
داشتن نفت براى هر كشورى، نوعى خوشبختى 
ــانس زياد ما در آن غرق  ــود كه از ش محسوب مى ش
ــت براى تمام  ــده ايم. اين طالى سياه ، ثروتى اس ش
ــده اند. با اين حال  كسانى كه در تشت نفت متولد ش
ــويم،  ــاب مجذوبش مى ش ــاب و كت ــى بى حس وقت
ــان تبديل به  ــى بزرگ م ــت خوش شانس ممكن  اس
ــود. همين ثروت افسانه اى  بزرگ ترين بدشانسى ش
ــود، تبديل به آفتى سياه  ــتفاده نش ــت اس اگر درس
ــوزاند.  ــود كه همه زندگى ما را در خود مى س مى ش
ــيم، آن را به كسانى  ما نفت را از زمين بيرون مى كش
ــيم تا با پولش چراغ صنعت مان  كه ندارند، مى فروش
را روشن كنيم با اين حال اين درآمد هنگفت را خرج 
ــم، يعنى چه!؟ يعنى مثال  چيزهاى بى مورد مى كني
ــدان خود را  ــره كردنش، حقوق كارمن به جاى ذخي
ــم. خب چه اتفاقى  با اين درآمد ها پرداخت مى كني
ــدان مجبور  ــول كارمن ــراى پرداخت پ مى افتد؟ ب
ــم و اين باعث  ــويم دالر را به ريال تبديل كني مى ش
افزايش بيش از حد نقدينگى مى شود و اين افزايش 
نقدينگى وقتى متورم شده ، دولت را مجبور مى كند 
كه  براى خالى كردن باد تورم، سوزن واردات كاالى 
مصرفى را تيز كند تا بتواند با قيمت كمتر، اين كاالها 
ــت كه  ــد و جلوى تورم را بگيرد . اينجاس را تامين كن
ــنه و تشنه ما را كشف  شركت هاى چينى، بازار گرس
مى كنند و از درو ديوار بر سرمان فرود مى آيند.براى 
ــترده،نه تنها بايد نرخ ارز را ثابت  واردات ارزان و گس
ــويم ارز دولتى را تا دالر  نگه داريم بلكه مجبور مى ش
ــم. واردات  ــيم و خرج كني آخر از خزانه بيرون بكش
ــه ورود كاالى  ــا ارز ارزان قيمت،منجر ب ــترده ب گس
ارزان شده واينجاست كه فتيله توليد صنعت داخلى 
ــيده و بازار دچار ركود مى شود. با اين حال  پايين كش
ــت نه تنها تورم  واردات كاالهاى مصرفى ارزان قيم
ــقه قابل  ــد بلكه اقتصاد را به دو ش را كاهش نمى ده
ــى كند.قيمت  ــل تجارت تبديل م تجارت و غيرقاب
ــاى ارزان، پايين  ــا واردات كااله كاالهاى مصرفى ب
ــود اما  تورم به كاالهاى غير قابل  ــته مى ش نگه داش
تجارت و مبادله ناپذير مثل زمين و مسكن منتقل مى 
شود.انگيزه توليد و فعاليت هاى مولد كاهش يافته و 
سرمايه ها به سمت سفته بازى حركت مى كند. در اين 
ــت رفته و تورم در كشور نهادينه  شرايط توليد از دس
ــكلى كه درآمد نفتى كاهش يابد،  مى شود و به  هر ش
ــش قيمت نفت، دالر  خواه با كاهش فروش يا با كاه
ــود و قيمتش  ــده رها مى ش مثل يك فنر فشرده ش
ــوى مملكت باال  ــد و تورم را تا بيخ گل افزايش مى ياب
مى كشد. اين مساله همچنين قيمت نسبى كاالهاى 
وارداتى را نيز پايين مى آورد، درحالى كه قيمت هاى 
صادراتى براى مصرف كنندگان خارجى باال مى رود 

ــاى داخلى از بخش  ــع توليدى و تقاض و انتقال مناب
توليدى به بخش غير قابل تجارت را تشديد مى كند؛ 
چرا كه منابعى چون سرمايه و كار براى برآورده كردن 
ــد كاالهاى  ــى به بخش تولي افزايش تقاضاى داخل
غيرقابل تجارت (مبادله نشدنى) داخلى و همچنين 
به بخش نفتى به سوى رونق، انتقال مى يابد. هر دوى 
اين انتقاالت ميزان توليد را دربخش صادرات سنتى 
كه اكنون دچار وقفه شده، كاهش مى دهند و منجر به 
فرآيندى مي شوند كه در اقتصاد كشور هاى صنعتى، 
به«صنعت زدايى» مرسوم شده است و كل اين فرآيند 
ــود.  ــناخته مى ش ــوان «تاثير انتقال منابع» ش با عن
ــدن قيمت نفت، موجودى حساب  درواقع با ارزان ش
ــيد و آن گاه ديگر  ذخيره ارزى نيز به صفر خواهد رس
امكان تعديل نوسان درآمدهاى نفتى وجود نخواهد 
ــان معتقدند كه نبايد درآمدهاى  ــت. كارشناس داش
آتى خود را بر پايه قيمت هاى متغير بازارهاى جهانى 
محاسبه كنند و همواره بايد درصد قابل قبولى خطا 
ــا لحاظ كنند. در  را در پيش بينى هاى آتى قيمت ه
شرايطى كه درآمدهاى نفتى كشورهاى صادركننده 
ــود، هزينه كردن  نفت با شوك مثبت رو به رو مى ش
ــى  ــال در ميان مدت آثار معكوس كامل آن در يك س
ــذارد و در قالب بيمارى هلندى  از خود به جاى مى گ
ــم هاى معيوب اقتصاد منجر  به فعال سازى مكانيس

مى شود.
  خبر سفيد اين است كه در صورت بهبود شرايط 
ــى، بهبود وضعيت  ــور، تجارت خارج اقتصادى كش
ــاى پيمانكارى و  ــى و فعاليت ه ــاى عمران پروژه ه
ــذارى در بخش صنعت و  ــرمايه گ جذابيت يافتن س
ــكن به اين بازار ها  ــرمايه ها از مس خدمات، كوچ س
ــبب افزايش ركود بخش  صورت خواهد گرفت كه س
مسكن در كوتاه مدت و ميان مدت مخصوصا در بخش 

عرضه خواهد شد. 
و اما خبر خاكسترى: با خارج شدن آمريكا از برجام 
و شوك ناشى از گسترش تحريم ها و محدوديت هاى 
ــيارى از  ــب و كارها، بس ــده براى كس فراوان ايجاد ش
فعاالن اقتصادى از حوزه صنعت، پيمانكارى، تجارت 
ــمت تعريف پروژه هاى  ــت تا به س و مانند آن  را واداش
ــى از اقتصاد كه كمتر در  ساخت و ساز، به عنوان بخش
معرض مشكالت مستقيم ناشى از تحريم ها قرار خواهد 
گرفت، رهسپار شوند.  در نتيجه ولع ساخت و ساز بيش  
از نياز مصرف كننده، فرزند نامشروعى است كه از دل 
اين گونه  اقتصادها بيرون مى زند. پيامد عدم آرامش 
سياسى و اقتصادى و بازگشت تحريم ها ، فرو ريختن 
رونق نسبى توليد و تجارت و افزايش جدى فعاليت هاى 
سفته بازى و  افزايش تقاضا و باال رفتن بيش از حد قيمت 
ــكن بود  و با در رفتن فنر دالر و سكه اين  ها در بازار مس
قضيه چنان شدت گرفت كه كمترين پيامدش، چاق 
شدن يك مشت دالل و آب شدن مال و دارايى مشتى 
ــان هاى رنگ و رو پريده و كشيده شدن تورم بر  از انس
كاالهاى اساسى خانوار بود. شايد قرار است سهم ما از 
بازارهاى آزاد توسعه يافته، قصه هايى از عجايب دنياى 

تجارى بدون مرز باشد.

نفت ، پاشنه آشيلى در اقتصاد 

اقتصاديادداشت 

 هرچند طى دولت هاى گذشته به دليل انباشت تدريجى پروژه هاى 
نيمه تمام، ارزش اين پروژه ها به بيش از 500 هزار ميليارد تومان 
رسيده است ولى با اين حال واگذارى پروژه هاى سودده به بخش 
خصوصى در بودجه سال آينده، يكى از اهداف دولت براى كاهش 

حجم اين پروژه هاست.
دولت هاى يازدهم و دوازدهم نخستين دولت ها پس از انقالب هستند 
كه متن اليحه بودجه را طبق قانون و در زمان مقرر تقديم مجلس شوراى 
اسالمى مى كنند كه يك گام رو به  جلو در حوزه شفاف سازى فعاليت هاى 
مالى دولت محسوب مى شود؛ ضمن اينكه نبايد از اين نكته نيز غافل شد 
كه بودجه هاى جارى درواقع كل احكام قانون بودجه را هر ساله قبضه مى 
كنند و شايد يكى از مهم ترين علل تفضيل دادن بودجه جارى به عمرانى 
در دولت ها، استخدام هاى بى رويه در دولت هاى نهم و دهم باشد كه 
درنتيجه آن دولت هاى يازدهم و دوازدهم به اجبار تامين بودجه جارى را 

بر بودجه عمران اولويت داده اند.
با اين حال،  64 هزار و 800 ميليارد تومان براى سال آينده بودجه 
عمرانى پيش بينى شده است كه دو هزار و 800 ميليارد تومان بيش از 

اعتبارات امسال است.
اما يكى از معضالت، فشارهاى غيرموجه برخى نمايندگان براى باالبردن 
سهم بودجه عمرانى حوزه انتخابيه است كه در اين زمينه بسيارى از 
كارشناسان، مسئوالن دولتى و نمايندگان مجلس معتقدند برخى پروژه هاى 
عمرانى به دليل فشارهاى سياسى است كه عمدتا از جانب نمايندگان مجلس 
به وزارتخانه هاى عمرانى از قبيل راه و شهرسازى و نيرو يا دستگاه هاى متولى 
ساخت و ساز كه زيرمجموعه وزارت خانه هاى غير عمرانى مانند آموزش و 
پرورش (سازمان نوسازى و تجهيز مدارس)، ورزش و جوانان (شركت توسعه 
فضاهاى ورزشى)، معاونت عمرانى وزارت بهداشت (ساخت بيمارستان و 
مراكز درمانى) و ديگر نهادهايى از اين دست وارد مى شود، در رديف بودجه هاى 

ساالنه گنجانده مى شود. 
اين وضعيت به خصوص در زمان رسيدگى به اليحه بودجه ساالنه در 
كميسيون تلفيق شدت مى يابد و برخى نمايندگان مجلس تمام تالش خود 
را براى آنكه در حوزه انتخابيه خود چيزى براى عرضه كردن داشته باشند، در 
زمان رسيدگى به لوايح بودجه به كار مى بندند ،حتى اگر آن پروژه هيچ گاه به 
پايان نرسد. اين اتفاق خصوصا در سال هاى پايانى كار مجالس نمود بيشترى 
دارد كه با توجه به برگزارى انتخابات مجلس يازدهم در زمستان 98، احتمال 

بروز چنين اتفاقاتى در اليحه بودجه سال آتى نيز افزايش مى يابد.
در همين ارتباط، محمد رضا رضايى كوچى، رييس كميسيون عمران 
مجلس شوراى اسالمى بيان كرده است كه  حدود 500 هزار ميليارد تومان 
پروژه نيمه تمام عمرانى در كشور داريم، گفت: «معادل همين عدد سال هاى 

پيش براى اين پروژه ها هزينه شده اما به اتمام نرسيده اند».
وى ادامه داد: «سال هاست برخى از پروژه ها به داليل مختلف كه 
مهم ترين آن كمبود اعتبارات است، نيمه تمام رها شده اند با اين حال 
هيچ تناسبى ميان بودجه عمرانى با پروژه هاى نيمه تمام وجود ندارد. 
در چند سال اخير رقم بودجه جارى نسبت به بودجه عمرانى افزايش 

بى حد و حصرى داشته است ».
رضايى كوچى، رييس كميسيون عمران مجلس نيز همين موضوع را تاييد 
كرد و گفت: «بخش مهمى از پروژه هاى نيمه تمام كنونى در سطح كشور به 

دليل فشارهاى سياسى و برخى ارتباطات و البى گرى ها از ناحيه افراد مختلف 
و صاحب نفوذ كلنگ زنى شده اند، در حالى كه ضرورت و اولويت بندى آن ها در 
نظر گرفته نشده است؛ از همين رو پروژه هاى كلنگ زنى شده پس از مدتى به 

صورت نيمه كاره رها مى شوند».
در هيچ جاى دنيا پروژه اى بدون نظام تامين مالى اجرا  نمى شود

اگرچه پروژه هاى عمرانى در دنيا به عنوان شاخص توسعه يافتگى كشورها 
در نظر گرفته مى شوند، اما پيش از اجراى هر طرحى براى آن توجيه اقتصادى 

در نظر گرفته مى شود.
اين امر در كشور ما مورد غفلت بوده و به جز پروژه هاى ساختمانى 
(مسكونى- تجارى) كه قريب به 100 درصد آن را بخش خصوصى 
سرمايه گذارى، تامين مالى، اجرا و به فروش مى رساند، در ساير پروژه هاى 

غيرخصوصى، اصل مهم نظام تامين مالى مورد فراموشى واقع مى شود.
حتى در همين پروژه هاى ساختمانى نيز در دوره اى به دليل ركود بخش 
مسكن و ساختمان، حجم پروژه هاى نيمه كاره خصوصا در ساختمان هاى 
تجارى افزايش يافت اما از آنجايى كه متولى عمده اين پروژه ها بخش غيردولتى 
است، كمتر شاهد رسوب منابع مالى «ملى» به شكل سرمايه هاى غير نقدى 
(زمين و ساختمان)  بوديم. هرچند سهم دستگاه هاى خصولتى نيز در 

سازه هاى غول آساى تجارى كم نبوده است.
اما در پروژه هاى دولتى رها شده، عالوه بر آنكه مشكل بي استفاده ماندن 
منابع مالى به شكل سرمايه هاى غير نقدى وجود دارد، مشكل افزايش ساالنه 
رقم هزينه احداث نيز به اين پروژه ها افزوده مى شود. به عبارت ديگر، ساالنه 
بايد رقم جديدى (در صورت عدم تكميل پروژه عمرانى) به رديف بودجه عمرانى 
پروژه هاى مصوب در سال هاى قبل افزود كه گاهي اين رقم از رقم ابتدايى طرح 

توجيهى و مطالعاتى پروژه هم افزون تر مى شود.
همه اين ها بر اهميت تهيه نظام مالى به شكل كالن در ساختار بودجه ريزى 
كشور و به شكل خرد براى هر فقره پروژه عمرانى مى افزايد. نمونه موفق نظام 
تامين مالى پروژه عمرانى، احداث شهرك اكباتان در غرب تهران بود كه بر 
اساس همان نظام تامين مالى از ابتدا تا انتها عمل شد و مجرى پروژه توانست 
هم در زمان مقرر ساخت واحدهاى مسكونى را به پايان رسانده و هم آن ها را 

به فروش برساند.
لزوم هدايت نظام تامين سرمايه از بانك محورى به بورس محورى

حسين سعيدى، كارشناس نظام تامين مالى بازار سرمايه محور، در 
همين ارتباط معتقد است: «اگرچه نظام تامين مالى در ايران، بانك محور 
است و بخش خصوصى كه مى خواهد وارد پروژه اى سودده شود، از بانك 
تسهيالت دريافت كرده و در پايان، از محل فروش واحدهاى فيزيكى يا 
خدمات ارائه شده در آن، به تسويه تسهيالت بانكى مى پردازد، اما با توجه 

به اينكه بانك ها به دليل داشتن تعهد به سپرده گذاران خود كه مجبور به 
پرداخت ماهانه سودهاى كالن به آن ها هستند، نمى توانند كمك خوبى 
به سرمايه گذارى در بخش عمرانى باشند و همچنين به صرفه نبودن 
دريافت تسهيالت از سوى سرمايه گذار در پروژه هاى عمرانى و بازپرداخت 
آن با سودهاى باال، امكان ادامه اين روش سنتى در تامين مالى پروژه هاى 

عمرانى وجود ندارد».
سعيدى ادامه مى دهد: «بهترين راه براى تامين مالى پروژه هاى عمرانى، 
راه اندازى صندوق هاى پروژه است. در حال حاضر به جز معدود صندوق پروژه 
كه هنوز به اتمام نرسيده، تجربه كافى در زمينه تاسيس صندوق هاى پروژه 
براى پروژه هاى عمرانى غير ساختمانى در بازار سرمايه وجود ندارد. تنها 
راه اندازى چند صندوق زمين و ساختمان در مقياس مديوم به عنوان نوعى از 
صندوق پروژه ديده مى شود كه على رغم همه مشكالت اركان سرمايه گذارى 
اين صندوق، اما به دليل اتمام پروژه در زمان مقرر، مى تواند نوعى تجربه موفق 

محسوب شود».
به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، تشكيل صندوق هاى پروژه در بورس 
نه تنها براى پروژه هايى كه قرار است آغاز شود، كارآمد است، حتى براى 
پروژه هايى هم كه نيمه كاره مانده اند، موفقيت آميز خواهد بود. به اين شرط كه 
كليه الزامات مربوط به فعاليت در بازار سرمايه در زمينه شفاف سازى هزينه ها و 
تعيين سهم هر يك از طرف هاى ذى نفع در پروژه شامل خريداران يونيت هاى 
سرمايه گذارى در اين صندوق هاى پروژه و  نيز آورده اوليه دولت براى راه اندازى 

پروژه در آن لحاظ شود.
وگذارى به بخش خصوصى؟

اما على الريجانى ،رييس مجلس شوراى اسالمى از اواخر مجلس نهم ايده 
واگذارى پروژه هاى عمرانى نيمه كاره به بخش خصوصى را بارها اعالم كرد كه 
به دليل خألهاى قانونى، روند اين واگذارى ها به كندى انجام مى شد. با اين حال 
با پيگيرى هاى رييس دستگاه قانون گذارى، زيرساخت هاى قانونى واگذارى 
پروژه هاى عمرانى به بخش خصوصى به تصويب مجلس رسيد اما در عمل 

نتايجى در بر نداشت.
رييس مجلس به تازگي در سخنرانى اى كه به مناسبت روز حمل و نقل 
داشت، به اين مورد گريزى زد و با انداختن توپ آن در زمين دولت، گفت: «دولت 

موضوع واگذارى پروژه هاى نيمه تمام به بخش خصوصى را پيگيرى نكرد ».
با اين حال، واگذارى پروژه هاى عمرانى به بخش خصوصى يكى از 
برنامه هاى پيش بينى شده دولت در اليحه بودجه 98 كل كشور است كه بر 
اساس آن پيش از واگذارى پروژه هاى نيمه تمام به بخش خصوصى، مطالعات 
كافى در زمينه نحوه بازگشت اصل و سود سرمايه گذار در زمان بهره بردارى 

انجام خواهد شد شود.

