  ارتباط ش
قديمى اش پدرام پيغام داد و ازش خواست 
با هم بنشينند و سنگ هاى شان را وا بكنند. 
به برادرش كه مدت ها بود با هم قهر بودند 
ــر كرد ظاهرش هم بايد  پيغام داد. بعد فك
ــروع كرد به خريدن لباِس  ــود. ش بهتر ش
ــتن  ــش بهتر، تميز كردن و شس بهتر، كف
ــراغ پدر  ــايل هاى خانه، بعد به س تمام وس
ــعى كرد فرزنِد بهترى  و مادرش رفت و س
ــد. هر روز دست به كار جديدى مى زد،  باش
حتى براى بيتا شعر نوشت. اما بيتا نيامد كه 
ــه انگار هيچ وقت  نيامد. جورى رفته بود ك

وجود نداشته!
ــق حرف هاى  ــته بود و طب ــاه گذش چند م
ــوا  ــال و ه ــد از آن ح ــر باي ــاور ديگ مش
ــا ذره اى از عالقه اش به بيتا  ــد. ام درمى آم
ــرد دنيا خيلى  ــده بود. دوباره فكر ك كم نش
ــت و بهترين انتقامى كه  جاى مزخرفى اس
ــى است.  ــود از دنيا گرفت، خودكش مى ش
ــطش دوباره ترديد كرد كه شايد هنوز  وس
ــت. دوباره شروع كرد  آدم بهترى نشده اس
به اصالح خصلت ها و ويژگى هايش. تمام 
ــرد. دقيقا حس بيل  ــى اش را مرور ك زندگ
ــت. منتها به جاى روز، توى  موراى را داش
ــبى گير كرده بود كه به سحر نمى رسيد.  ش
ــا در ابتدا از هم  ــا خودش فكر كرد آدم ه ب
ــد اين آدم  ــازند و تصور مى كنن بُت مى س
ــتباهى  ــت كه هيچ اش موجود متمايزى اس
ــتباه جورى دچار  نمى كند. بعد با اولين اش
ــان كامل از  ــوند كه اعتمادش شوك مى ش
ــوند كه  ــى رود. يعنى متوجه نمى ش بين م
اين ورش افراط دارد و آن سمتش تفريط؟ 
ياد حرف هگل افتاد:«انساِن شريف هرگز 
ــت و هيچ  ــريف نيس ــدازه  كافى ش ــه ان ب
تبهكارى هم تمام و كمال تبهكار نيست».
ــد. ديگر حتى  ــا نيام ــت و بيت ــان گذش زم
ــت اگر بيتا برگردد بايد به او چى  نمى دانس
مى گفت؟ اصال چطورى مى توانست دوباره 
با او مكالمه برقرار كند؟ اولين جمله  اى كه 
بايد مى گفت چى بود؟ باز عصبانى شد. باز 
ــرد اگر هيچ وقت  ــد. بعد فكر ك غمگين ش
ــرش نيفتد، بايد چى  ــواى ديدِن او از س ه
ــى چهل  كار كند؟ خط پايانى اين متن را س
ــتم. اما هيچ كدام را دوست نداشتم.  بار نوش
نمى توانم اين قدر خوشبينانه تمامش كنم كه 
ــد. اما نمى توانم  ــتن بيتا همراه باش با برگش
ــايد  ــا هم تمامش كنم. ش ــتِن بيت با برنگش
ــه  پايانى براى  ــم نمى خواهد نقط ــون دل چ
ــرزاد و بيتا بگذارم. ترجيح مى دهم  قصه  مه
ــد  مهرزاد همينجور دلتنگ بماند و رنج بكش
ــايد نويسنده   ولى بيتا را فراموش نكند... ش
ــايد هم زندگى  ــتم و ش ــاتى اى هس احساس
ــت. به هر حال مى گويند آثار يك   همين اس

نويسنده، چكيده  تجربياتش است!  