براي خبرهاي بيشتر به سايت

 روزنامه قانون مراجعه كنيد

روزنامه قانون
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اما و اگرهاى پروژه هاى تحميلى به دولت واكاوي شد

رمزگشايى از بودجه عمرانى 98
محمود برهانى

حامد هدائى 
 كارشناس اقتصاد  

و روانكاو فروش 

طالبان، القاعده و داعش سه ضلع يك مثلث هستند كه در 
خاورميانه نام آن ها مردم را به ياد ترور، قتل و سربريدن مي اندازد. 
ــوذ در منطقه  ــتي و صاحب نف جوالن اين گروه هاي تروريس
ــي دولت هاي خارجي  ــي كه از جانب برخ به همراه كمك هاي
مي شوند، مانعي دربرابر صلح است و با توجه به شاكله اي كه آن ها 
دارند، پيوند با آن ها نمي تواند به صلح منتهي شود زيرا قبيله اي 
بودن گروه هايي مانند داعش و امثال آن مي تواند به پراكنده بودن 

خواسته ها يا راهبردهاي آن ها منتهي شود زيرا محور مشتركي 
ــدارد. برخي از  ــي واحد وجود ن ــيدن به صلح و پيمان براي رس
گروه هاي وابسته به طالبان دل در گروي عربستان و امارات دارند، 
عده اي با آمريكا به گفت وگو مي نشينند و برخي نيز با كشورهاي 
ديگر مذاكره مي كنند و با اين وضعيت آيا مي شود به صلح ماندگار 
به اسم اين جريان اعتماد داشت؟! مسئوالن و مقامات كشورمان 

براي بهبود وضعيت منطقه و درراستاي پايان دادن به...

اقتصاد 5 همين صفحه

سياست 2

افكارعمومي در ايران و افغانستان به رونمايي ناگهاني از مذاكرات با يك گروه خاص واكنش مثبتي نشان ندادند

چالش طالبان

        آمريكا از اواخر سال شمسي گذشته تحركاتي را در پيش گرفته كه در راستاي

 تحريك كشور هاي منطقه و متحدان ايران  و  همچنين شيطنت عليه كشورمان است 

ردپاي جنگ

«قانون»   از وضعيت    بخش بندى    مصرف كنندگان رنگ مو 
در ايران گزارش مى دهد  

آمارهاي
 رنگارنـگ

اما و اگرهاى پروژه هاى عمرانى
 تحميلى به دولت

رمزگشايى از
 بودجه عمرانى 98

پارلمان 3

       تيم ملى ايران در دومين بازي خود

    در جام ملت هاى آسيا، ويتنام را مغلوب كرد  

صعود   بي دردسرصعود   بي دردسر

تعلل هاي دولتمردان قاره سبز براي برقراري كانال مالي با كشورمان

مسئوالن جمهوري  اسالمي را دلزده كرده است

 كالفگي ايران از دست اروپا

پارلمان 3

صفحهصفحه88

جامعه 6

سرزمين 6

مردم و رسانه ها همچنان پيگير اتفاق عجيب     زيست محيطي دو هفته قبل پايتخت هستند             

عامل «ناشناخته» بوي بد! 

دولت در بودجه پيشنهادى 98  براي ساخت سه سدروي رودخانه تجن،  اعتبار اختصاص داده است

تكرار سرنوشت كارون در «تجن»  
ماه ها يا شايد بهتر باشد بگوييم سال ها بود كه ايران با 1+5 براي رسيدن به يك راهكار مناسب و بين المللي در راستاي 
بهبود شرايط ميان جمهوري اسالمي و غرب مذاكره مي كردند. اين روند ادامه داشت تا اينكه فردي به نام دونالدترامپ 

به عنوان رييس جمهور آمريكا انتخاب شد و بر اساس شعارهاي انتخاباتي كه داده بود، نابودي برجام را آغاز كرد. بعد...
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دشمن از هر روزنه اي براي ضربه زدن به ايران استفاده 
مي كند و اينكه جريان يا فردي تصور كند آمريكا يا غرب 
به فكر پيشرفت مردم و كشور ما هستند، ساده انديشي 
ــيب هاي فراواني در پي دارد. البته ناگفته  ــت كه آس اس
ــيدن به  ــورهاي جهان براي رس نماند همگرايي با كش
ــت كه كشورها و  دستاوردها و منافع يكي از اصولي اس
ملت هاي مختلف سال ها و قرن هاست كه در دستور كار 
دارند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند ولي اينكه تصور 
كنيم ملت يا كشوري در مسير منافع ما خود را قرباني يا 
ــت. اين موضوع سال هاست كه  هزينه كنند، اشتباه اس
ميان دو تفكر در ايران دست به دست مي شود. هر كدام 
ــرا مي خوانند و اين رويه به  از رقبا ديگري را تندرو يا واگ
ــر به عنوان غرب زده و  بهانه اي براي متهم كردن يكديگ
دلواپس تبديل شده است. اما به تازگي آمريكا اقداماتي 
را در دستور كار قرار داده كه يادآور شيطنت هاي دوران 

ــرارت خواندن ايران است. هرچند  جرج بوش و محورش
كه توان نظامي ما به گفته مسئوالن بازدارنده است و اجازه 
شيطنت به دشمنان نمي دهد ولي دشمن نيز براي آن كه 
به دستاوردهاي خود نزديك شود ساكت نخواهد نشست 
و فعاليت هايي را برنامه ريزي كرده است. برنامه هايي كه 
همواره روي ميز دشمنان بوده و اگر زماني با هدف تشويق 
به مذاكره از دستور كار خارج شده ولي هيچ گاه به زباله دان 
ريخته نشده است. آمريكا به تازگي اقداماتي را طراحي 
كرده است كه به چينش مهره هاي او در منطقه و اطراف 
ايران منتهي مي شود. جابه جايي داعش از سوريه به عراق، 
ــور بعد از ماه ها به خليج فارس و  ورود ناو جنگي اين كش
جابه جايي نيروهاي اين كشور از سوريه به عراق و آموزش 
و تسليح منافقين در راستاي همين اقدامات است. در ادامه 
به بخشي تحركات اياالت متحده در راستاي توهم فشار به 
ايران اشاره مي كنيم كه نشان دهنده برنامه هاي اين كشور 
براي آينده است؛ حال اين ترفندها مثل ساير تكاپوهاي 
اين كشور عليه ايران به نتيجه برسد يا خير!  نكته اي است 
كه بي شك مسئوالن جمهوري اسالمي تدابيري براي 

آن ها تدارك ديده اند. 

گروه سياسى

        آمريكا از اواخر سال شمسي گذشته تحركاتي را در پيش گرفته كه در راستاي

 تحريك كشور هاي منطقه و متحدان ايران  و  همچنين شيطنت عليه كشورمان است 

ردپاي جنگ

 13 مارس 2018 مصادف با 22 اسفند 96 

تغيير وزيرامورخارجه آمريكا
ترامپ  13 مارس 2018 يا 22 اسفند 96 در يك پيام توييترى، ركس تيلرسون وزير امور خارجه خود را بركنار و مايك 
پمپئو،  رييس سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) را جايگزين وى كرد. دليل اصلى بركنارى وزير امور خارجه آمريكا، 
اختالف ميان او و دونالد ترامپ در حل مساله كره شمالى اعالم شده بود. شنيده ها حاكي ازآن است كه ركس تيلرسون، 
وزير خارجه آمريكا بر مذاكره با مخالفان آمريكا به ويژه پيونگ يانگ اصرار داشته درصورتي كه رييس جمهور آمريكا 

قصد فشار بيشترى بر كره شمالى داشته كه اين اختالف نظر باعث بركناري  ركس تيلرسون شده است.

    19 دسامبر 2018 مصادف با 28 آذر  

دستور خروج نيروهاي نظامي آمريكا  از سوريه
اواخر سال ميالدي مايك پمپئو، وزير امورخارجه آمريكا در مصاحبه اى با شبكه تلويزيونى نيوزمكس اعالم كردكه 
واشنگتن روند خروج نيروهاى خود  از سوريه را آغاز كرده است. پمپئو در اين خصوص گفت: « نظاميان ما در حال 
خروج از سوريه هستند. اما زمان دقيق خروج نظاميان آمريكا از كشور از سوريه را اعالم نكرد».   وي درادامه اظهارداشت: 
«نمى خواهيم زمان دقيق اين اقدام را براى دشمنان آمريكا مشخص كنيم».  به گفته پمپئو اياالت متحده همچنان 
اهداف خود را در خاورميانه دنبال خواهد كرد.پمپئو به نقل از ترامپ گفت: «رييس جمهور بسيار واضح گفته كه ما 
بايد مبارزه عليه داعش را ادامه دهيم وتاثبات در خاورميانه كاررا انجام  مي دهيم. مبارزه عليه نيزايران ادامه دارد».  19 
دسامبر سال 2018 دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا از پيروزى بر داعش در سوريه خبرداد. وى طى فرمانى دستور 
آغاز خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه و پايان حمالت هوايى عليه گروه تروريستى داعش را بيان كرد. به گفته ترامپ 

كشورهاى منطقه، از جمله تركيه توانايى مبارزه با بقاياى داعش در سوريه را دارند.

   26 دسامبر مصادف با 5 دي   

حضور سرزده دونالد ترامپ به عراق 
ترامپ بدون اطالع قبلي و در 26 دسامبر مصادف با پنج دي با حضورسرزده وسه ساعته خود به پايگاه هوايى عين االسد 
در استان االنبار عراق بيان داشت كه به هيچ عنوان قصد خارج كردن نيروهاى آمريكايى را  از عراق نداريم . رييس جمهور 
آمريكا درادامه سخنانش باحمايت از خروج نيروهاى آمريكا  از سوريه اظهاركرد : «درصورتي كه نياز به عمليات در سوريه 
باشد،  اين عمليات را از پايگاه   هاي نظاميان آمريكايي در عراق انجام خواهيم داد». دراين سفركوتاه همسرترامپ وجان 
بولتن نيز حضور داشتند.ترامپ در پايگاه عين االسد به موضوع بركنارى متيس نيز اشاره كرد و گفت:« كه قصد ندارد به 

اين زودى وزير دفاع جديد را معرفى كند و تا مدتى طوالنى «شاناهان»  مسئوليت وزارت دفاع را بر عهده خواهد داشت» .

      7 ژانويه مصادف با 17 دي   

انتقال منافقين به كردستان عراق 
نيروهاى آمريكايى در تاريخ هفتم ژانويه مصادف با  17 دي برخى عناصر منافقين را به پايگاه هاى نظامى در كردستان 
ــران عراقي از دولت  ــان وصاحب نظ ــليح مى كنند.كارشناس عراق منتقل كرده و در آنجا آن ها را آموزش داده و تس
ــان مخالفت كند. ضمن اينكه آن ها به دليل ارتكاب جنايت عليه  عراق خواسته اند  با بازگشت منافقين به كشورش

شهروندان عراقى در دوره نظام ديكتاتورى صدام، تحت تعقيب نهاد قضايى عراق قرار دارند.

    10ژانويه مصادف با 20 دي   

جابه جايي نيروها و  وسايل نظامي آمريكا      ازسوريه   به عراق 
ــفربه قاهره اعالم داشت :خروج نيروهاى  ــنبه 10ژانويه مصادف با 20 دي ضمن س  وزيرامورخارجه آمريكا روزپنج ش
آمريكايى از سوريه به زودى آغاز مى شود. پمپئو در جريان يك نشست خبرى با حضور همتاى مصرى خود سامح شكرى 
ــم داد». اگرچه وزيرامورخارجه  ــربازان مان گرفته و ما اين كار را انجام خواهي گفت: «دونالد ترامپ تصميم به خروج س
ــت خبري هرگونه تناقضى ميان اعالم تصميم  آمريكا تاريخ دقيقى براى اين كار اعالم نكرد اما همچنان درادامه نشس
ــرايط از سوى مقامات آمريكايى  آقاى ترامپ براى خروج سريع و فورى نيروهاى آمريكايى از سوريه و سپس تعيين ش
ــي در حال انتقال به عراق بودندكه يك مقام دولتى آمريكا از عمليات  در اين موضوع را رد كرد. از طرفي نيروهاي آمريكاي
ــى نيروهاى آمريكايى  ــتين تجهيزات نظامى زمين ــوريه خبردادوگفت: خارج كردن نخس نيروهاى آمريكايى در س
ــانه آغاز خروج نظاميان آمريكايى ازسوريه است.   ــد كه اين نش ــور در روزهاى اخير آغاز خواهدش ــوريه از اين كش در س
ــت. ــي وبرخي محموله ها را صادركرده اس ــتوري خروج تجهيزات نظام دونالد ترامپ رييس جمهور آمريكا طي دس
ــده است رابيان نكرد. ــائل امنيتى زمان دقيق واينكه چه تجهيزاتى از سوريه خارج ش اين مقام آمريكايى به سبب مس

ــوريه را  ــزات نظامى آمريكا از س ــردن درصدى از تجهي ــى ان ان گفته بودند خارج ك ــتر به س مقامات آمريكايى پيش
ــرد. همچنين مقامات  ــربازان بافوريت صورت نگي ــرد ولو اينكه خروج س ــق وعده ترامپ ارزيابى ك بايد به عنوان تحق
ــكا از اعالم جدول زمانى   ــاور امنيت ملى آمري ــد آمريكايى مانند مايك پمپئو، وزير امور خارجه و جان بولتون، مش ارش
ــالم كرده بود:  ــن هفته با صدور بيانيه اى اع ــرده اند. پنتاگون اوايل اي ــوريه خوددارى ك خروج نظاميان آمريكايى از س
ــربازان يا جدول زمانى اين جابه جايى ها چيزى نخواهيم  ــائل امنيتي و عملياتى درباره جابه جايى س ــبب مس « به س
ــوريه اعالم كنيم». ــده از س ــن اخبار را درباره مقدار تجهيزات خارج ش ــه صورت دوره اى آخري گفت، اما انتظار داريم ب

فرماندهى مركزى آمريكا، كه بر عمليات خروج از سوريه نظارت دارد كشتى ها، هواپيماها و واحدهاى زمينى را كه در اين 
عمليات از آن ها استفاده خواهد شد تعيين كرده است. فرماندهى مركزى آمريكا همزمان با خروج تجهيزات از سوريه با 
عمليات اطالعات و شناسايى، امنيت نيروها و وسايل نقليه سنگين زمينى را تامين خواهد كرد. بيشتر امكانات ضرورى هم 
اكنون در منطقه هستند. گفتني است ارتش آمريكا عمليات خروج از سوريه را با دستورى كه جيمز ماتيس وزير دفاع سابق 
آمريكا درست قبل از استعفا از اين سمت در 31 دسامبر صادركرده بود ،  اجرا مى كند. به نظرمي رسد آمريكايي ها طبق زمان 
برنامه ريزي شده همه سربازان خود را از سوريه خارج خواهند كرد. مقامات آمريكايى گفته اند اگر اين برنامه تغييرى كند يا 

اگرقرار باشد سربازان در شرق و جنوب سوريه بمانند، ترامپ بايد اين جزييات معين را تاييد كند.

   9 آوريل 2018 مصادف با20 فروردين 97 

انتصاب جان بولتن جنگ طلب با مواضعى ضد ايراني 
رييس جمهور آمريكا پس از بركنارى تيلرسون، وزيرامور خارجه در صفحه مجازى خود، بارديگر با همين شيوه هربرت مك 
مستر،مشاور امنيت ملى خود را بركنار و جان بولتون، سفير اسبق اين كشور در سازمان ملل را به اين سمت منصوب كرد.آن 
زمان ترامپ درتوييت خودنوشت : اين تصميم 9 آوريل 2018 يا همان20 فروردين 97 اجرا خواهد شد. مك مستر سال گذشته 
جايگزين مايكل فلين مستعفى شده بود. برخي ازسناتورهاي آمريكا با انتصاب بولتون به دليل موضع گيرهاي  تندي كه دارد 
مخالفت كردند. جان بولتون در اولين موضع گيرى خود پس از انتصاب به مشاور امنيت ملى رييس جمهورى آمريكا گفت: «طى 
دوران كارى ام، مقاله ها، يادداشت ها و تحليل هايى را نوشته ام. من هرگز درباره آنچه كه ديدگاهم بوده شرمسار نبوده ام… 
صادقانه بگويم، آنچه پيشتر به صورت شخصى مى گفتم هم اكنون ديگر نافذ نيست». شايان ذكراست جان بولتون از صريح ترين 

مخالفان برجام است. 

     20 دسامبر2018  مصادف با 29 آذر   

استعفاي جميزمتيس، وزيردفاع اعتدالگراي آمريكا
 دونالد ترامپ، رييس جمهور آمريكا روز پنج شنبه 20 دسامبر2018  مصادف با 29 آذر در توييترش نوشت كه جيمز 
متيس، وزير دفاع آمريكا تا دو ماه ديگر كناره گيرى مى كند كه همزمان باآن، متن استعفاى جيمز متيس خطاب به 
دونالد ترامپ منتشر شد .جيمز متيس در اين نامه تصريح كرد:« ازآنجايي كه رييس جمهور حق دارد وزير دفاعى 
همسوبا ديدگاه هايش داشته باشد، تصميم گرفته ام از سمت وزارت دفاع كناره گيرى كنم.اين بيانيه يك روزبعد ازاعالم 

فوري خروج نيروهاي مسلح آمريكا ازسوريه به دستور ترامپ منتشرشده بود.