طنزآزاد1

جرقه هاى شررخان

مهرداد نعيمى

عابد كريمي

عليرضا كاردارهمفيلمبازىسحر بهجوسازمخالف

جهان پهلوان
 على آقا انصاريان

كارلوس كى روش درحال تخريب 
فرهنگ و سنت هاى ما

ستاره  زيباى 
ُس ِهى لى

شايعات ازدواج 
ايكس با ايگرگ پالس

دخترى با 
پوتين هاى كتانى

قسمت 416 -  ريز پالت هاى كمدى 38

Overly Long Gag موقعيت
ــورت احمقانه اى  ــه ص ــت كه ب ــان هايى اس ــن موقعيت درباره  انس اي
ــغل و حرفه شان  ــامى به ش ــامى طوالنى و عجيب دارند. گاه آن اس اس

ــت و گاه نيز اسم هاى بسيار بى ربطى دارند. در استفاده از اين  مرتبط اس
شوخى بسيار بسيار بايد مراقب بود چون اندكى لغزش و استفاده نا به جا 

ممكن است بسيار بى مزه و خارج از متن و حتى جلف جلوه كند.
مثال در فيلم پروديوسرز مل بروكس، بازيگر زنى هست كه اسمش بسيار 

ــم كوچكش پنج كلمه است؛ به همين دليل  ــيار طوالنى است و اس بس
هيچ وقت هيچ كسى حوصله پرسيدن نام فاميلى او را ندارد. همه به همان 
اسم كوچك اكتفا مى كنند و بعد معلوم مى شود اتفاقا فاميلى مهمى هم 
دارد. در استفاده از اين تكنيك بايد دقت كنيد يك شوخى سطحى نباشد 
و فلسفه اى پشت ماجرا باشد. حتى به اين فكر كنيد كه چرا چنين نامى 

براى او انتخاب شده است؟

   كتاب
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نيشخط خـاطـره
كاپ

سه شنبه 13    بهمن
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على قناعت

هفته نامه گل آقا
دكتر عادلي گفت : 

يكساني نرخ ارز شغل هاي كاذب داللي را از بين مي برد.

هههههه
ددكك
يييك

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني
 كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

عدم اعالم ميزان تورم از سوي بانك مركزى



مشايعت مى كند
 نادان

شايعات ر ا

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

   به نشاني  پست الكترونيكي  زير  ارسال  كنيد.

keyvan.varesi.art@gmail.com 

instagram.com/nishkhat

كاريكلماتــــــور
محمدمهدى معارفى
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يك طرف قحطى و كم آبى و درد ذائقه!!!
يك طرف طوفان و سيل و رعد و برق و صاعقه
اين همه مشكل براى گريه كردن بس نبود ؟

كل افكارت شده عقد رها و فائقه!!!؟

#بهارنژند

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

پاول كوژينسكى

نيشخط خـاطـره

انتقاد به قرارداد هاي اقتصادي
علي ميرايي

سه شنبه 13  بهمن  1394
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سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

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

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

    صفحه آرا: سعيد شفيع خاني
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سمانه روح الهى

  



ميشه يك گاز ازتون
بگيرم؟

2

2

 استينك و نبرد نهايى كشتى انگشتى
نويسنده: مگان مك دونالد

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13921392  ||    44 صفحه صفحه

شنبه  شنبه  2222 دى   دى  13971397

    55 جمادي االول  جمادي االول 14401440    ||    1212  ژانويه    ژانويه  20192019      

3

كودك و نوجوان 

477

ناصر كشاورزناصر كشاورز

يه روز باباي ني ني
وقتي اومد به خونه
آورد براي ني ني
يه چتر بچه گونه 

حاال ني ني به چترش
خيلي عالقه منده

گاهي اون رو مي بوسه
باز مي كنه مي  بنده

گاهي توي حياطه
مي گيره چتر و باال
ولي هنوز يه بارون

نيومده تا حاال
 

هر روز به ابرها مي گه:
بارون بشين ببارين
فكر مي كنم كه اصال

چترمو دوست ندارين !

«ويرپى تالويتى»

كوشندگان كودك:

نننننننننننننننن

اون چيه؟اون چيه؟

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

ستاره بارونستاره بارون
شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

توى حياط همه  بچه ها خوشحال بودند.توى حياط همه  بچه ها خوشحال بودند.

 ما به مهمانى دعوت شده بوديم . ما به مهمانى دعوت شده بوديم .

ــه  ــم غصه داشت،گوش ــن همه من دل ــه در بي ــم غصه داشت،گوش ــن همه من دل در بي

ــرم فكر  ــه  گل س ــودم  وب ــغ كرده ب ــرم فكر حياط ب ــه  گل س ــودم  وب ــغ كرده ب حياط ب

ــن رو تنها  ــود و م ــده ب ــردم كه گم ش ــن رو تنها مى ك ــود و م ــده ب ــردم كه گم ش مى ك

فرستاده بود به مهمونى . فرستاده بود به مهمونى . 

تو همين فكر ها بودم كه باد شديدى گرفت تو همين فكر ها بودم كه باد شديدى گرفت 

ــمت خونه .  ــمت خونه . انقدر كه همه  بچه ها دويدند س انقدر كه همه  بچه ها دويدند س

من همونجا كه بودم ،نشستم تا بيشتر غصه من همونجا كه بودم ،نشستم تا بيشتر غصه 

بخورم .بخورم .

باد شديد تر شد و چندتا ستاره ريخت روى باد شديد تر شد و چندتا ستاره ريخت روى 

ــيدن كه  ــدر مى درخش ــن پيراهنم .انق ــيدن كه دام ــدر مى درخش ــن پيراهنم .انق دام

چشمو مى زدن .چشمو مى زدن .

ــدم ، يكى رو برداشتم و زدم به  ــدم ، يكى رو برداشتم و زدم به خوشحال ش خوشحال ش

سرم .بقيه رو هم  بردم براى بچه ها .سرم .بقيه رو هم  بردم براى بچه ها .

اهميت اصرار برعقايد و تفكراتاهميت اصرار برعقايد و تفكرات

با «نه» گفتن بجا، موفق شويم! با «نه» گفتن بجا، موفق شويم! 
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نام كتاب: استينك و نبرد نهايى كشتى انگشتى
نويسنده: مگان مك دونالد

مترجم: ريحانه جعفرى
ناشر: نشر افق

بها: 8000 تومان
تعداد صفحات: 104 صفحه

درباره كتاب: برو جلو! حمله كن! ضربه فنى كن! اى واى! كارنامه استينك مودى، 
عقل كل خانواده، عالى نشده، اگر استينك مى خواهد دست به مبارزه بزند و نمره 
بدش در درس ورزش را جبران كند، بايد فن  هاى زيرآبى، نصف كردن و منگنه 

را ياد بگيرد. حاال نوبت كشتى انگشتى است؛ پس عجله كن ...

مى شه يك گاز ازتون بگيريم؟مى شه يك گاز ازتون بگيريم؟

ن كتاب  توسط:صادق مسلمى از تهران
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

خيلي  اگر  تمساح ها  ما  بچه ها 
دم  غذايي  و  باشه  گشنه مون 
دستمون نباشه، يه تمساح ديگه رو 

گشنه  شكم  خب،  (چيه  مي خوريم 
دندون هاي  نمي شه).  حاليش  چيزي 

درميان.  دوباره  عمر  سنين  همه  در  تمساح ها  ما 
وزنمون  و  متر  پنج  به  وقت ها  بعضي  بدنمون  طول 
به بيش از 520 كيلوگرم هم مي رسه. وقتي كه در 
آب شنا مي كنيم، با بستن 
بيني مون  و  پرده گوش 
يك  از  بيشتر  مي تونيم 
در  رو  نفسمون  ساعت 
زير  و  كنيم  حبس  سينه 

آب بمونيم.

پيك نيك
سه نفر قرار مي گذارند كه به پيك نيك بروند.

اولي مي گويد: ماشين با من.
دومي مي گويد: وسايل و خوراكي را هم من مي آورم.

سومي مي گويد: 
حاال كه همه تان يك چيز مي آوريد، 

من هم داداشم را مي آورم.

تخمه
تخمه توي آجيل برگشت به پسته گفت:

 اگر چيز خنده داري هست، 
بگو ما هم بخنديم.
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داستان زندگى «يعقوب ليث» در كتابى با نام «پسر نان و نمك» ديدگاه 
جديدى از تاريخ را پيش روى نوجوانان مى گذارد.

اين كتاب به قلم عباس جهانگيريان براى چهارمين  بار از سوى كانون 
پرورش فكرى كودكان و نوجوانان بازنشر شده است.