     2  ژانويه مصادف با 12 دى   

قول اقدام عليه ايران به يك صهيونيست
وزير امورخارجه آمريكا در تاريخ دوم ژانويه مصادف با 12 دى او اطمينان داد كه واشنگتن همچنان با اين رژيم براى مقابله 
با ايران همكارى خواهد كرد. مايك پمپئو، وزير امورخارجه آمريكا و بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى روز 
سه شنبه در برزيليا پايتخت برزيل با يكديگر ديدار كردند و در ارتباط با اوضاع سوريه و مقابله با ايران در خاورميانه به يكديگر 
قول ادامه همكارى دادند.وزارت امورخارجه آمريكا با انتشار بيانيه اى اعالم كرد، در اين ديدار كه در پى تصميم دونالد ترامپ 
رييس جمهور آمريكا براى خروج نيروهاى آمريكايى از سوريه انجام شد، محور گفت وگوها تقويت همكارى در زمينه هاى 
امنيتى و اطالعاتى و انجام عمليات  مشترك در سوريه و نقاط ديگر براى جلوگيرى از آنچه تجاوزات ايران خواندند، بوده است. 
پمپئو پيش از اين نيز در اولين واكنش خود پس از اعالم تصميم ترامپ براى خروج نيروهاى اين كشور از سوريه گفته بود كه 
اين تصميم به هيچ وجه تغييرى در همكارى هاى دولت آمريكا با رژيم صهيونيستى ايجاد نخواهد كرد و تالش ها براى مبارزه 
با داعش و مقابله با جمهورى اسالمى در منطقه ادامه خواهد داشت. همچنين نخست وزير رژيم صهيونيستى گفته است 
كه تصميم آمريكا براى خارج كردن نيروهايش از سوريه تاثيرى بر تعهدات اين كشور درباره اسراييل نخواهد گذاشت. وزير 
امور خارجه آمريكا نيز كه براى شركت در مراسم تحليف ژائير بولسونارو، رييس جمهور جديد برزيل به اين كشور سفر كرده 
است، عمليات رژيم صهيونيستى در مقابله با تهديدات ايران را مورد ستايش قرار داد. نتانياهو در ادامه، حمايت آمريكا از رژيم 
صهيونيستى را تضمينى براى امنيت منطقه در برابر ايران و حزب ا... خواند و خواستار تقويت عمليات امنيتى با آمريكا در سوريه 

شد. وى تحريم ها عليه ايران را نيز سخت ترين تحريم ها تا به امروز براى مقابله با اين كشور دانست.

       9ژانويه مصادف با 19 دي   

سفرناگهاني مايك پمپئو به عراق 
 مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا روز چهارشنبه9ژانويه مصادف با 19 دي  در سفرى از پيش اعالم نشده به بغداد سفر و با محمد 
حلبوسى، رييس پارلمان عراق ديدار كرد.دراين سفر رييس كميته روابط خارجى مجلس آمريكا نيز آقاى پومپئو را همراهي كرد. 
عبدالمهدى نخست وزيرعراق پيش ازديدار با پمپئوگفت :«ما در مذاكرات با او درباره راهكارهاى تعميق همكارى در خصوص 
نحوه مبارزه با داعش صحبت خواهيم كرد». روزقبل از سفربه عراق، پمپئو در روز سه شنبه 8 ژانويه در امان، پايتخت اردن از 
استمرار فشار بر داعش و ايران براى غلبه برآن ها خبر داد. گويا سفرمايك پمپئو  به عراق براي برطرف شدن دلخورى هاى حاصل 
از سفر دونالد ترامپ به عراق بوده است. ترامپ  درسفربه عراق تنها به پايگاه نظاميان آمريكا رفته  و بدون اينكه به بغداد سفر و با 

مقامات عراق ديدار كند اين كشور را ترك كرده است.

      10 ژانويه مصادف با 20 دي   

سفر ناگهاني بيژن زنگنه به عراق
عاصم جهاد، سخنگوى وزارت نفت عراق 10 ژانويه مصادف با 20 دي در بيانيه اى از ورود «بيژن زنگنه» وزير نفت ايران و هيات 
همراه او به بغداد خبر داد. در اين بيانيه كه منابع خبرى عراق آن را منتشر كردند آمده كه «ثامر الغضبان،  معاون نخست وزير در 
امور انرژى از بيژن زنگنه، وزير نفت ايران و هيات همراه او كه 20 دي به بغداد رسيدند، استقبال كرد».طبق گزارش وبگاه «موازين 
نيوز» عراق، اين مسئول عراقى گفت كه سفر هيات ايرانى «در چارچوب روابط دو كشور در حوزه نفت و انرژى است» و «دو طرف 

درباره مواضع مورد توجه دو كشور، گفت وگو خواهند كرد».

  13 ژانويه مصادف با 23 دي   

سفر ظريف به بغداد
در حالي كه برخي ادعاي استعفاي محمدجواد ظريف را به زبان مي آورند، 12 ژانويه مصادف با 22 دي خبر حضور وزير خارجه 
ايران در عراق رسانه اي شد. سخنگوى وزارت امور خارجه با اعالم خبر فوق گفت: مديران ارشد ده ها شركت كارآفرين دولتى 
و خصوصى وزير امور خارجه را در اين سفر همراهى خواهند كرد. قاسمى ديدار با مقامات بلند پايه عراقى و شركت در همايش 
تجارى مشترك تجار دو كشور در چند شهر عراق به ويژه كربال و سليمانيه را از جمله برنامه هاى وزير امور خارجه جمهورى 

اسالمى ايران در اين سفر مهم منطقه اى برشمرد كه امروز 23 دي صورت مي گيرد.
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ماه ها يا شايد بهتر باشد بگوييم سال ها بود كه ايران 
با 1+5 براي رسيدن به يك راهكار مناسب و بين المللي 
در راستاي بهبود شرايط ميان جمهوري اسالمي و غرب 
مذاكره مي كردند. اين روند ادامه داشت تا اينكه فردي به 
نام دونالدترامپ به عنوان رييس جمهور آمريكا انتخاب شد 
و بر اساس شعارهاي انتخاباتي كه داده بود، نابودي برجام را 
آغاز كرد. بعد از ضربه به برجام و شروع ناكارآمدي اين قرارداد 
بين المللي، اروپا كه نابودي اين عهدنامه را به ضرر خود 
مي ديد و معتقد بود به هر شكل ممكن بايد آن را حذف كند، 
برقراري يك كانال مالي را براي رهايي ايران از تحريم هاي 
آمريكا وعده داد، ولي تا كنون به هيچ نتيجه مثبتي نرسيده 
است. بعد از اين همه مدت، مسئوالن آلماني گفته اند كه تا 
هفته هاي آينده  اميدواريم اتفاقي در اين زمينه رخ دهد! اين 
رويه اظهارات بي اساس و همچنين تحريم هاي جديد اروپا 
عليه وزارت اطالعات ايران و همايش بين المللي در لهستان 
سبب سردرگمي و كالفگي مسئوالن ايراني در قبال روابط با 
اروپا شده و آن ها را به موضع گيري هاي تند وادار كرده است. 

كم كاري جبران   شود
در همين راستا روز گذشته هادى شوشترى، عضو 
كميسيون امنيت ملى مجلس، گفت: ايران به دنبال برقرارى 
روابط اقتصادى و سياسى با همسايگان منطقه اى خود است 
تا كم كارى اروپايى ها در راه اندازى SPV را جبران كند. 
شوشترى،  با يادآورى اينكه برجام توافق چند جانبه بود، 
گفت: بر اساس منطق تدوين حقوق بين الملل پيمان ها، 
با وجود خروج يكى از طرف ها در توافق چند جانبه حيات 
توافق و معاهده مى تواند ادامه پيدا كند. نماينده مردم قوچان 
و فاروج در مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: اروپايى ها 
هم به دنبال خروج آمريكا از برجام آمادگى خود را براى ادامه 
برجام اعالم كردند، پيرو خروج اياالت متحده آمريكا از برجام 
و بازگشت تحريم ها عليه جمهورى اسالمى ايران، درباره 
برقرارى كانال مالى صحبت هايى مطرح شد. وى افزود: 
اتحاديه اروپا به لحاظ موضع گيرى هاى سياسى بعد از خروج 
آمريكا از برجام و درباره برقرارى كانال مالى مواضع سياسى 
به موقع و به هنگامى اتخاذ كرده است اما به لحاظ اقدام عملى 
انتظارات جمهورى اسالمى ايران را برآورده نكرده است. 

شوشترى يادآور شد: اقدام اتحاديه اروپا در ميدان نتوانسته 
انتظارات ايران را برآورده كند، از اين رو وزير امور خارجه بارها 
اعالم كرده كه ما منتظر اروپايى ها نخواهيم ماند هرچند 
عالقه مند به همكارى با اروپايى ها هستيم از اين رو از مجارى 
ديگر موضوعات و مسائل خود را پيگيرى خواهيم كرد. اين 
نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى، معتقد است: 
جمهورى اسالمى ايران از همين رو با سفر به كشورهاى ديگر 
و مذاكره با برخى از سران كشورها مانند هند ،چين ،روسيه يا 
عراق به دنبال برقرارى روابطى است كه كم كارى اروپايى ها 
را جبران كند. عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس شوراى اسالمى، تصريح كرد: موضع گيرى سياسى و 
اقدامى اتحاديه اروپا خوب بوده اما اروپايى ها بايد در سياست 

عملى هم اراده كنند و به تعهدات خود پايبند باشند.
شرم آور   است

در همين راستا محمدعلى پورمختار، عضو فراكسيون 
نمايندگان واليى مجلس معتقد است باوجود اقدام شرم آور 
مقامات لهستان در برگزارى كنفرانس ضدايرانى، شهروندان 
اين كشور هيچ گاه كمك هاى ايران به پناهندگان خود در 
زمان جنگ جهانى دوم را از ياد نمى برند. پورمختار با انتقاد 
از ميزبانى لهستان براى برگزارى يك كنفرانس ضد ايرانى 
گفت: لهستان جايگاهى در اروپا و دنيا ندارد و اين اقدام 
آن ها بيانگر ضعف شديد سياسى در برابر كشورهايى است 
كه آن ها را مجبور به برگزارى چنين كنفرانسى كرده اند. 
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراى اسالمى 
بر همين اساس تصريح كرد: لهستان براى كسب جايگاه 
و مطرح شدن نام خود و به احتمال زياد دريافت كمك از 
ارباب خود آمريكا، اين ميزبانى ننگين را پذيرفته است. وى 
در ادامه با تاكيد بر اينكه بي شك مقامات لهستان برخالف 
ميل خود و تحت اجبار اقدام به برگزارى كنفرانس ضد ايرانى 
كرده اند، اظهار داشت: لهستان در مقامى نيست كه بخواهد 
ميزبانى كنفرانسى عليه كشور متمدن و باسابقه اى همچون 
جمهورى اسالمى را بپذيرد. پورمختار در ادامه عنوان كرد: به 
لهستان و ساير كشورهايى كه ممكن است از سوى آمريكا 
تطميع شده يا مجبور به برگزارى چنين همايش هايى 
شوند، هشدار مى دهيم كه در طول 40 سال گذشته ثابت 
شده اين گونه كنفرانس ها بسيار برگزار شده و حتى اقدامات 
نظامى و جنگ افروزانه عليه ايران انجام شده اما شكست 

اصلى با آن ها بوده و در نهايت جايگاه ايران تقويت مى شود. 
اين نماينده مردم در مجلس دهم در ادامه تاكيد كرد: وزارت 
امور خارجه بايد هوشيارانه تر در تعامل با كشورها به خصوص 
كشورهايى امثال لهستان عمل كند و توجه داشته باشد كه 
ساخت قدرت در داخل كشور مى تواند استحكام را بيش از 
پيش قوى كند كه البته هوشيارى مردم نيز در اين زمينه 
مفيد خواهد بود. وى درباره روابط گذشته ايران و لهستان و 
نجات جان بسيارى از شهروندان لهستانى توسط كشورمان، 
يادآور شد: لهستان در جنگ جهانى دوم از جمله كشورهايى 
بود كه تحت تجاوز هيتلر قرار گرفت و تعدادى از شهروندان 
لهستانى به ايران پناهنده شدند كه ما نيز از آن ها به خوبى 
پذيرايى كرديم تا زمانى كه به كشور خود بازگشتند. عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس شوراى اسالمى در 
پايان خاطرنشان كرد: ارتباط ايران و لهستان از ديرباز بوده 
است اما بنا به تغييرات سياسى يا تغيير روساى جمهور 
ممكن است تحركات سياسى عليه ايران داشته باشند، با 
اين حال كمك هاى گذشته ايران به شهروندان اين كشور در 
حافظه ملت لهستان باقى است و پاسخ رييس دولت كشور 

خود را خواهند داد.
نقد   به   موقع

حسين نقوى حسينى، عضو كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى مجلس نيز اعتقاد دارد تحريم وزارت 
اطالعات كشورمان توسط اتحاديه اروپا منحرف كردن 
افكار عمومى براى عدم پاسخگويى در خصوص برجام است. 
نقوى حسينى در واكنش به قرار گرفتن وزارت اطالعات 
و دو ايرانى در ليست تروريسم اتحاديه اروپا، گفت: امروزه 
كشورهاى اروپايى ميزبان انواع گروه هاى تروريستى 
هستند و هيچ گاه برخوردى با اين افراد از سوى اين دولت ها 
نشده است. نماينده مردم ورامين و پيشوا در مجلس شوراى 
اسالمى با اشاره به اينكه رفت و آمد و داشتن دفتر توسط 
گروه هاى تروريستى در برخى كشورهاى اروپايى خالف 
قوانين بين المللى است، اظهار كرد: منافقين، االحوازيه 
و...از جمله گروه هاى تكفيرى- تروريستى هستند كه در 
ايران عمليات تروريستى انجام داده اند و موجب شهادت 
هموطنان مان شدند اما اروپايى ها به آن ها پناه داده اند. وى با 
بيان اينكه كشورهاى اروپايى امروزه براى فرار از افكار عمومى 
و عدم پاسخگويى در خصوص اقدامات شان در برجام تالش 

مى كنند با طرح موضوعاتى مانند مساله تروريست و برچسب 
زدن به كشورمان طفره بروند، ادامه داد: در واقع اتحاديه اروپا 
چندين بار براى اجراى كانال مالى ويژه با ايران زمان مشخص 
كرد اما نتوانست در برابر آمريكا تصميم مستقل بگيرد از اين رو 
چنين موضوعاتى را به ميان مى كشند. اين نماينده مردم در 
مجلس دهم با بيان اينكه مى توان به وضوح فرار روبه جلوى 
اروپا در مقابل كشورمان را مشاهده كرد، تصريح كرد: بر اين 
اساس رفتار متناقضى از سوى اين كشورها در خصوص 
مساله برجام، تروريست و ... مشاهده مى شود اما قاره سبز 
بايد حواسش باشد طرح اين مسائل نمى تواند انجام تعهدات 
برجامى را از آن ها سلب كند. عضو كميسيون امنيت ملى و 
سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: 
اين مهم در حالى است كه اروپايى ها بايد بدانند ادامه تبادالت 
مالى و تجارى با ايران م  تواند براى شان دستاورد داشته باشد 
وگرنه شريكى مانند اياالت متحده همواره آن ها را تنها 

خواهد گذاشت.
استمداد از دستگاه ديپلماسي

پيش از اين عليرضا رحيمى، عضو كميسيون امنيت 

ملى و سياست خارجى مجلس نيز گفته بود: در حال  
حاضر رومانى رييس دوره اى اتحاديه اروپاست بنابراين 
درخواست ما از وزارت امور خارجه احضار سفير رومانى به 
عنوان نماينده رييس دوره اى اتحاديه اروپاست . رحيمى، 
عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
شوراى اسالمى، گفت: وزارت امور خارجه بايد در اعتراض 
به تحريم اخير اتحاديه اروپا سفير رومانى را به عنوان نماينده 
رييس دوره اى اتحاديه اروپا احضار كند. وى در واكنش به 
تحريم جديد اتحاديه اروپا، اظهار كرد: در ماه هاى اخير 
شاهد يكسرى اتهامات بى اساس توسط برخى از كشورهاى 
اروپايى نسبت به جمهورى اسالمى ايران بوديم كه نه تنها 
مستندات و ادله كافى نداشتند كه ارتباطات اين اتهامات 
نشان دهنده وجود سناريويى پشت اين اتهامات است. وى 
با اشاره به مناسبات ايران و اتحاديه اروپا، گفت : مناسبات 
ايرا ن و اتحاديه اروپا از اهميت ويژه اى برخوردار است؛ 
بنابراين نبايد افراطيون عامل بر هم خوردن اين مناسبات 
به خصوص دوجانبه شوند، البته كه موارد مطرح شده در 
روزهاى اخير از اساس بى پايه است. اين عضو كميسيون 

امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى 
در پايان تاكيد كرد: در حال  حاضر رومانى رييس دوره اى 
اتحاديه اروپاست. درخواست ما از وزارت امور خارجه 
احضار سفير رومانى به عنوان نماينده رييس دوره اى 
اتحاديه اروپاست تا توضيحات الزم داده شود كه در نهايت 
اقدامات افراطيون منجر به بر هم خوردن كاهش مناسبات 