ــرح تولد، وضعيت خانوادگى، دوران كودكى و نوجوانى، سال هاى  ش
عيارى يعقوب ليث و شرح مبارزه هاى او در قالب داستانى جذاب نقل 
شده است.عباس جهانگيريان در كتاب خود نگاهى منصفانه به روال 
تاريخى آن دوران داشته است و گام به گام مخاطبان را با ابعاد فرهنگى، 
سياسى و تاريخى ايران آشنا كرده است.مستندات، يكى از نقاط قوت اين 
اثر داستانى است. تا آنجا كه تصويرگر كتاب، مهسا منصورى به تصوير 
پوشش و لباس هاى آن دوره پرداخته است. همچنين كتاب با فهرست 
منابع، نقشه و نام نامه همراه است.در بخشى از اين كتاب كه 19 فصل دارد 
مى خوانيم: «هيچ رازى از يعقوب براى پدرش ليث ، پوشيده نبود. همه  
خانواده  ليث با حكومت هاى دست نشانده  خليفه مخالف بودند و هميشه 
در خانواده  معدل، زمزمه تشكيل حكومت هاى مستقل ايرانى شنيده 
مى شد. يعقوب، خبر تشكيل گروه عياران زرنج را به ليث داده بود و حال 
از او مى خواست در ساخت نيزه، نيزك، دشنه و شمشير كمك شان كند ».

اين اثر در قالب مجموعه  «حماسه هاى ايرانى» منتشر شده و در شرح اين 
مجموعه آمده است: «حماسه هاى ايرانى داستان نيستند و ماجراهاى 
واقعى را از تاريخ روايت مى كنند، ماجراهايى كه هيچ گاه نبايد از ياد بروند. 
نويسندگان اين مجموعه گوشه هايى از حوادث تاريخى را با پرداخت 
ــى ندارند. حماسه هايى  داستانى بازگو مى كنند اما قصد داستان نويس
كه در تاريخ ايران رخ داده ، گاهى بيشتر از هر داستانى شگفت انگيز و 

تكان دهنده است».

نقل تاريخچه  زمان در 80 صفحهنقل تاريخچه  زمان در 80 صفحه

جادوى موسيقى
* افزايش ضريب هوشى با آموختن موسيقى.

ــيقى در طوالنى مدت 7 امتياز به ميزان IQ يا ضريب  * آموزش موس
هوشى كودكان مى افزايد؛ در حالى كه آموزش هنرهاى نمايشى 4.3 

امتياز به ضريب هوشى آن ها خواهد افزود.
ــد در بهبود رفتار،  ــيقى مى توان * آموزش و فراگيرى يك آلت موس
ــد. فراگيرى  ــته باش حافظه و دانش عمومى كودكان تاثير مثبت داش
نواختن يك آلت موسيقى موجب توسعه و بزرگ تر شدن قسمت چپ 
مغز كودكان مى شود. در نتيجه حافظه كودكانى كه آموزش موسيقى 

ديده اند به نسبت سايرين 20 درصد افزايش مى يابد.
* موسيقي مي تواند همان گونه كه در آواي پرندگان و سرود جويباران 
است، در فضاي زندگي كودكان مترنم شده و حسي از آرامش به آن ها 

ببخشد.
ــيقى مى پردازند،  ــى به تمرين موس ــى كه به صورت گروه * كودكان
ــودكان در خالل گروه  ــتند. ك مهارت هاى اجتماعى بااليى را دارا هس
موسيقى ياد مى گيرند كه با يكديگر همكارى و مشاركت داشته باشند 
و مهم تر از همه در هماهنگى كامل با يكديگر باشند چون در غير اين 
ــر اين كودك به  ــه دهند. عالوه ب ــد كار عالى را ارائ صورت نمى توانن
ــاركت گروه  ــتقيم مى آموزد كه وقتى قطعه اي با مش صورت غيرمس
نواخته مى شود، بسيار زيباتر از قطعه اى است كه توسط او به صورت 

مجزا نواخته مى شود.
اين درس بزرگ او را بيشتر به جامعه و افراد پيرامونش انس و پيوند 
مى دهد. برهمين اصل مهارت دوست يابى در كودك شكل گرفته و او 
را قادر به ايجاد ارتباطات اجتماعى مفيد و سازنده مى سازد. در دوران 
بلوغ نيز موسيقى مي تواند نقش بسيار مثبتى در شكل گيرى شخصيت 
ــد و در لحظاتى كه آن ها احساس تنهايى يا حالت  كودكان داشته باش

دلهره دارند موسيقى مى تواند آرامش بخش و موثر باشد.