با اتحاديه اروپا نشود.
راهبرد    برد-برد

اينكه اروپا براي همگرايي با ايران مقابل آمريكا بايستد 
رويايي است كه برخي در سر دارند، ولي اين موضوع هيچ گاه 
به حقيقت نخواهد پيوست. موضوعي كه شايد برخي در 
افكار عمومي و ميان مردم آن را القا كردند ولي بي شك در 
عالم حقيقي وضعيت به گونه اي ديگر پيش خواهد رفت 
زيرا اروپا نيز به دنبال منافع خود مي گردد. اين گفته ها همه 
برگرفته از آن نيست كه بايد با اروپا گالويز شد يا روابط را به 
آشوب كشيد ولي بايد به شيوه اي كه كشورهايي مانند 
روسيه، هند و چين با آن ها مراوده دارند برخورد كنيم كه 
آينده به نفع ما رقم بخورد و بازي برد-بردي در پيش باشد.
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طالبان، القاعده و داعش سه ضلع يك مثلث هستند كه در 
خاورميانه نام آن ها مردم را به ياد ترور، قتل و سربريدن مي اندازد. جوالن 
اين گروه هاي تروريستي و صاحب نفوذ در منطقه به همراه كمك هايي 
كه از جانب برخي دولت هاي خارجي مي شوند، مانعي دربرابر صلح 
است و با توجه به شاكله اي كه آن ها دارند پيوند با آن ها نمي تواند به 
صلح منتهي شود زيرا قبيله اي بودن گروه هايي مانند داعش و امثال آن 
مي تواند به پراكنده بودن خواسته ها يا راهبردهاي آن ها منتهي شود 
زيرا محور مشتركي براي رسيدن به صلح و پيماني واحد وجود ندارد. 
برخي از گروه هاي وابسته به طالبان دل در گروي عربستان و امارات 
دارند، عده اي با آمريكا به گفت وگو مي نشينند و برخي نيز با كشورهاي 
ديگر مذاكره مي كنند و با اين وضعيت آيا مي شود به صلح ماندگار به اسم 
اين جريان اعتماد داشت؟! مسئوالن و مقامات كشورمان براي بهبود 
وضعيت منطقه و درراستاي پايان دادن به سلطه  تروريسم مي كوشند 
و در اين مسير هزينه هايي نيز متحمل شده اند، ولي آيا گفت وگو با 
طالبان در اين روزهايي كه دولت هاي منطقه اي با ايران روابط چندان 
خوبي ندارند، مفيد است؟! آيا دولت قانوني و مستقر در افغانستان از اين 

رويه رضايت دارد؟! 
واكنش منفي به دفاع از يك گروه معارض

چندي پيش مسئوالن ارشد امنيتي و ديپلماتيك ايران براي برخي 
گفت وگوها در مسير صلح به افغانستان رفتند و در اين بين سخناني را 
مطرح كردند، ولي به نظر مي رسد افكارعمومي افغانستان چندان با 
وضعيت موجود همخواني ندارند. در همين راستا روز گذشته روزنامه 
اطالعات روز افغانستان در مطلبي كه آن را به عنوان يكي از مطالب 
اصلي رسانه خود در صفحه نخست انتشار داده بود به نقل از يكي از 
مسئوالن اين كشور مطالبي را نوشت كه بايد در آن تامل كرد. در مطلب 
آمده بود شاه  حسين مرتضوى، معاون سخنگوى رياست جمهورى 
ديروز در واكنشى به سخنان جواد ظريف، وزير خارجه  ايران او را متهم 
به سخنگويى براى طالبان كرد. اين رسانه در ادامه به سفر وزير امور 
خارجه كشورمان به هند نيز اشاره كرد و نوشت كه جواد ظريف در 
كنفرانسى در هند با يك رسانه  هندى گفته بود: «ناممكن است كه 
طالبان در آينده  افغانستان نقشى نداشته باشد اما اين نقش نبايد تعيين 
كننده باشد». شاه حسين مرتضوى در واكنش به سخنان ظريف گفت: 
مقامات وزارت خارجه  ايران اين روزها در نقش سخنگويان طالبان 
عمل مى كنند. اين روزنامه نوشت كه ادريس زمان، معين سياسى 
وزارت خارجه نيز ساعاتى پس از مرتضوى، اظهارات ظريف را مداخله  
آشكار در امور داخلى افغانستان عنوان كرد و اين واكنش را در صفحه 
توييترش منتشر كرد. ساعاتي بعد، شاه حسين مرتضوى يادداشتش 
را از شبكه هاى اجتماعى حذف كرد. اطالعات امروز در مطلب خود 
نوشت:«جواد ظريف در حالى بر نقش طالبان در آينده  افغانستان 

تاكيد كرد كه تمامى كشورهاى دخيل در افغانستان بر پايان خشونت 
و جنگ از طريق يك راه حل سياسى توافق دارند و پيروزى نظامى يكى 
از طرف هاى درگير براى قطع خشونت را همه به شمول طالبان و دولت 
افغانستان ناممكن مى دانند. اظهارات ظريف پس از تاييد رسمى ديدار 
و گفت وگوى ايرانى ها با طالبان، اظهارات تازه نيست اما صريح و روشن 
است.اينكه وزارت امور خارجه حق داشت در برابر اظهارات جواد ظريف 
واكنش نشان دهد، شكى نيست. اما سوال اين است كه اگر غير از ايران 
در قدم اول و در قدم دوم غير از پاكستان و روسيه كشور ديگرى چنين 
سخنى را بيان مى كرد، آيا بازهم واكنش دولت افغانستان به همين 
سراسيمگى و خودسرى و تندى بود؟بي شك خير، ايران هراسى و 
نكوهش دولت ايران براى سياستمداران افغانستان و مقامات دولت 
به مثابه  يك فرصت و امتياز براى امتيازگيرى سياسى و اجتماعى به 
حساب مى آيد. واكنش ديروز مرتضوى به اظهارات ظريف از طريق 
فيس بوك بازتابى از اين عوام زدگى و گرفتارى در دام اغواى شبكه هاى 
اجتماعى بود. جايى كه هر سخنى عليه ايران مى تواند مخاطبان 
بسيارى را به بحث و جدل و فحاشى بكشاند و فهرست طوالنى از 
ديدگاه ها و رقم درشتى از پسندهاى اجتماعى و سياسى را فراهم 
آورد. در كنارش، واكنش هاى ضد ايرانى مى تواند در نگاه ايران ستيزى 
كه رايج شده، معنا شود. اگر چنين محاسبه اى بر واكنش دست كم 
سخنگوى دولت حاكم نيست، چرا بايد يكى از مقامات حساس 
در يك بحث متداوم سياسى گرفتار فيس بوك بازى شود. آيا اين 
مسئوليت رياست جمهورى بود كه در برابر اظهارات ظريف واكنش 
نشان دهد؟ و اگر آرى، فيس بوك مرتضوى كه نمى تواند فضاى انتشار 
چنين موضعى باشد. اگر مرتضوى به نيت موضع گيرى رسمى رياست 
جمهورى چنين واكنشى را منتشر كرد، چرا پس از چند ساعتى اين 
واكنش حذف شد.همه  آنچه ديروز اتفاق افتاد، بيانگر اين است كه 
سخنگويان دولت در بى سرى مطلق به سر مى برند. مرتضوى معاون 
سخنگوى رياست جمهورى افغانستان است و نه خبرنگار فيس بوك و 
نه راننده  احساسات در شبكه هاى اجتماعى. دستيابى به ميز مذاكره با 
طالبان و تحقق صلح، يك دهه است كه اولويت افغانستان است و زمان 
نهايى براى رسيدن به اين توافق نيز روشن نيست. اما نياز افغانستان به 
يك اجماع داخلى و رفع تضاد و تعارض منافع كشورهاى منطقه بر سر 
مسائل افغانستان و از جمله صلح، نياز اساسى براى برقرارى ثبات دايمى 
است. تالش هاى سياسى جارى براى متقاعد كردن طرف هاى درگير 

و كشورهاى دخيل براى مذاكره  سياسى در راستاى صلح، در مراحل 
حساسى قرار دارد. مرتضوى و هر مقام ديگر بايد بداند كه خودسرى و 
احساسات فردى نبايد بر پاليسى و موضع رسمى دولت افغانستان در 
وضعيت جارى، اولويت داده شود. وزارت امور خارجه نهاد مسئول براى 
ارزيابى واكنش هاى جواد ظريف و اعالم واكنش در برابر آن است. اما 
ابراز موضع و واكنش به اقدامات و گفته هاى دولت هاى ديگر بايد تابع 
يك سرى اصول و سنجش هاى عقالنى و سياسى باشد. معين سياسى 
كشور و شمارى از مقامات دخيل در دستگاه ديپلماسى نمى توانند با 
ترامپ سازى ديپلماسى، عجوالنه بحث هاى اساسى سياست خارجى و 
ملى ما را در واكنش هاى فردى در توييتر و شبكه هاى اجتماعى به بحث 
و مناظره  درونى تبديل كنند. پيروى از ترامپ و بازى كه او با شبكه هاى 
اجتماعى پيش مى برد، افزون بر اينكه مقامات مسئول دولت را در دام 
اغواى شبكه هاى اجتماعى مى اندازد، مى تواند جايگاه نهادهاى رسمى 
و اقتدار سياست هاى اعالمى و مكانيزم و آدرس ابراز واكنش ها و مواضع 

ما را متاثر و بى اعتبار كند».
استفاده از ابزار طالبان

اما در ايران نيز واكنش هايي به مسائل مربوط به روابط با طالبان 
و موضوعات مربوط به آن مطرح شده است. در همين راستا ابراهيم 
رحيم پور كه تا حدود يك سال قبل معاونت آسيا و اقيانوسيه وزارت 
امور خارجه را برعهده داشت، با ايلنا گفت وگويي كرده است. او مي گويد 
با رياست جمهورى اشرف غنى، ما شاهد افزايش منازعات ميان دولت 
مركزى و طالبان هستيم. به نظر مى آيد كرزاى توانسته بود يك نوع 
باالنسى را در اين باره برقرار كند ولى دولت اشرف غنى موفق به چنين 
كارى نشده است. از سوى ديگر، داعش به عنوان يك گروه مدعى 
اسالم گرايى ديگر، نقطه ديگرى از جهان اسالم سر برآورده است كه 
طى يكى، دو سال گذشته هم اين غده سرطانى به افغانستان نيز تسرى 
يافته است و ما مشاهده مى كنيم، داعش در بخش هايى از افغانستان 
حضور پيدا كرده است. رياست جمهورى دونالد ترامپ نيز شرايط 
متفاوتى را براى افغانستان ايجاد كرده است چراكه او ساز ديگرى نسبت 
به اوباما در عرصه سياست خارجى مى زند. دولت وحدت ملى افغانستان 
نيز آن انسجامى را كه در دولت كرزاى وجود داشت را ندارد و اختالفات 
داخلى در درون دولت را مشاهده مى كنيم. با وجود تالش هايى كه كابل 
براى رسيدن به توافق با طالبان انجام داده تا روند صلح طى شده و آن ها 
نيز در روند قدرت سهيم شده و مشاركت داشته باشند ولى تا به امروز 

اين گفت وگوها به سرانجام نرسيده است. عدم موفقيت مذاكرات و 
تداوم مناقشات ميان دولت مركزى و طالبان نيز منجر به گفت وگوهاى 
طرف ها و كشورهاى مختلف با طالبان شده است. اين مذاكرات هم در 
داخل افغانستان، هم در دوحه قطر و هم در كويته پاكستان انجام شده 
است.به تازگي نيزآمريكايى ها با حضور پاكستان، امارات و عربستان در 
ابوظبى انجام دادند. وي در پاسخ به اين سوال كه گفت وگوهاى ايران و 
طالبان از چه زمانى آغاز شد؟ توضيح مي دهد:«به دليل اينكه مسائل 
مرزى براى مان بسيار مهم بود و دولت كابل نيز از توانايى الزم براى آنكه 
بتواند خواسته هاى ما در برقرارى امنيت مرزها تامين كند – به ويژه 
اينكه داعش هم در افغانستان حضور پيدا كرده بود – طبيعى بود كه 
ارتباطاتى با طالبان برقرار كنيم و با آن ها مذاكراتى داشته باشيم». اين 
ديپلمات در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه مبناي گفت وگوها فقط 
تامين امنيت مرزها بوده مي گويد كه هدف مان اين بود كه در درجه 
اول به تامين امنيت و تسريع در روند صلح در افغانستان كمك كرده و 
در درجه دوم، امنيت مرزهاى شرقى مان حفظ شود. بخش هايى از اين 
گفت وگوها نيز با اطالع دولت افغانستان انجام مى شد. در اين باره نيز 
بحث هاى مختلفى ميان تهران و كابل وجود داشت تا آنكه دبير شوراى 
عالى امنيت ملى به كابل سفر كرد و هياتى هم از طالبان به تهران آمد و 
سيدعباس عراقچى به افغانستان رفت. معناى اين تحرك جديد هم آن 
است كه تماس ها و ارتباطات ايران و با طالبان با اطالع و هماهنگى دولت 
افغانستان انجام مى شود. جمهورى اسالمى ايران نيز به عنوان دولت 
مستقل بدون توجه به خواسته هاى آمريكا و حتى روسيه، مى خواهد 

به استقرار صلح در افغانستان كمك كند. 
تطهير يك گروهك

در ميان اظهارات و تحليل هايي كه وجود دارد، اظهارات رييس 
پيشين كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي كشورمان از اهميت 
بيشتري برخوردار است. عالءالدين بروجردي در رابطه با اين مذاكرات 
با طالبان گفت: جمهورى اسالمى ايران در زمينه افغانستان خاطرات 
تلخى از آمريكا دارد؛ در يك مقطع زمانى ايران نهايت كمك را در زمينه 
افغانستان به آمريكايى ها ارائه كرد اما خروجى همه آن همكارى ها اين 
بود كه ايران از سوى آمريكايى ها محور شرارت ناميده شد. بروجردى 
در خصوص حضور ايران در مذاكرات اخير پيرامون وضعيت افغانستان 
و تكاپوى آمريكايى ها در اين زمينه براى مذاكره با ايران، اظهار داشت: 
جمهورى اسالمى ايران در زمينه افغانستان خاطرات تلخى از آمريكا 

دارد؛ در يك مقطع زمانى ايران نهايت كمك را در زمينه افغانستان به 
آمريكايى ها ارائه كرد اما خروجى همه آن همكارى ها اين بود كه ايران 
از سوى آمريكايى ها محور شرارت ناميده شد. عضو كميسيون امنيت 
ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى بيان كرد: اين شرايط 
نشان مى دهد كه آمريكا كشورى پيمان شكن و غير قابل اعتماد 
است و با توجه به اينكه محور مذاكرات اعتماد است،  زمينه اى براى 
مذاكره ايران و آمريكا در زمينه افغانستان وجود ندارد. وى با اشاره به 
نقش آمريكا در تحوالت افغانستان، افزود: نقشى كه آمريكايى ها در 
افغانستان بازى كردند، نقشى تخريبى بود و هيچ گونه كمكى به ايجاد 
امنيت پايدار در افغانستان نكرد. بروجردى در خصوص سفر هيات 
طالبانى به ايران و سفر شمخانى و عراقچى به افغانستان براى مذاكره با 
مسئوالن كشور افغانستان، ادامه داد: ايران در طول چند دهه گذشته 
در ارتباط با بحران افغانستان همواره با طرف هاى مختلف مذاكراتى 
را انجام داده است. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: از زمانى كه مجاهدين در حال جهاد بودند و تا زمانى كه آن ها 
قدرت را در دست گرفتند، ايران در سطوح مختلف مذاكراتى را در 
زمينه افغانستان انجام مى داد زيرا سياست ايران كمك به حل بحران 
افغانستان بوده و اين نقش را هميشه ايفا كرده است. وى در خصوص 
اينكه مذاكره ايران و طالبان براى چيست؟، افزود: گروهك هايى كه 
به عنوان تروريست در سازمان ملل مصوب شده اند، النصره و داعش 
هستند و بنابراين ايران با گروه هاى تروريستى كه در كشتار مردم 
سوريه نقش داشته اند هرگز مذاكره نمى كند، مذاكره ايران و طالبان 
قابل تسرى به ساير گروه هاى تروريستى نيست.عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى ايران با 
بيان اينكه ايران براى حل بحران ها هميشه معتقد است كه مذاكره 
مهم ترين محور براى حل مشكالت است، بيان كرد: بخش زيادى 
از خاك افغانستان در دست طالبان است و ايران براى حل بحران 

مى خواهد از شيوه مذاكره كمك خود را به حل اين بحران ارائه كند.
استمداد از مردم

ناديده گرفتن ديپلماسي عمومي در مناسبات جهاني يا 
منطقه اي معضلي است كه مي توان آسيب هاي فراواني به 
دستگاه ديپلماسي يك كشور يا نهادهاي هم راستاي آن ايجاد 
كند. طالبان همچنان در ذهن مردم ايران به عنوان يك گروه 
قاتل و آدم كش جا دارد و اقدامات مفيد گروه هاي مختلف 
براي به دست گرفتن افسار اين جريان فكري و سياسي را 
برنمي تابند. مسئوالن و آن هايي كه وظيفه به نتيجه رساندن 
مروادات كالن را دارند بايد به شيوه اي برخورد كنند كه ابتداي 
ملت براي پذيرش يك اقدام آمادگي داشته باشند و در ادامه از 

پروژه اي رو نمايي كنند تا اين گونه مسائل ايجاد نشود.

تذكركتبي

s ias i@ghanoondai ly . i r

گروه سياسى

  تعلل هاي دولتمردان قاره سبز براي برقراري كانال مالي با كشورمان، مسئوالن جمهوري  اسالمي را دلزده كرده است

 كالفگي ايران از دست اروپا

افكارعمومي در ايران و افغانستان به رونمايي ناگهاني از مذاكرات با يك گروه خاص واكنش مثبتي نشان ندادند

چالش طالبان

معضل فقر، گراني، معيشت و بيكاري همه با هم گره خورده است و مسئوالن ما 
نيز در اين مسير همواره كوشيده اند تا شايد بتوانند براي مدت هاي كوتاه اين مسائل 
ــا اختصاص وام هاي  ــد. از پرداخت يارانه گرفته ت ــي موفق نبوده ان را رفع كنند، و ل
مختلف و مسكن مهر همه در مسير رفع فقر بوده و اين در حالي است كه جز با توسعه 
ــيد. در تازه ترين رويداد شاهد آن  ــير ترقي مد نظر نخواهد رس پايدار كشور به مس
ــند تا با اختصاص اعتبارهفت هزار ميليارد تومانى  هستيم كه نمايندگان مي كوش
فقر مطلق را از بين ببرند! در همين راستا روز گذشته محمدمهدى مفتح، سخنگوى 
ــال 98 مجلس با بيان اينكه كليات اليحه بودجه سال  ــيون تلفيق بودجه س كميس
98 مورد بررسى قرار گرفت، اهداف كلى اليحه بودجه را تشريح كرد. مفتح با اشاره 
ــال 98 با حضور رييس سازمان  ــته كميسيون تلفيق بودجه س به نشست روز گذش
برنامه و بودجه، رييس بانك مركزى و وزير نفت، گفت: در نشست امروز محمدباقر 

نوبخت در خصوص كليات بودجه توضيحاتى ارائه داد. بر اساس اين گزارش مشخص 
ــيون تلفيق بودجه سال 98  شد كه بودجه دو سقفى خواهد بود. سخنگوى كميس
ــده در اليحه بودجه  ــاس درآمد و هزينه هاى پيش بينى ش مجلس ادامه داد: بر اس
ــتغال، تمركز دولت در اليحه  ــال 98  اهداف كالنى دنبال مى شود، در بخش اش س
بودجه بر اشتغالزايى در حوزه مسكن است كه در بافت هاى فرسوده شهر و مسكن 
اجتماعى اين هدف دنبال مى شود. نماينده مردم  تويسركان در مجلس دهم شوراى 
ــت مردم، بيان داشت: 14 ميليارد دالر براى  اسالمى با اشاره به هدف ارتقاي معيش
تامين كاالهاى اساسى با ارزچهارهزار و 200 تومانى در نظر گرفته شده ، همچنين 
بودجه اى براى رفع فقر مطلق در اليحه بودجه پيش بينى شده است. وى توضيح داد: 
بودجه رفع فقر مطلق به افرادى تعلق مى گيرد كه درآمد آن ها از دست كم مستمرى 
ــت، در واقع دولت به  كه كميته امداد امام خمينى(س) پرداخت مى كند كمتر اس

ــتمرى كميته امداد، دريافتى داشته  دنبال آن است كه همه اقشار برابر حداقل مس
باشند، براى اين هدف هفت هزار ميليارد تومان اعتبار ديده شده است. مفتح در ادامه 
با اشاره به صحبت هاى رييس بانك مركزى در نشست كميسيون تلفيق بودجه سال 
ــائلى كه بر سر ارز در سال 97به وجود آمد  98، اظهار داشت: همتى در خصوص مس
توضيحاتى ارائه كرد و براى شرايط ارزى در سال 98 پيش بينى صورت گرفته است. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: بيژن زنگنه وزير نفت از شرايط درآمد و صادرات نفت 
در سال 98 گزارشى ارائه كرد، وزير از ميزان صادرات و درآمد نفتى پيش بينى هايى 
را ارائه كرد و بيان شد با فرض اعمال تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران، اعداد و 
ارقامى كه براى اين بخش در اليحه بودجه پيش بينى شده، مطابق با واقعيت هاست.

سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه سال 98 با بيان اينكه اين كميسيون در نوبت 
عصر نيز نشست دارد، اظهار داشت: زنگنه در گزارش خود به ظرفيت چاه هاى نفت 
و مصرف داخلى پرداخت و در خصوص قيمت نفت در بازار جهانى براى نمايندگان 

عضو كميسيون توضيحاتى ارائه كرد.

رفع فقر با تزريق بودجه!
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تولسـى گابارد، نماينـده هاوايى در 
مجلس نمايندگان آمريكا قصد دارد در 
انتخابات رياست جمهورى بعدى آمريكا 
درسال آينده نامزد حزب دموكرات شود. 
او كه 37 سال دارد، در گفت وگو با شبكه 
تلويزيونى سي ان ان گفته است كه  طي 

چند هفته آينده آمادگى خود را رسـما 
اعالم خواهد كرد.

تولسـى گابارد مى گويد كـه داليل 
زيـادى بـراى شـركت در رقابت هـاى 
انتخابات بعـدى دارد؛ انتظـارات مردم 
آمريكا و نگرانى هاى شان از اوضاع فعلى 

در اين كشور. اين «كهنه سرباز» جنگ 
عراق مى خواهد  موضوع جنگ و  صلح  
را در مركـز كمپين خـود قـرار دهد. او 
كه عضو كميتـه امـور خارجى مجلس 
نمايندگان است، اولين نامزد پيرو آيين 
هند و براى رياسـت جمهورى در تاريخ 

آمريكا خواهد بود.به گابارد انتقادهايى 
هـم مى شـود؛ از جمله اينكه در سـال 
2017 ميالدى و در سفر به سوريه نه فقط 
با قربانيان جنگ داخلى و سركوب هاى 
حكومت اسد كه پنهانى با بشار اسد هم 
ديدار كرده است. وقتى اين ديدار بر مال 

شد، او گفت كه اين مالقات بدون برنامه 
قبلى بوده، امـا زمانى كـه از او براى اين 
ديدار دعوت شده، آن را پذيرفته چون 
بر اين باور است كه هيچ فرصتى را براى 
پايان دادن به جنگ در سـوريه  نبايد از 
دست مى داده است و گفت وگو با اسد نيز 

يكى از اين فرصت هاست.تولسى گابارد 
يكى از سرشناس ترين نمايندگان مجلس 
نمايندگان آمريكاست كه در دور قبلى 
انتخابات در كنار برنى سندرز، نماينده 
جناح چپ دموكرات ها قـرار گرفت و از 

او در برابر هيالرى كلينتون حمايت كرد.

تولسی گابارد، کاندیدای جدید دموکرات ها برای انتخابات ۲۰۲۰

وزير خارجه آمريكا  از برگزارى اجالسى جهانى 
ــتان در روزهاى 24 و  25 بهمن  خبر داد  در لهس

كه به گفته او  ادامه فشار حداكثرى بر ايران است.
ــالس را ارتقاى  ــدف از اين اج مايك پمپئو ه
ثبات و آزادى در خاورميانه با تاكيد بر مقابله با نفوذ 

منطقه اى ايران عنوان كرد.
واكنش وزير  امور خارجه ايران

محمد جواد ظريف،  وزير امور خارجه جمهورى 
ــرح آمريكا براى  ــران  در واكنش به ط ــالمى اي اس
ــو پايتخت  ــى عليه ايران در ورش برگزارى اجالس
لهستان، در صفحه توييتر  خود نوشت: اين لكه ننگ 
از دامان دولت لهستان پاك شدنى نيست.ظريف 
ــرايطى كه ايران جان لهستانى ها  ادامه داد: در ش
ــور  ــات داد، اين كش ــگ جهانى دوم نج را در جن
ــه ضد ايرانى  ــيرك مذبوحان هم اكنون ميزبانى س
ــه داد: به ميزبان  ــت.وى ادام را بر عهده گرفته اس
ــس ضدايرانى  ــركت كنندگان در اين كنفران و ش
ــه در نمايش قبلى  ــم، آن هايى ك يادآورى مى كن
آمريكا عليه ايران شركت كردند، يا االن مرده اند يا 
روسياه و منزوى اند. ايران اما قوى تر از هميشه است.

واكنش معاون سياسى وزير خارجه
از سوى ديگر، عباس عراقچى معاون سياسى 
ــورمان نيز در صفحه توييتر  وزير امور خارجه كش
ــت  ــتان براى نشس خود با كنايه به ميزبانى لهس
ضد ايرانى نوشت:1892 لهستانى از سال 1942 
ــتانى ها در قلب تهران  ــتان لهس تاكنون در قبرس
آرميده اند.وى افزود: بيش از صد هزار لهستانى پس 
از آزادى از اردوگاه هاى كار اجبارى استالين از راه 

ايران بازگشتند.
عراقچى اضافه كرد: قبرستان ها در ايران بعداز 
30 سال قابل جايگزينى هستند اما مردم تهران 77 
سال است كه احترام مهمانان خودرا نگه داشته اند.

واكنش دبير شوراى عالى امنيت ملى
 امير دريابان على شمخانى، دبير شوراى عالى 
امنيت ملى ديروز شنبه در جمع خبرنگاران و در 
واكنش به بيانيه آمريكا و لهستان درباره برگزارى 
اجالسى ضد ايرانى در ماه آينده ميالدگفت: آدمى 
ــار، وقتى به  ــا حداكثر فش ــد تحريم ب كه مى گوي
سمينار و كنگره مى رسد، مفهومش اين است كه 

قافيه را باخته است.
دولت لهستان مجرى اوامر ترامپ 

ــتگرا در  ــى تندرو و راس ــال حاضر،  دولت در ح
لهستان بر سر كار است. دولت راستگراى لهستان 
ــه اروپا و حوزه هاى  در رعايت هنجارهاى اتحادي
ــا آلمان  ــى و امنيتى ب مختلف اقتصادى، سياس
ــور در اتحاديه اروپا  ــه كه قدرت هاى مح و فرانس
ــزب حاكم  ــتند، چالش هاى جدى دارد. ح هس
ــدود كردن  ــتگراى «قانون و عدالت» با مح راس
رسانه ها و افزايش اختيارات دولت در كنترل رسانه 
ــه اروپا را به  ــى هنجارهاى اتحادي ها و نهاد قضاي

چالش كشيده است.
ــد ترامپ،  ــفر دونال ــز س ــته ني ــال گذش س
ــاز شد  ــتان خبرس رييس جمهور آمريكا به لهس
ــا مخالف  ــر در اروپ ــه ميليون ها نف ــى ك در حال
ــت هاى ترامپ در زمينه محيط زيست و  سياس
ــفر ترامپ به لهستان  ــتند. س جهانى شدن هس
ــكا و اتحاديه  ــان آمري ــى كه مي با توجه به تنش
ــه  اروپا و اعضاى محورى آن چون آلمان و فرانس
وجود داشت، مهم بود. در چنين شرايطى دولت 
ــتقبال پرشورى از ترامپ  راستگراى لهستان اس
ــت كه  ــر اين چندان عجيب نيس انجام داد. بناب
تندروهاى لهستانى با وجود سابقه روابط خوب 
ــتى عليه  ــران، از برگزارى نشس ــور با اي اين كش

كشورمان حمايت كنند.

اظهارات جديد هوك در امارات
مثلث بولتون، پمپئو و هوك در چند ماه اخير، 
حسابى عليه ايران فعال بوده اند و در سطح جنگ 
ــت به  ــورمان دس ــته اند عليه كش روانى تا توانس
ــى زده اند.در تازه ترين جنگ روانى،  ايران هراس
ــژه اياالت متحده آمريكا  برايان هوك، نماينده وي
ــنبه 22 دى (12 ژانويه) گفت  در امور ايران روز ش
معافيت هاى آمريكا در مورد خريداران نفت ايران به 

هيچ وجه تمديد نمى شوند.به گزارش رويترز، هوك 
ــرى در امارات متحده عربى  در يك كنفرانس خب
گفت: دليل اصلى معاف كردن برخى كشورهاى 
خريدار نفت ايران جلوگيرى از افزايش قابل توجه 

قيمت نفت بود.
ــت  ــح در مورد سياس ــال او از توضي ــا اين ح ب
واشنگتن پس از پايان مهلت معافيت جارى در ماه 

مي (ارديبهشت 1398) خوددارى كرد.

ــته اى از روز  آمريكا پس از خروج از توافق هس
ــرى از  14 آبان (پنجم نوامبر 2018)، آخرين س
تحريم هاى مرتبط با فعاليت هاى هسته اى عليه 
ايران را بازگرداند. اين تحريم ها به شكلى گسترده 
ــتيرانى ايران را هدف قرار  صنعت نفت، گاز و كش

دادند.
ــور به مدت 6  ماه از  در همين حال هشت كش
ــدند. اين هشت كشور  تحريم هاى نفتى معاف ش

ــد، تركيه، ژاپن، كره  عبارتند از چين، تايوان، هن
جنوبى، ايتاليا و يونان.

داستان دنباله دار موشكى
ــتان،  ــت هاى خصمانه لهس عالوه بر سياس
ــر روى برنامه  ــه هم در چند هفته اخير ب فرانس
ــت و هر چند  ــت گذاشته اس موشكى ايران دس
روزيك بار، بيانيه اى عليه ايران صادر مى كند. در 
ــا نيز روز جمعه وزارت  تازه ترين موضع گيرى ه
ــا برنامه  ــت ت ــور از ايران خواس خارجه اين كش

موشكى خود را به شكل كامل، متوقف كند.
ــه نامتعارف،  ــن توصي ــه اي ــخ ب ــا در پاس ام
سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان  با تاكيد 
بر اينكه قطعنامه 2231 ايران را از برنامه موشكى 
ــى و داراى كاربردهاى علمى منع  متعارف، دفاع
ــا و تحميل  ــت، گفت: تالش براى الق نكرده اس
ــت از اين قطعنامه درباره برنامه  برداشت نادرس

موشكى ايران غيرمسئوالنه است.
ــارات  ــه اظه ــش ب ــمى  در واكن ــرام قاس به
سخنگوى وزارت  امور خارجه  فرانسه  در خصوص 
برنامه  موشكى ايران افزود: انتظار مى رود فرانسه 
ــان برجام  ــت مخالف ــاى نادرس ــرار ادعاه از تك

خوددارى كنند. 
ــخنگوى  ــد: برخالف ادعاى س وى يادآور ش
ــه، نه برنامه موشكى ايران  وزارت خارجه فرانس
ــده و نه  ــه گذارى ش ــداف غيرمتعارف پاي با اه
ــران براى تقويت  ــوان حق طبيعى اي آنچه به عن
ــود در قالب  ــى و دفاعى خ توانمندى هاى علم
ــت، برخالف  ــعه يافته اس ــكى توس برنامه موش

قطعنامه 2231 است.
ــمى بارديگر تاكيد كرد: برنامه موشكى  قاس
ايران دفاعى، ملى، متعارف و نه تنها قانونى است 

بلكه حق طبيعى ملت ايران به شمار مى رود.

لهستان و فرانسه  در جبهه آمريكا
دولت ترامپ در اروپا به یارکشی علیه ایران مشغول است

مثلث پمپئـو، بولتون و هـوك همچنان به 
اقدامات خود عليه ايران ادامـه مى دهند و به 
صورت همزمـان عالوه بـر خاورميانه در قلب 

اروپا نيز به ياركشى سياسى مشغول هستند. 
همزمان با اعالم خبر برگزارى كنفرانس امنيتى 
ضد ايرانى در لهسـتان به ميزبانى آمريكا(!) ، 
فرانسه نيز روى برنامه موشـكى ايران دست 
گذاشـته و هر چند روز يك بار با  خبرسـازى 
و موضع گيـرى هاى خصمانه، سياسـت هاى 
ديكته شده توسط كاخ سفيد را دنبال مى كند.

از طرف ديگر، برايان هوك، رييس گروه اقدام 
عليه ايران نيز خيال كشورهاى داراى معافيت 
موقت براى واردات نفت از ايران را راحت كرده 
و گفته كـه ضرب االجـل اعالم شـده به هيچ 
وجه، قابل تمديد نيست. بررسى اقدامات سه 
مامور ترامپ براى مقابله با ايران در جبهه هاى 
سياسى، نظامى و اقتصادى نشان مى دهد كه 

دولت اشـتباهى آمريكا برنامه ويـژه اى براى 
كشومان دارد.

لهسـتانى ها كه مهمـان نـوازى ايرانى ها 
را  در خاطرشـان دارند حاال بـا دولتى تندرو و 
راستگرا، ميزبان اجالسى ضد ايرانى شده اند؛  
اين موضوع باعث كـدورت وزير خارجه ايران 
و معاون سياسـى او شـده و اين دو با يادآورى 

تاريخ معاصر، حسـابى آن هايى كه در ورشو با 
اقدامات ضد ايرانى آمريكا، هماهنگ شده اند 
را مورد نكوهش قرار دادند. به هر حال در حال 
حاضر، لهستان و فرانسـه به عنوان دو كشور 
اروپايى در جبهه آمريكا قرار گرفته اند و برنامه 
كاخ سـفيد عليه دولت ايران را پيش مى برند. 
يكى ميزبانى اجالسى سياسـى امنيتى را به 

عهده گرفته و ديگرى به بنـگاه صدور  بيانيه 
عليه برنامه موشكى دفاعى ايران تبديل شده 
است. داستان تحريم نفت هم كه پيچيدگى هاى 
خاص خود را دارد و توسط هوك دنبال مى شود، 
توسط بيشتر كشورهاى اروپايى  مورد حمايت 
قرارگرفته اسـت و ايتاليا و يونان به شـدت از 

ترامپ، تبعيت مى كنند.

ممهدى دل روشن 

تعطيلى دولت آمريكا به مدت 22 روز تاكنون 
سابقه نداشته است. طوالنى ترين تعطيلى اجبارى 
دولت در دسامبر 1995 و  ژانويه 1996 و به مدت 21 

روز در دوران رياست جمهورى بيل كلينتون بود.
ــدار داده بود كه ممكن است  ترامپ پيشتر هش

اين وضعيت ما ه ها و حتى سال ها هم ادامه پيدا كند.
اختالف دموكرات ها با رييس جمهورى بر سر 
ــاخت يك ديوار مرزى با مكزيك  تامين هزينه س
ــارد و 700 ميليون دالر  ــت. ترامپ پنج ميلي اس
بودجه براى ساخت اين ديوار درخواست كرده اما 
دموكرات ها كه در مجلس نمايندگان اكثريت دارند 
پيشنهاد تصويب بودجه اى تا سقف دو ميليارد دالر، 
نه براى ساخت ديوار بلكه براى تامين امنيت مرزها 

را داده اند.
ــده تعليق فعاليت  تعطيلى دولت اياالت متح
ــه  آن ها به طور  ــى دارد كه بودج نهادهايى را در پ
مستقيم از سوى كنگره تامين مى شود. اين اقدام در 
حال حاضر 25 درصد نهادهاى دولتى را دربر گرفته 
و باعث عدم پرداخت حقوق 800 هزار كارمند شده 
ــت. نزديك به 420 هزار تن از اين افراد ناچارند  اس

ــش از 380 هزار نفر به  بدون حقوق كار كنند و بي
مرخصى بى حقوق فرستاده شده اند.