«ويرپى تالويتى»«ويرپى تالويتى»
ويرپى تالويتى در سال 1961 زاده شد. پس از پايان دوره تحصيل 
در دانشكده طراحى گرافيك، دانشگاه هنر و طراحى هلسينكى در 
سال 1989، كار خود را با تصويرگرى براى نشريه ها و روزنامه ها 
ــودكان پرداخت.  ــرى كتاب هاى ك ــپس به تصويرگ آغاز كرد. س
ــى اش در نمايش  ــا و تواناي ــبك بى همت ــى تالويتى به دليل س ويرپ

قابليت ها و عواطف نهفته در متن ، به زودى شناخته و نامدار شد.
ــيارى از گونه هاى ادبى مختلف چون  تالويتى براى كتاب هاى بس
ــن پريان  ــان خوان و قصه هاى كه ــتان هاى آس ــعر، رمان، داس ش
ــيارى نيز گرفته  ــاى بين المللى بس ــرده و جايزه ه تصويرگرى ك
است. او با دقت از حقوق معنوى آثارش محافظت مى كند. تاكنون 
ــت.  ــده اس ــيارى از آثار تصويرگرى او برپا ش ــگاه هاى بس نمايش
ــاركت در صفحه آرايى و ديگر بخش هاى  تالويتى همچنين به مش
ساختارى و فنى كتاب هايى كه تصوير كرده است، تاكيد دارد. براى 
ــم و دريافت هاى  ــيدن، تجس تالويتى تصويرگرى به معناى انديش
ــى خواننده اى  ــت. به گفته خودش: «من در زمان كودك بصرى اس
ــتر  ــيار تنبل بودم، تصويرهاى كتاب هايى كه مى خواندم، بيش بس
ــتراحت و توقف مطالعه  ــراى اس ــب ترى ب وقت ها فضاهاى دلچس
ــود چنين  ــدگان كتاب هاى خ ــراى خوانن ــن مى خواهم ب بودند. م

فضاهاى بصرى اى پديد آورم».

جادوىموسيقىجججااادددووىىموسييققى

ــى كنيم كه به عصرى نوين و  ما امروزه در جهانى زندگى م

جديد وارد شده است . هر روز هر كدام از ما در برابر هزاران 

انتخاب رنگارنگ و جور واجور قرار مى گيريم.انتخاب هايى 

ــودى و خدادادى مان  ــرمايه ها ى وج كه بايد با توجه به س

ــه مانع از  ــم و تصميماتي را بگيريم ك ــا را برانداز كني آن ه

خوشبختى، سعادت و موفقيت مان نشوند؛براى همين الزم 

است مهارت هايى را ياد بگيريم كه يكى ازآن ها مهارت«نه» 

گفتن است. 

همه ما انسان ها به دليل اجتماعى بودن مان با افراد مختلفى 

سر و كار داريم زيرا انسان از ابتداى تولد موجودى اجتماعى 

ــاوندان،  به دنيا مى آيد و در طول زندگى با خانواده، خويش

ــه ويژگى  ــت. با توجه ب ــاط خواهد داش ــتان و... ارتب دوس

اجتماعى بودن ما، بايد بدانيم در مواردى كه با خواسته هاى 

ــويم  غلط، نابجا و نابهنجار احتمالى ديگران روبه رو مى ش

ــا چند ترفند براى  چطور با ادب و زيبا نه بگوييم و در اينج

آسان تر شدن گفتن محترمانه« نه» را مرور مى كنيم.

« نه » قاطعانه

همه ما حق داريم وقتى كه از ما تقاضايى براى انجام كارى 

مى شود آن را در ذهن مان بررسى كنيم و سنجيده و با تفكر 

نظرمان را حتى اگر منفى هم باشد بيان كنيم. 

ما در اين روش بايد ابتدا به حرف طرف مقابل خوب گوش 

كنيم و بعد از تمام شدن آن نظرمان را رك و واضح بگوييم. 

ــا، خصوصيات اخالقى و  ما حق داريم با توجه به ويژگى ه

سنجه هاى ذهنى مان محترمانه به بيان عقيده بپردازيم و 

اگر صالح دانستيم بهتر است داليل مان را هم روشن توضيح 

ــان راهم با خصوصيات  ــر ابراز نظر ، اطرافي دهيم تا عالوه ب

فكرى و شخصيت مان آشنا كنيم. 