ــت تا زمانى كه بودجه  دونالد ترامپ گفته اس
ــود، وضعيت فعلى ادامه  ــاخت ديوار تامين نش س
خواهد داشت. نمايندگان دموكرات حاضرند يك 
بودجه اضطرارى براى پرداخت حقوق كارمندان و 
ادامه كار نهادهاى دولتى تصويب كنند اما ترامپ با 

آن مخالفت كرده است.
ــد بر اينكه  ــس جمهورآمريكا  ضمن تاكي ريي
ــت  نمايندگان جمهورى خواه يكپارچه از خواس
ــارى او  ــتيبانى مى كنند، مى گويد كه پافش او پش

ــت براى منافع و امنيت كشور است. اقدامى درس
او تهديد كرده است كه اگر دموكرات ها با پرداخت 
پنج ميليارد و 700 ميليون دالر براى ديوار مرزى 
ــت فوق العاده اعالم خواهد  موافقت نكنند، وضعي
ــدون موافقت  ــورت او مى تواند ب ــرد. در اين ص ك
كنگره و از بودجه ى پنتاگون، هزينه ساخت ديوار 

را تامين كند.
ــود در اين باره  ــام توييترى خ او در آخرين پي
ــراى او راه حل  ــت فوق العاده ب گفت:اعالم وضعي
ساده اى خواهد بود اما مايل نيست كه به سرعت از 

آن استفاده كند.

رییس جمهور آمریکا و دموکرات ها همچنان بر مواضع خود درباره ساخت دیوار حایل پافشاری می کنند

ركوردشكنى ترامپ در تعطيل نگه داشتن  دولت 
كمتر رهبرى در جهان، كشور خود را كشورى با 
دولت غيرممكن مى خواند. در ميان چنين رهبرانى 
نيز كمتر كسى پيدا مى شود كه فعاالنه براى نابودى 
ــورش تالش كند و تقريبا هيچ رهبرى را نيز  كش
نمى توان در سراسر جهان يافت كه يك توافق صلح 
ــاله را به خطر بيندازد تا به اين هدف برسد. 10 س

هيچ رهبرى چنين كارى نمى كند غير از ميلوراد 
دوديك، رييس جمهور جديد بوسنى و هرزگوين. 
ــوى مادلين آلبرايت، وزير  شخصى كه زمانى از س
ــنى و  ــكا هوايى تازه براى بوس خارجه وقت آمري

هرزگوين توصيف شده بود.
ــت جمهورى خود  ميلوراد دوديك، دوره رياس
ــنى و هرزگوين در نوامبر 2018  ــور بوس را بر كش
ميالدى آغاز كرد و تنها يك روز پس از آغاز فعاليت در 
اين سمت اعالم كرد: من يك صرب هستم. بوسنى 

تنها محل كار من است.
ــت و بارها به طور علنى  او يك صرب ملى گراس
خواستار جدا شدن كشورش از بوسنى و تشكيل 
كشور مستقل جمهورى صربستان شده است. او 
رييس جمهور بوسنى است اما اعالم كرده كه قصد 

ندارد از پاسپورت بوسنيايى خود براى سفرهايش 
استفاده كند.موفقيت دوديك و رسيدن او به اين 
مقام در كشور چندقوميتى بوسنى و هرزگوين نيز 

نتيجه  بيان چنين سخنان تحريك آميزى است.
ــرقى تا  ــتان ميلوراد دوديك در اروپاى ش داس
ــت؛ پيش از او نيز  ــتان آشناس حدودى يك داس
سياستمداران بسيارى موضع خود را تغيير داده، 
ــر داده و به سمت روسيه به  نداى جدايى طلبى س
ــنى  ــك متحد قوى رو كرده انداما در بوس عنوان ي
پذيرش چنين چيزى آسان نيست؛ نه براى مردمى 
كه در اين كشور زندگى مى كنند و نه براى آمريكا كه 

دستاورد قابل توجهى را در حوزه سياست خارجى 
در جريان جنگ بوسنى به دست آورده است.

ميلوراد دوديك تا سال 2013 ميالدى از رادوان 
ــين صرب هاى بوسنى كه در  كاراجيچ، رهبر پيش
ــترى در موضوع پرونده  ديوان بين المللى دادگس
نسل كشى شهر سربرنيتسا گناهكار شناخته شد، 
دفاع مى كرد. او حتى در سال 2016 ميالدى شخصا 
در مراسم افتتاحيه  يك خوابگاه دانشجويى جديد 
در شهر پاله كه به افتخار كاراجيچ نامگذارى شده 
بود، شركت كرد و از تابلويى كه نام كاراجيچ روى آن 

حك شده بود، پرده برداشت.

رییس جمهور بوسنی در مسیر جنگ داخلی

رهبرى كه به دنبال فروپاشى كشورش است؟

كاخ سـفيد گزارش نيويـورك تايمز 
را درباره تحقيقـات اداره پليس فدرال 
(اف بى آى) دراين مورد كه دونالد ترامپ 
مخفيانـه در جهت منافع روسـيه عمل 
كـرده، رد كرده و آن را مضحـك  خواند.
نيويورك تايمز در گزارشـى  نوشت كه 
ايـن تحقيقات در ايـن مورد بـود كه آيا 
سياسـت هاى آقاى ترامـپ در روزهاى 

پس از اخراج جيمز كومى، رييس سابق 
اف بـى آى در جهت منافع روسـيه بوده 
يا خيـر.در اين گـزارش همچنين گفته 
شده كه تحقيقات اف بى آى اين مساله را 
هم شامل مى شد كه آيا عملكرد رييس 
جمهور آمريكا را مى توان تهديدى براى 
امنيت ملى آمريكا دانست؟جيمز كومى، 
رييس پيشين اف بى آى كه در زمان باراك 

اوباما به اين سمت منصوب شده بود، درمه 
2017 به خاطر اختالفاتش با دونالد ترامپ 

ازسمتش بركنار شد.
در آن زمان گفته شد كه آقاى ترامپ، 
جيمز كومى را به دليل عملكرد نامطلوبش 
در رسـيدگى بـه ماجـراى جنجالـى 
ايميل هاى هيالرى كلينتون اخراج كرده 
اسـتاما در مقابل دموكرات ها گفتند كه 

دليل اصلى اخراج آقاى كومى، اصرارش 
به ادامه تحقيقات درباره ادعاهاى مربوط به 
تعامالت سرى ستاد انتخاباتى آقاى ترامپ 
با روسـيه در جريان انتخابات رياسـت 

جمهورى 2016 بوده است.
سارا سندرس، سخنگوى كاخ سفيد 
گفته، اندرو مك كيب كه در زمان تحقيقات 
مسـئوليت اف بى آى را برعهده داشت، 

به دروغگويى معروف اسـت و توسـط 
اف بى آى از كار بركنار شد.دونالد ترامپ 
به طورمكرر از آقـاى مك كيب به خاطر 
ارتباطاتش با دموكرات ها انتقاد مى كرد. 
گفته شده كه اين ارتباطات مانع از آن شده 
بود كه او در تحقيقـات مربوط به دخالت 
روسـيه در انتخابات رياست جمهورى 

2016 بى طرف بماند.

کاخ سفید تحقیقات 
اف بی آی را در باره 
عملکرد ترامپ 
مضحک  خواند

در سـال 1789 لويـى شـانزدهم 
آريستوكرات هاى فرانسه، روحانيون 
و شهروندان را فراخواند تا با گفت وگو 
راهى براى حـل بحران مالـى دربار و 

فرونشاندن نارضايتى مردمى بيابند.
اين مرحله اى از انقالب فرانسه بود. 
چهار ماه بعد شاه از قدرت خلع و چهار 
سال بعد با گيوتين سـرش از تن جدا 
شـد. دو قرن پس از آن تاريخ، امانوئل 
مكرون كه بيشتر  به خاطر شيوه رفتار 

اشرافى اش مورد انتقاد واقع مى شود 
به همان شكل خواهان گفت وگوى ملى 
شده اسـت تا بتواند آتش اعتراضات 
جليقه زرد ها را پس از نه هفته ناآرامى 

فرونشاند.
او در 15 ژانويـه طـرح «بحـث 
بزرگ» را كليد مى زنـد. در اين برنامه 
كه سـه ماه به طول خواهـد انجاميد، 
مردم فرانسـه همچـون زمان شـاه 
نگون بخت، شـكايات و پيشنهادات 

خود را در شكايت نامه هايى كه توسط 
شهردارى هاى پنج هزار بخش فرانسه 
توزيع شده است، به ثبت مى رسانند 
و به دولت تحويـل مى دهند.بحث بر 
چهار محور اصلى متمركز خواهد بود: 
ماليات ها، انرژى سبز، اصالحات نهادى 
و شهروندى. گفت وگو ها در اينترنت و 
در سالن هاى اصلى شهر برپا خواهند 
شد. با اين حال مقامات رسمى گفته اند 
تغييـر اصالحات بنيـادى مكرون كه 

به قصد ليبراليزه كردن اقتصاد انجام 
خواهد شد، تغييرناپذير خواهند بود.
اسـتفان سـيرو، تاريخ نگار دانشگاه 
سـرژى پونتوآز، به روزنامـه پاريزين 
مى گويد: «امانوئل مكرون مثل لويى 
شـانزدهم مى ماند كه شكايت نامه ها 
را مى گرفت اما چيزى از آن ها سـر در 

نمى آورد».
مكـرون كـه محبوبيتـش در ماه 
گذشـته با كاهـش قابل مالحظه اى 

همراه بـوده، قـول داده اسـت تا از 
بحث ها بـراى كاناليزه كردن خشـم 
عمومـى و پى ريزى سياسـت جديد 
مبتنـى بـر اصـول دموكراسـى 

مشاركتى بيشترى استفاده كند.
با اين حـال طرح گفت وگـوى ملى 
رييس جمهـور با اسـتقبال نه چندان 
گـرم معترضان روبه رو شـده اسـت. 
يك نظرسـنجى انجـام شـده در روز 
چهارشـنبه نشـان مى دهـد تنها 40 

درصـد شـهروندان قصـد دارنـد در 
اين طرح شـركت كننـد. معترضان يا 
جليقه زردها از آن سو با فراخوان هاى 
امضـاى بـزرگ خواهـان برگـزارى 

رفراندوم هستند.
 در مقابل نخست وزير، ادوارد فيليپ 
ايـده رفراندوم پيشـنهادى از سـوى 
شـهروندان را «ابـزارى مفيـد در يك 
دموكراسى» خوانده است، هرچند گفته 

است استفاده از آن بايد محدود باشد.

امید مکرون به فرونشاندن اعرتاضات جلیقه زردها با روش لويی شانزدهم



به گزارش خبرگزارى ميزان، سومين جلسه رسيدگى به اتهامات چهار 
نفر از متهمان پرونده شركت دومان توكان به رياست قاضى صلواتى در شعبه 
چهارم دادگاه ويژه رسيدگى به جرايم اقتصادى به صورت علنى برگزار شد.

در ابتداى اين جلسه قاضى صلواتى از نماينده دادستان خواست اگر 
چنانچه مطلبى دارند در جايگاه حاضر شده و بيان كند.

صفريان نماينده دادستان پس از حضور در جايگاه گفت: حرف هاى 
امروز من بر محور اظهارات و ادعا هاى قبلى آقاى دومان سهند است كه 
به آن ها پاسخ خواهم داد.وى گفت: متهم در خصوص طوالنى شدن روند 
ــته و معتقد بودند كه نحوه تحقيقات و بازپرسى  رسيدگى اعتراض داش
عمدا طوالنى شده است تا اين پرونده به دادگاه ويژه ارجاع شود در حالى كه 
اين ادعا اصال صحيح نيست در خصوص اين پرونده ها با توجه به تخصصى 
بودن پرونده و نيز تعداد زياد شكات طوالنى شدن روند تحقيقات يك امر 
طبيعى است. البته اين را هم بايد دانست كه براساس استجازه از مقام معظم 
رهبرى پرونده هايى كه در مرحله رسيدگى در مرحله تجديدنظر هم باشند 
مشمول اين استجازه مى شوند و در اين دادگاه ها رسيدگى خواهد شد. 
نماينده دادستان ادامه داد: مطلب ديگر اين بوده كه اين پرونده اصال شاكى 
نداشته است و بدون داشتن شاكى تشكيل شده است. در اين خصوص 
ــى پيامك هاى موجود در فضاى مجازى در  بايد گفت: اوال اينكه با بررس
خصوص اين متهمان مى توانيم اثبات كنيم كه خود متهمان در جريان 
بودند كه برخى از سپرده گذاران شاكى اين پرونده هستند و نسبت به اين 
موضوع شكايت كرده اند كه به عنوان نمونه مى توان به پيامك هاى خانم 
ندا مختارزاده اشاره كرد. وى گفت: مطلب بعدى اين است كه دادستانى 
ــى مدنى ملزم به شكايت  به هيچ عنوان مطابق با ماده 290 آيين دادرس
شكات نيست. طبق صراحت اين ماده هر كجا كه حقوق ملت و اشخاص 
ــتانى مى تواند بدون نياز به شاكى خصوصى به  پايمال شده باشد دادس

پرونده ورود كند.
وى به يكى ديگر از اظهارات آقاى دومان سهند كه در جلسه قبل به آن 
اشاره كرده بود پاسخ داد و گفت: آقاى دومان در جلسه قبل گفته اند كه اقرار 
به تنهايى سند نيست و ما فقط به اقرار ها بسنده كرده ايم در حالى كه بايد 
دانست كه دادسرا صرفا به اقرار ها بسنده نكرده است بلكه به ادله ديگرى 

هم توجه داشته است.
ــات واهى كه همه براى  صفريان بيان كرد: تبليغات كذايى و تبليغ
ــرمايه گذارى بوده بخش ديگرى از عناوين اتهامى اين متهم  جذب س
است كه همگى مستندسازى شده و موجود است به عنوان مثال در متن 

پيامك هاى پيج مشاوران سرمايه گذارى اين شركت اين گونه موجود است 
كه آقاى دومان سهند از الفاظ صريح كه داللت بر اغواى سرمايه گذاران دارد 
استفاده مى كند. مثال مى گويد كه بايد از ابزار تهديد و فشار استفاده كنيم، 
چون مى داند كه شرايط شركت مناسب نيست و ديگر پولى نمانده است 
كه بخواهد به سرمايه گذاران قبلى بپردازد و نياز است به هر طريقى سرمايه 
ــارات خود به يكى ديگر از ادعا هاى  جديد جذب كند.وى در انتهاى اظه
ــاره كرد و گفت: ادعاى اين متهم كه  متهم مبنى بر نداشتن باديگارد اش
من اصال باديگارد نداشته ام و زندگى ساده اى دارم، كذب است و براساس 
اسناد و مدارك كه دو نمونه آن را مى توانيد اكنون ببينيد اين فرد باديگارد 

داشته است.
در ادامه قاضى صلواتى از كارشناس دادگسترى خواست در جايگاه 

حاضر شده و به دفاع از كار كارشناسى خود بپردازد.
كارشناس رسمى دادگسترى پس از حضور در جايگاه گفت: با توجه به 
اظهارات جلسه قبل آقاى دومان الزم است چند نكته بيان شود.وى گفت: 
در خصوص منابع و مصارف متهمان نشان مى دهد كل گردش حساب ها 
560 ميليارد تومان بوده است كه در 46 فقره حساب گردش داشته است 
ــزى و حدود همين مقدار يعنى 280 كه حدود 280 ميليارد تومان واري

ــت. وى افزود: حدود 94 ميليارد تومان  ميليارد تومان برداشتى بوده اس
سرمايه گذاران واريز كرده اند، حدود 40 ميليارد تومان نامشخص است كه 
از كجا هزينه شده است حدود 250 ميليون تومان درآمد هتل و رستوران 
بوده است. حدود 75 ميليون تومان سود سپرده بانكى بوده است و حدود 7
ميليارد تومان وجوه افراد ديگرى بوده است كه ارتباط شان مشخص نيست.

وى گفت: 94 ميليارد تومان به اين حساب ها واريز شده كه مربوط به 
259 نفر بوده است. پرداختى به سرمايه گذاران حدود 61 ميليارد تومان 
بوده كه اصل و سود آن مشخص نيست؛ كه البته نمى توان تاييد كرد كه 
ــت يا خير اين امر  اين 61 ميليارد تومان جزو 94 ميليارد تومان بوده اس
بيانگر اين است كه سود سرمايه هاى قبل از سرمايه هاى جديد پرداخت 

مى شده است.
وى گفت: بيشتر بودن تعداد قرارداد ها به نسبت تعداد افراد به اين علت 
است كه ممكن است قرارداد ها براى مدت بعدى توسط همان افراد قبلى 

تمديد شده باشند.
ــكات نسبت به مباحث مطرح  در ادامه اين جلسه يكى از وكالى ش
شده توسط كارشناس رسمى دادگسترى سواالتى مطرح كرد و گفت: 
ــما اعالم كرديد كه 139 فقره قرارداد جارى داريد در حالى كه اكنون  ش
186 شاكى داريم؟كارشناس رسمى پاسخ داد: اين قرارداد ها مبناى كار ما 
نيست، چون اطالعات مالى قرارداد ها به خود قرارداد پيوست نبوده است 
و نيز ممكن است همه قرارداد ها به ما داده نشده باشد.سوال دوم وكيل از 
كارشناس رسمى اين بود كه شما مى گوييد 161 ميليارد سود پرداخت 
شده است اين سود ها به چه كسى داده شده است؟كارشناس رسمى پاسخ 
داد: خير اين مبلغ صرفا سود نبوده است بلكه كل پرداختى بوده است كه 
شايد اصل پول و شايد سود و شايد چيز ديگرى بود ها باشد.وكيل شاكيان 
خطاب به كارشناس رسمى و رياست دادگاه گفت: گويا افرادى هستند كه 
اصل پول و سود خود را گرفته اند و اصال جزو شكات هم نيستند، چون اين 
پو ل ها از كار اقتصادى بدست نيامده است و از پول خود مردم بوده است الزم 

است اين افراد شناسايى شوند و پول ها بازگردد.
ــهند براى ادامه دفاعيات در  ــه دادگاه متهم دومان س در ادامه جلس
جايگاه قرار گرفت.قاضى صلواتى پيش از آغاز دفاعيات متهم به وى تذكر 
داد و گفت: مواظب اظهارات خود باشيد و به كسى توهين نكنيد در غير 
اين صورت برابر مقررات با شما رفتار خواهد شد.رييس دادگاه خطاب به 
متهم پرسيد: تعيين سود در شركت بر چه اساسى انجام مى گرفت. شما 
ــقف 40 درصد پرداخت كرده ايد.متهم پاسخ داد: ميزان  سود هايى تا س
سود باال در قرارداد هايى كه درجلسه قبلى دادگاه اشاره شد تا 40 درصد 
بوده است؛ اما سود ماهيانه نبوده است. بلكه قرارداد مشاركت بوده است.

قاضى صلواتى پرسيد: در كدام پروژه و چه مقدار اين سود را داده ايد؟متهم 
پاسخ داد: پروژه آژانس مسافرتى اريكه فارس ايرانيان كه تور هاى نوروزى 
آن 80 درصد سودآور بوده است، اما چون بازداشت شدم نتوانستم آن را 
اجرايى كنم. اينكه من سود 40 درصد به كسى پرداخت كرده ام را قبول 
ندارم.قاضى خطاب به متهم گفت: اين سود پرداخت شده است بر اساس 
گزارش حسابرسى 15 نفر، 8 الى 40 درصد سود دريافت كرده اند. اقارير 
ــركت در پرونده وجود دارد شما با  مستند شما مبنى بر زيان ده بودن ش

ــازمان هواپيمايى قرارداد نداشته ايد.متهم دوباره  هيچ كشتيرانى و س
ــود 40 درصد استنكاف كرد و قاضى از كارشناس  از پذيرش پرداخت س
رسمى دادگسترى خواست در اين رابطه توضيح دهد.كارشناس رسمى 
دادگسترى با كسب اجازه از رييس دادگاه گفت: قرارداد هايى كه در آن سود 

8 الى 40 درصد مطرح شده است پرداختى نيز داشته است.
قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: طبق اظهارات شما در سازمان 

اطالعات، رستوران ها ضررده بوده اند در اين رابطه توضيح دهيد.
رييس دادگاه از متهم پرسيد: آيا سپرده و آورده اى داشته ايد؟متهم 
ــخ داد: بالغ بر 500 ميليون تومان براى شركت آورده داشتم.قاضى  پاس
صلواتى خطاب به متهم گفت: طبق اقارير خود شما برادرتان پنج ميليون 
تومان پول توجيبى مى گرفته است.متهم پاسخ داد: هركسى مى تواند 

پول تو جيبى بگيرد.
نماينده دادستان با كسب اجازه از محضر قاضى خطاب به متهم گفت: 
شما در كانالى آورده ايد كه ورودى مجموعه صفر شده است و پروژه هاى 
آتى به مشكل مى خورد، پس خودتان در جريان بوده ايد.متهم پاسخ داد: 
شما نمى توانيد با مطالب آن كانال گزينشى برخورد كنيد. آن كانال مربوط 
به آموزش و ماركتينگ بوده كه توسط بنده و اساتيد انجام مى شد.در ادامه 
مستشار دادگاه خطاب به متهم گفت: شما هنوز در فضاى اغواگرى هستيد. 
پاسخ دهيد پول 186 طلبكار را چگونه پرداخت مى كنيد؟متهم پاسخ 
داد: در تمام بازجويى هايم بار ها به بازجو گفته ام كه اولويت بنده پرداخت 
حق شاكيان بوده است و اين موضوع در مرحله دادسرا صورت جلسه شد.

قاضى خطاب به متهم گفت: شعار ندهيد و جوسازى نكنيد. شما ديپلم 
داشتيد چرا خود را دكتر معرفى كرديد؟ شكات حاضر در جلسه نيز تاييد 
ــما خود را دكتر معرفى مى كرديد.پس از اظهارات قاضى  كرده اند كه ش
صلواتى تعداد زيادى از شكات به نشان تاييد دست خود را باال بردند. قاضى 
صلواتى خطاب به متهم گفت: شما روزى 200 هزار پيامك براى تبليغات 
مى زديد. هزينه آن از كجا مى آمد؟ شما پول مردم را براى تبليغات مى داديد.

متهم پاسخ داد: هزينه آن را از محل سود شركت مى دادم. قاضى خطاب به 
متهم گفت: براساس نظر كارشناسى هزينه ها در جايى كه اعالم شده صرف 
نشده است. قاضى خطاب به متهم گفت: پنج مورد از پروژه هاى تان را نام 
ببريد.متهم پاسخ داد: رستوران شمس العماره، رستوران آركا، رستوران 

كاوانى، رستوران ستاره كيش و هتل ستاره كيش و هتل بلور.
ــناس رسمى دادگسترى در  قاضى صلواتى گفت: طبق اعالم كارش
مجموع 250 ميليون تومان بابت هتل و رستوران به حساب واريز شده 

است، 15 نفر بيشترين سود را دريافت كرده اند و 17 نفر بيشترين پورسانت 
را بابت مشاوره گرفته اند در اين رابطه توضيح دهيد.متهم پاسخ داد: جمع 
كل آن دو ميليارد بوده است كه در طول سه سال فعاليت به آن ها پرداخت 
كرده ام. در ادامه جلسه يكى از شكات با كسب اجازه از محضر رياست دادگاه 
گفت: آقاى دومان سهند با پيام هاى مختلف به افراد ادعا كرده اند كه اگر 
بيرون بيايند تمام خسارت را جبران و پول هاى ما را بر مى گردانند، در اينجا 

به ما پاسخ دهند كه چگونه مى خواهند اين را پول را برگردانند؟
در ادامه جلسه دادگاه قاضى صلواتى خطاب به وكيل مدافع متهم از وى 
خواست دفاعيات خود را مطرح كند.وكيل مدافع متهم گفت: موكلم در 
تاريخ 94/4/23 مبادرت به ايجاد شركت دومان توكان كرده است تا خدمتى 

درجهت رفع معضل بيكارى، ايجاد اشتغال و جذب سرمايه گذارى كند.
متهم بيان داشت: در آخر در حضور دادگاه، مستشاران، وكالى محترم و 
حاضرين در جلسه اعالم مي كنم با وجود اينكه اتهامات وارده را قبول ندارم، 
اما آمادگى همكارى كامل با دادگاه و هر مرجع قضايى ديگر را دارم كه اصل 

سرمايه و سود منعقد شده در قرارداد و نيز خسارت هاى وارده را بپردازم.
وى گفت: آمادگى كامل دارم مبلغ شاكيان را به هر ميزان كه در آخرين 
قرارداد قيد شده است كه شامل اصل پول، سود و ميزان ضررو زيان است را 
بپردازم.متهم ادامه داد: از شاكيان بابت ضرر و زيان هاى وارده عذرخواهى 

مى كنم.
پس از دفاعيات متهم، قاضى صلواتى اظهار كرد: اكثر شكات تمام زندگى 
ــرمايه گذارى كرده اند و ديگر  خود را به عنوان سرمايه در اين شركت س
تهديد ها جواب نمى دهد. تاكنون اموالى شناسايى نشده و اموال شناسايى 
شده كفاف بدهى ده نفر را هم نمى دهد.قاضى صلواتى گفت: متاسفانه متهم 
تاكنون صداقت نداشته و اموالى معرفى نكرده است.وى با اعالم ختم جلسه 

امروز گفت: ادامه رسيدگى فردا ساعت 10 خواهد بود.

حقوق و قضا
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ميزان مصرف لوازم آرايشى و رنگ مو در ايران هميشه 
بحث برانگيز بوده و آمارهاى مختلفى در اين باره منتشر 
ــقم آن ها  ــت. آمارهايى كه درباره صحت و س ــده اس ش
سواالت مختلفى مطرح است. در همين راستا بخش بندى 
مصرف كنندگان  بازار رنگ مو در ايران از موضوعات جالبي 
است كه شركت پژوهش بازار و رسانه امروز (EMRC) به 
آن  پرداخته و پس از بررسى افراد باالى 15 سال ساكن 17

شهر بزرگ ايران، نتايج قابل توجهى ارائه كرده كه در ادامه 
مى خوانيد.

بخش هاى مختلف     موجود در بازار مصرف رنگ مو
ــران به پنج بخش  ــده  رنگ مو در اي افراد مصرف كنن
تقسيم بندى مى شوند. هر كدام از اين بخش ها درصدى 
ــاص مى دهند. طبق آمار  از مصرف بازار را به خود اختص
ــتند كه در كل به دنبال تفاوت و  ــده  افرادى هس اعالم ش
متمايز بودن هستند.  اين دسته از افراد در گروه سنى 25 تا 
39 سال، طبقه اجتماعىـ  اقتصادى متوسط رو به پايين، 
ــتند. در ادامه بررسى ها  متاهل و خانم هاى خانه دار هس
نشان داد 30 درصد از مصرف كنندگان  افرادى هستند كه 
در زندگى به دنبال لذت هستند. اين دسته از افراد بين 18 تا 
35 سال دارند، مجرد و دانشجو يا كارمند هستند، در طبقه 

اجتماعى ـ اقتصادى متوسط رو به باال قرار دارند و تحصيالت 
ليسانس يا باالتر دارند. 16 درصد افراد مورد بررسى، كسانى 
هستند كه فقط به دنبال رفع نيازهاى ضرورى شان هستند. 
اين دسته از افراد داراى 40 تا 55 سال سن، طبقه اجتماعى 
ـ اقتصادى متوسط، تحصيالت ديپلم و يا پايين تر هستند و 
غالبا متاهل و خانم هاى خانه دار هستند. همچنين تحليل 
ــان داد پرداخت بيشتر براى كيفيت  بيشتر اين گروه نش
ــبك زندگى اين افراد  ــهولت و يا مد و فشن در س بهتر، س
نمى گنجد. پول خرج كردن از دغدغه هاى اين گروه است 
ــا خرج كردن پول،  و قبل از انجام هركار، تصميم گيرى ي
خوب فكر مى كنند. محصوالتى كه قيمت مناسب دارند، 
مى خرند و تحليل عقايد آن ها نشان مى دهد كه دوستدار 
ــتند. افراد اين گروه بسيار كمتر از نرم  محيط زيست هس
جامعه برندهاى ايگورا و سيلك كالر را مصرف مى كنند. 17

درصد مصرف كنندگان رنگ مو افرادى هستند كه به دنبال 
تجربه هاى جديد هستند.  اين دسته از افراد بين 15 تا 24

سال سن دارند و طبقه اجتماعى اقتصادى متوسط رو به 
پايين، مجرد، دانشجو يا كارمند هستند. اين افراد به راحتى 
پول خرج مى كنند و از گذراندن وقت در رستوران، خريد 
لباس و سفرهاى تفريحى خارج از كشور لذت مى برند. لذت، 
راحتى و شادى مفاهيم اصلى در زندگى اين افراد هستند، 
رفتار غيرسنتى دارند و هنگامى كه قصد خريد دارند، قبل 
ــگاه هاى فيزيكى به اينترنت مراجعه  از سر زدن به فروش

ــتند كه خريد  مى كنند. همچنين اين افراد معتقد هس
آنالين زندگى را آسان تر مى كند و از مشاركت فرزندان در 
فرآيندهاى تصميم گيرى استقبال مى كنند. 24 درصد از 
مصرف كنندگان رنگ مو را افراد سنتى و صرفه جو تشكيل 
مى دهند. اين دسته از افراد داراى گروه سنى 50 تا 59 سال، 
طبقه اجتماعىـ  اقتصادى متوسط، تحصيالت ديپلم يا 
پايين تر و غالبا خانم هاى خانه دار هستند. اين گروه نسبت به 
قيمت محصول حساس هستند، اصوال از نمايشگاه ها خريد 
مى كنند و تا جايى كه بتوانند به دنبال تخفيف هستند. 
پروموشن مى تواند انتخاب آن ها را براى خريد تغيير دهد 
و قيمت ارزان را به كيفيت ترجيح مى دهند. ديدگاه هاى 
سنتى دارند و در مقابل تكنولوژى و تاثير آن در زندگى امروز، 
مقاومت مى كنند. در مقايسه با نرم جامعه، برند بيول در بين 
اين افراد طرفداران بيشترى دارد و برندهاى استار و بس 
كمتر از نرم جامعه در اين گروه مصرف مى شوند. در ادامه 
اگر بخواهيم در هر بخش ميزان مصرف رنگ مو را بررسى 
كنيم؛ آمارها نشان مى دهد كسانى كه به دنبال تجربه هاى 

جديد هستند، بيشترين ميزان مصرف رنگ مو را دارند.
مصرف كنندگان         مكمل ها

مو پس از رنگ شدن نرمى و حالت قبلى خود را از دست 
ــان سراغ  مى دهد و اكثر افراد براى حفاظت از موهاى ش
ــان مى دهد  مكمل هاى مراقبت از مو مى روند. آمار نش
ــگ مو از حالت دهنده   35 درصد از مصرف كنندگان رن

مو و 63 درصد از آن ها از نرم كننده استفاده مى كنند. در 
اين ميان افرادى كه به دنبال تجربه هاى جديد هستند، 
34 درصد بيشتر از سايرين از محصوالت حالت دهنده 
ــتفاده مى كنند و افرادى كه صرفا به دنبال برآوردن  اس
نيازهاى ضرورى هستند، 27 درصد كمتر از سايرين از 
اين محصوالت استفاده مى كنند.  همچنين 17 درصد 
ــامپوى ويتامينه جهت  از مصرف كنندگان رنگ مو، ش
ــان مصرف مى كنند. 14 درصد از  حفاظت از موهاى ش
آن ها نيز شامپوى مخصوص موهاى رنگ شده استفاده 
ــذت، 22 درصد  ــان افراد جوياى ل مى كنند. در اين مي

ــامپوى مخصوص موى رنگ شده  ــايرين ش بيش از س
استفاده مى كنند. نوع رنگ موي مصرف شده نيز از موارد 
ــى قرار بگيرد. براى مثال  ديگريست كه بايد مورد بررس
45 درصد از افرادى كه به دنبال متفاوت بودن هستند، 
رنگ موى مصرفى  شان از نوع  شيميايى دائمى است. 14
درصد افراد همين دسته از رنگ موى گياهى دائمى و 16

درصد آن ها از رنگ موى غيردائمى استفاده مى كنند. اين 
درصدبندى در دسته هاى ديگر نيز متغير است و داده هاى 
جالبى در اين زمينه به دست آمده است. 53 درصد افرادى 
كه به دنبال لذت بردن هستند، از رنگ موى شيميايى 

ــتفاده مى كنند. 18 درصد افراد اين دسته از  دائمى اس
رنگ موى گياهى و 15 درصد از آن ها رنگ موى غير دائمى 
استفاده مى كنند. آمارهاى ارائه شده در اين گزارش، كمك 
ــب وكارهاى فعال در حوزه محصوالت  بسزايى به كس
آرايشى و بهداشتى مى كند. آمارهايى كه چنين كسب 
وكارهايى برحسب آن ها مى توانند، محصوالت مختلف 
ــب به بازار  ارائه كنند. همچنين  را با قيمت گذارى مناس
مسئوالن نيز با بررسى چنين آمارهايى مى توانند شناخت 
ــته باشند و با آگاهى  دقيق ترى از مصرف كنندگان داش

بيشتر به تصميم گيرى بپردازند.

ــازمان  ــر قاچاق كاال و ارز س ــگيرى و نظارت ب مديركل پيش
ــاك قاچاق  ــگاه عرضه پوش تعزيرات حكومتى، گفت: 75 فروش
ــن با مديران  ــرات الزم را دريافت كردند همچني در تهران تذك
ــاك  ــراى تفهيم قانون و جمع آورى پوش مجتمع هاى تجارى ب

قاچاق جلساتى برگزار شده است.
ــى ماده  ــت آيين نامه اجراي ــاده هف ــتوالعمل م ــر پايه دس ب
ــور حمايت  ــه منظ ــاق كاال و ارز و ب ــا قاچ ــارزه ب ــون مب 13 قان
ــاى  ــه برنده ــا عرض ــى، از اول دى، ب ــاك داخل ــد پوش از تولي

ــود. ــورد مى ش ــاق برخ ــاك قاچ ــى) پوش ــرز (قطع مح
ــا خبرنگار  ــو ب ــنبه در گفت وگ ــادى روز ش ــد اجته عبدالمجي
ــاك  ــرح مقابله با عرضه پوش ــت: ط ــى ايرنا اظهار داش اجتماع
قاچاق، مرحله اى است. در مرحله نخست قرار بود اطالع رسانى 
ــد. ــا تذكر داده ش ــه اين كااله ــگاه هاى عرض ــود و به فروش ش

ــت از هفته جارى، كارگروه عملياتى با حضور  وى افزود: قرار اس
نيروى انتظامى، قاضى تعزيرات، نماينده ستاد مركزى مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز و نمايندگان سازمان حمايت مصرف كنندگان 

و توليدكنندگان و اتاق اصناف وارد عمل شود و از واحدهايى كه 
ــت خود ادامه داده اند،  با وجود تذكرات قانونى همچنان به فعالي

كاالهاى قاچاق جمع آورى و واحدهاى صنفى پلمب شوند.
ــران مدعى  ــاك ته ــه صنف پوش ــت: اتحادي اجتهادى گف
ــازار به همراه  ــكالتى براى ب ــت مش بود كه اين طرح ممكن اس
ــتاندار تهران و تاكيد جدى وزير  ــتور اس ــد اما با دس داشته باش
ــاك قاچاق،  ــورد با عرضه پوش ــور مبنى بر ادامه روند برخ كش
ــى گيرد. ــورد قانونى صورت م ــگاه هاى متخلف، برخ با فروش

رييس كميته قضايى طرح مبارزه با عرضه پوشاك قاچاق اظهار 
ــت: تاكنون پرونده اى در اين مورد به تعزيرات ارجاع نشده  داش
است و بيشتر واحدهاى غيرمجاز و فاقد نمايندگى پس از تذكر و 
هشدار، تابلوها را پايين آوردند و كاالهاى قاچاق را جمع كردند. 
ــع آورى و مقابله با  ــن طرح، جم ــد: هدف اي اجتهادى يادآور ش

برندهاى پوشاك است كه قاچاق بودن آن ها محرز است. 
ــن برندها مجوز  ــت كه اي محرز بودن قاچاق از اين جهت اس
ــور ندارند  فعاليت از وزارت صنعت، معدن، تجارت در داخل كش

ــتند و از طرفى، ورود  ــاى خارجى نيس و دفتر نمايندگى برنده
پوشاك هم كه ممنوع است؛  بنابراين مشخص است اين پوشاك از 

مسيرهاى غيرقانونى وارد كشور شده است.