 خلع سالح

ــخ ما در برابر خواسته و امرى كه از  در بعضى اوقات، وقتى پاس

طرف ديگران بيان مى شود ، خيلى محترمانه «نه» است ، آن ها 

سعى مى كنند با بيان جمالت و كلماتى ما را براى قبول كارشان 

تحريك و تشويق كنند تا تن به خواسته آن ها بدهيم. 

ــتى مى گوييم : نه، عذر خواهى مى كنم.   مثل زمانى كه به دوس

من اين كار را انجام نمى دهم.

در جواب ما مى گويند: اى واى، چرا تو اينقدر مى ترسى و كمى 

شجاعت ندارى. يا مى گويد:چقدر بچه هستى. كمى بزرگ شو.

ــت كه گوينده  در واقع اين گونه كالم ها ، كالم هايى اس

آن قصد دارد با اين طريق شما را تسليم كند، ولى شما 

ساده و بى تجربه نباشيد. اين لحظه دقيقا همان موقعى 

است كه شما بايد پاسخى در خور و درست به آن بدهيد. 

مثل در جواب كالم با ال مى توان گفت: ُخب ، من گاهى 

ترسو مى شوم و شجاعت ندارم. يا بگوييد:من، شايد حق 

با تو باشد. اين موقع است كه طرف مقابل ما خلع سالح 

مى شود و ديگر نمى تواند شما را با اين حقه هاى كالمى 

ــالح - دهن بين- اثر  كه روى افراد كم تجربه و به اصط

مى گذارد گول بزند. شما برنده ميدان خواهيد بود. 

عوض كردن بحث

گاهى ما هنگام تقاضاى ديگران به نوعى گير مى افتيم و 

هر چند كه نظر منفى مان را با احترم مى گوييم اّما فرد 

مقابل شديد بر خواسته نا خوشايندش براى ما، اصرار 

دارد و به قول قديمى ها انگار كه مرغ يك پا داشته باشد 

حر ف ، حرف خودش است. در اين موقعيت ها ما بايد 

با  مهارت و زيركى به نوعى موضوع بحث را عوض كنيم 

تا بتوانيم از دست اين افراد بى مالحظه و يك دنده نيز 

خود را به سالمت برهانيم.

اهميت اصرار برعقايد و تفكراتاهميت اصرار برعقايد و تفكرات

با «نه» گفتن بجا، موفق شويم! با «نه» گفتن بجا، موفق شويم! 
ونونوييد صنعتى

گاهى ما هنگام تقاضاى ديگران به نوعى 

گير مى افتيم و هر چند كه نظر منفى مان را با 

احترم مى گوييم اّما فرد مقابل به شدت  بر 

خواسته نا خوشايندش براى ما، اصرار دارد 

و به قول قديمى ها انگار كه مرغ يك پا داشته 

باشد، حر ف ، حرف خودش است. دراين 

موقعيت ها ما بايد با  مهارت و زيركى به 

نوعى موضوع بحث را عوض كنيم تا بتوانيم 

از دست اين افراد بى مالحظه و يك دنده نيز 

خود را به سالمت برهانيم

همه ما حق داريم وقتى كه از ما تقاضايى براى انجام 

كارى مى شود آن را در ذهن مان بررسى كنيم و 

سنجيده و با تفكر نظرمان را حتى اگر منفى هم 

باشد، بيان كنيم. ما در اين روش بايد ابتدا به حرف 

طرف مقابل خوب گوش كنيم و بعد از تمام شدن 

آن نظرمان را رك و واضح بگوييم. ما حق داريم با 

توجه به ويژگى ها، خصوصيات اخالقى و سنجه هاى 

ذهنى مان محترمانه به بيان عقيده بپردازيم
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سردبير:سردبير: على روستايى على روستايى

خبرنگار:خبرنگار:  معصومهمعصومه  ديودارديودار

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

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

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

باقري دوست، ميترا سياوشيان، نويد صنعتىباقري دوست، ميترا سياوشيان، نويد صنعتى

وويهليا غصيلويى ي غص هليا غصيلويىه

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

ننننننن  ازتهران   ازتهرانززززززززتهههههههرررررر