        «قانون»   از وضعيت    بخش بندى    مصرف كنندگان رنگ مو در ايران گزارش مى دهد   

آمارهاي رنگارنگ

                مديركل نظارت بر قاچاق كاال و     ارز تعزيرات:    

75 فروشگاه عرضه كننده پوشاك قاچاق تذكر گرفتند

گوشي هاي تلفن همراه از جمله محصوالتي هستند كه در چند ماه 
گذشته به بهانه افزايش و نوسانات قيمت دالر، افزايش قيمت شديدي 
ــط مسئوالن اعالم شده كه  را تجربه كرده اند و با وجود اينكه بارها توس
گوشي هايي كه براي واردات آن ها ارز دولتي دريافت شده بود و هنوز در 
گمرك باقي مانده اند، به بازار عرضه خواهند شد و درپي اين عرضه قيمت 
اين محصول در بازار با كاهش مواجه خواهد شد؛ اما تا به حال شاهد اين 
اقدام و كاهش قيمت اين محصوالت در بازار نبوده ايم. از آنجايي كه گوشي 
تلفن همراه در دنياي امروز از جمله ضروريات زندگي به شمار مي رود، 
قيمت هاي بيش  از اندازه باالي اين محصوالت در بازار دست مردم را براي 
خريد گوشي تلفن همراه تا اندازه زيادي بسته است؛ چراكه اين كاال در چند 
ماه گذشته با افزايش قيمت چهار تا پنج برابري روبه رو بوده است. با اين 
وجود عدم كاهش قيمت كاالها تنها به محصوالت الكترونيك و ديجيتال 
ختم نمي شود، تقريبا در تمام بازارها و در ميان تمام كاالها با قيمت هاي 

سرسام آوري مواجه هستيم كه بهانه آن افزايش قيمت دالر و ارز بوده است. 
در حالي كه پس از كاهش قيمت ارز در بازار  باز هم شاهد كاهش قيمت در 

بازارهاي ديگر نبوده ايم. 
آزاد شدن گوشي هاي توقيفي

روز گذشته رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاى صوتى، تصويرى 
و تلفن همراه اعالم كرد كه حدود 600  هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده 
با ارز دولتى به زودى از توقيف آزاد شده و وارد بازار مى شود.  ابراهيم درستى 
ــنا، اظهار كرد: حدود 130 هزار دستگاه تلفن همراه  در گفت وگو با ايس
در توقيف دادستانى است و حدود 500 هزار دستگاه ديگر در انبارهاى 
گمرگ دپو شده كه تعدادى از آن ها با ارز 4200 تومانى وارد شده و برخى 
ديگر نيز قبل از ابالغ اين مصوبه دولتى و با ارز ارزان تر يعنى با نرخ 3700 
تومانى پارسال وارد شده اند، اما هنوز توقيف هستند و به زودى آزاد خواهند 
شد. اگر نرخ ارز در بازار كه اخيرا نوسان كمترى پيدا كرده، ثبات بيشترى 

داشته باشد و به اندازه كافى براى واردات تامين شود، قيمت گوشى تلفن 
ــده و بازار آن كنترل خواهد شد؛ اما چيزى كه مسلم  همراه ارزان تر ش
است، اين است كه از ابتداى امسال تاكنون 25 تا 30 درصد از نياز  بازار، 
وارد شده است و پيش از اين هم كه واردات مسافرى تلفن همراه به اين 
صنف كمك مى كرد، طى 10 روز اخير سايت نيما براى واردات مسافرى 

بسته شده است.
كاهش خريد به دليل قيمت هاي باال

رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاى صوتى، تصويرى و تلفن 
همراه با بيان اينكه به دليل باال بودن قيمت ها تقاضا براى خريد تلفن همراه 
كاهش پيدا كرده است، گفت: اگر قانون به درستى اجرا شود و رفتارهاى 
سليقه اى را كنار بگذاريم، بسيارى از مشكالت حل مى شود. اين در حالى 
است كه بسيارى از كاالهاى وارداتى توقيف شده از مد افتاده اند اما همچنان 
در گمرگ هستند و ترخيص نشده اند. به عنوان مثال پارچه يك كاالى 
فصلى است و برخى از لوازم الكترونيكى تاريخ مصرف دارند، بنابراين بايد در 
اين زمينه مشكالت با سرعت بيشترى حل و فصل شود و كاالها ترخيص 
شوند كه البته در تيم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه بهترى در 

اين زمينه وجود دارد.

علت      نوسان     قيمت
ــتى در خصوص اينكه چرا بازار تلفن همراه تا اين حد با نوسان  درس
ــكالت را به گردن  قيمت مواجه شده است، اظهار كرد: نبايد همه مش
ــال واردات تلفن همراه به صورت  اصناف انداخت، چرا كه به عنوان مث

مسافرى كه تا 10 روز پيش انجام مى شد، با ارز آزاد صورت مى گرفت و 
نرخ آن طى ماه هاى گذشته هر روز و هر هفته تغيير مى كرد اما با وجود 
اين مشكالت ممكن است يك يا چند فروشنده سوءاستفاده كنند كه با 

آن ها برخورد مى شود.

بازار ديجيتال

 قاضى در سومين جلسه رسيدگى به پرونده دومان توكان مطرح كرد

عدم صداقت متهم و معرفى نكردن اموال

رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه هاى صوتى، تصويرى و تلفن همراه اعالم كرد

عرضه گوشى هاى وارد شده با ارز دولتى به بازار
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اما اين روزها به نظر مي آيد 
سدسازان، سوداي تجن را در سر 

مي پرورانند؛ رودخانه اي كه اگر پاي 
سدسازان به آن باز شود، سرنوشتي 

همچون كارون را خواهد داشت. 
چندي پيش ساخت سدي به نام 

«فينسك» روي تجن در دستور كار 
دولت خارج شد، اتفاق مباركي كه 

آرامش را به اين رودخانه بازگرداند 
اما گويا اين آرامش قبل از طوفان بوده 

است چراكه سدسازان عزم و اراده 
جدي براي تحقق روياي سدسازي 

روي تجن دارند

گروه جامعه

اوضاع نابسامان اين روزها نقل هر مجلسى شده است. به هركجا كه سرك 
مى كشى حرف از گرانى است و آتش سوزى در مدارس و واژگونى اتوبوس و 
تجاوز به كودكان و گران شدن مرغ و ...... و هزاران هزار سوژه اى كه اين روزها 
تمامى ندارد. اوضاع اين روزها مصداق «اين رشته سر دراز دارد» است. اين 
روزها همه نگرانند، همه ناراضى اند، همه دلخور و شاكى اند. چه آن ها كه به 
اين دولت راى داده اند و چه آن ها كه راى نداده اند. چه دوستان و چه دشمنان، 
چه راضى ها و چه ناراضى هاى هميشگى، همگى در اين اوضاع نابسامان گير

ــامان اين روزها كوچك و بزرگ نمى شناسد. عمده  افتاده اند! اوضاع نابس
شهروندان مشكالت معيشتي فراوان داشته و ناراضى اند، احساس ناامنى مى 
كنند، براى آينده فرزندان شان نگرانند، از موج موج تبعيض و بى عدالتى خسته 
شده اند،  دلچركينند، پر از دلهره اند.... آخر چرا؟مگر ما را چه شده است؟ مگر 

بر سر اين مملكت دوست داشتنى چه آمده است؟ مگر ما يكى از كشورهاى 
ثروتمند جهان از لحاظ پتانسيل و ذخاير ثروت ساز نيستيم؟ مگر اينجا ايران 
نيست؟ ايرانى كه مردمش هميشه در صحنه هستند؟ مردمش به نام خليج 
ــالم زندگى مى كنند و براى دين شان  هميشه فارس غيرت دارند؟ با نام اس
جان مى دهند. مگر اينجا ايران نيست؟ همان ايرانى كه الگوى دليرى و مرام و 
جوانمردى اش حسين(ع) است.  همان حسينى كه كوچك و بزرگ از شنيدن 
نامش به لرزه در مى آيند و عاشقانه مى پرستندش... مگر اينجا ايران نيست؟ 
همان مملكتى كه روزى بيشه شيران بود. همان مملكتى كه جهان آرا  داشت 
و بابايى... همان كه حسين فهميده را به ثمر رساند. اين مملكت شيرودى را 
داشت، اين مملكت بهشتى و رجايى را داشت و هزاران هزار از اين نام هاى با 

صالبت و پر از رشادت...
ــت؟ اين همه عوام فريبى براى چه؟ اين همه  به راستى ما را چه شده اس

نارضايتى از براى چه؟ اين همه تبعيض، ظلم، فحشا، فقر، اختالس، جنگ بر 
سر قدرت، اين همه نگرانى و نگرانى و نگرانى براى چه؟! به خدا ما فقط آرامش 
مى خواهيم. به خدا ما يك زندگى سالم و سالمت و بى دغدغه مى خواهيم. ما 
زندگى الكچرى و حساب هاى پس انداز در سوييس نمى خواهيم. به خدا ما 
فقط آرامش مى خواهيم. يك زندگى ساده، يك معيشت بى درد سر، يك شغل، 
يك امنيت روانى و جسمانى مى خواهيم. ما فقط مى خواهيم وقتى فرزندمان را 
به مهد كودك مى بريم، سالمت به خانه باز گردد و كسى او را از لحاظ جنسى و 
روانى مورد آزار قرار ندهد.ما فقط مى خواهيم هنگامى كه فرزندانمان به مدرسه 
مى روند در آتش نسوزند. اين حرف زيادى است؟ اين حرف ناحقى است؟ ما 
فقط مى خواهيم سيستم دانشگاه ها آنقدر امن باشد كه استاد به دانشجو تجاوز 
نكند، اتوبوس در دره واژگون نشود، دانشجو دلهره شهريه نداشته باشد و.....

اين رشته سر دراز دارد...به خدا ما فقط آرامش مى خواهيم. مثل همان روزها، 

روزهايى كه مردم در مقابل گلوله سينه سپر كردند اما آرامش داشتند. سختى 
ديدند، اما اعتماد داشتند. تجاوز دشمن به كشور را ديدند، اما هميارى و همدلى

صاحب منصبان خود را داشتند. اين روزها مردم دل شكسته اند، فرو پاشيده اند، 
روح و روان شان را مى گويم. آن ها از لحاظ روحى و اعتماد و اميد فروپاشيده اند....

به كجا مى رويم چنين شتابان؟ و اين رشته طوالنى ما را به كجا مى كشاند؟ 
ما مردمى هستيم  كه جان مان را براى دين و كشورمان بارها و بارها به خطر 
انداخته ايم و باز هم مى اندازيم. ما مردمى هستيم كه بسيار آزمايش داده ايم و 
هزاران بار از امتحانات سخت سربلند بيرون آمده ايم و باز هم مى آييم. به خدا ما 
شايسته بى مهرى نيستيم. به خدا ما شايسته اين همه دلهره و نگرانى نيستيم. 
به خدا شايسته نيست ما را بشكنيد. ما را بخشكانيد. ما و احساسات و عشق و 
انقالبى بودن مان را ناديده بگيريد. ما براى اين مرز و بوم جان مى دهيم، مال مى

دهيم، از عزيزان مان مى گذريم پس  شما كجاى كاريد؟ شما چه مى كنيد؟ 
به خدا ما شكسته ايم، ما فروپاشيده ايم، ما غمگينيم، صداى مان به هيچ كجا 
نمى رسد. خسته ايم. دلخسته ايم. پژمرده ايم.... ما فقط آرامش مى خواهيم... 

ما فقط آرامش مى خواهيم... آرامش!

ما فقط آرامش مى خواهيم ...

نگاه

قريب به دو هفته از انتشار چند ساعته بوي بد در اغلب 
تهران مي گذرد و با وجود شايعات مختلف در اين باره و 
ــاخته شد، اما هنوز  حتي لطيفه هايي كه درباره آن س
منشأيي براي آن پيدا نشده است. اين درحالي است كه 
صبح ديروز برخي از رسانه ها به نقل از محسنى بندپى 
استاندار تهران اعالم كردند كه فاضالب ناشى از شيرابه 
پسماند هاى «آرادكوه» و تخمير و تجزيه مواد غذايى 
فسادپذير صنايع لبنى و كشتارگاه ها عامل بوى نامطبوع 
ــت. اما به فاصله چند دقيقه ، هم مسئوالن  تهران اس
ــهرداري تهران به تكذيب سفت و  استانداري و هم ش
سخت اين موضوع پرداختند تا همچنان گره بوي بد 
تهران باز نشده باشد. دو هفته قبل و هنگامي كه بويي 
عجيب در فضاي شهر پيچيد، گمانه هاي زيادي درباره 
منشأ آن مطرح و تاييد و تكذيب شد و مسئوالن نيز قول 
دادند كه در كم ترين زمان، به سواالت افكار عمومي و 
اينكه اصل موضوع چيست، پاسخ دهند. اما با گذشت 
روزها هنوز اتفاقي براي دادن پاسخ روشن به شهروندان 
نيفتاده و گويا قرار است چون هميشه ، اين زمان باشد 

كه مشكالت را حل كند. 
جنوب شهر مقصر نيست!

ديروز پس از انتظار اوليه خبر مشخص شدن منشأ 
بوي بد تهران، استاندار تهران تاكيد كرد كه «در بازيد 
ــاره رفع بوى  ــير فرودگاه امام خمينى (ره) درب از مس
نامطبوع اطراف فرودگاه مطالبى مطرح شد كه يكى از 
رسانه ها برداشت اشتباهى داشته است». رضا عبدلي 
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى تهران نيز 
با بيان اينكه بوى نامطبوع پايتخت ناشى از پسماندهاى 
مجموعه آرادكوه نبوده است، گفت: اگر اين بو ناشى از 
پسماندهاى آرادكوه بود، بايد ابتدا در مناطق جنوبى و 
با شدت بيشترى در اين مناطق بو احساس مى شد، اما 

ــتاندار تهران نيز در مصاحبه  اين گونه نبوده است.  اس
تلويزيونى احتمال داد كه بوى نامطبوع پايتخت ناشى 
ــهرى بوده باشد و  از فاضالب و يا افزودن ماده به گاز ش
صحبتى از پسماندها به ميان نياورد. اگر چنين صحبتى 
ــده باشد كامال قابل  از سوى استاندار تهران مطرح ش
ــنوات گذشته در  ــت، چرا كه شيرابه ها در س د فاع اس
محل آرادكوه از طريق بازچرخانى خشك شده است 
ــود ندارد.  ــيرابه اى براى توليد بوى نامطبوع وج و ش
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى تهران، 

در ادامه خاطر نشان كرد: براساس گزارشاتى كه از بوى 
نامطبوع پايتخت منتشر شده است، اين بو در مناطق 
مركزى و شرقى تهران استشمام شده است و اين بو در 
مناطق جنوبى شهر استشمام نشده است. همچنين 
پسماندها در منطقه آرادكوه  در 40 كيلومترى جنوب 
ــت. در حالى كه اگر اين بو ناشى از  شهر قرار گرفته اس
پسماندها باشد اولين نقطه اى كه بايد بو در آن استشمام 
ــود مناطق جنوبى خواهد بود. انتشار بوي پسماند  ش
ــد و حتما  نمى تواند در يك روز به صورت مقطعى باش

تداوم خواهد داشت، لذا همه اين موارد داليل محكمى 
ــت تا اثبات كند تا بوى نامطبوع پايتخت ناشى از  اس

پسماندهاى آرادكوه نبوده است.
چرا آرادكوه مطرح شد؟

ــه آراد كوه به  ــرا مجتمع دفع زبال اما علت اينكه چ
عنوان يكي از مقصران احتمالي بوي بد تهران معرفي 
شد، همان گونه كه مديرعامل سازمان مديريت پسماند 
تهران گفته ريشه در سابقه اين مجموعه دارد. مجتمع 
پردازش و بازيافت زباله «آرادكوه» كهريزك در ابتداى 

جاده قديم تهرانـ  قم و در جنوب كهريزك با مساحتى 
نزديك به 1400 هكتار از سال 1335 پذيراى پسماند 
شهر تهران است. زباله هاى وارد شده به اين مركز، پس 
از وزن شدن يا براى طرح هاى پردازش پسماند و توليد 
ــردازش مجتمع  ــت به واحد هاى بازيافت و پ كمپوس
آرادكوه هدايت شده و يا به تراشه هاى مركز دفن منتقل 
و دفن مى شوند.روزانه به طور متوسط  هشت هزار تن 
انواع پسماند هاى مختلف مناطق 22گانه شهر تهران، 
شهرك و شهر هاى اطراف، مراكز بهداشتى و درمانى، 
لجن و ... جهت امحا و دفع به اين مركز ارسال مى شود. 
ــات مختلفى در خصوص دفع و  در حال حاضر تاسيس
بازيافت پسماند هاى شهر تهران در اين مجتمع مشغول 
به فعاليت هستند كه از آن جمله مى توان به واحد هاى 
پردازش، سايت هوادهى توليد كمپوست، واحد هاى 
پااليش كمپوست، سامانه ريجكت سوز و واحد تصفيه 
ــاره كرد.اما سال هاست كه مسئوالن  خانه شيرابه اش
شهرداري به دنبال حل مشكالت زيست محيطي اين 
مركز هستند اما با وجود برنامه ها و وعده هاي مختلف، 
اقدام قابل توجه صورت نمي گيرد. همين موضوع نيز 
سبب شده تا در شعاع چندين كيلومتري از مركز دفع 
زباله، عمدتا مشكالت زيست محيطي و بوي بد ناشي از 
زباله ها وجود داشته باشد و گاهي تا فرودگاه بين المللي 
امام خميني (س) نيز پيش رود! البته در كنار اين مركز، 
ــبب ايجاد بوى نامطبوع  27 واحد آالينده ديگر كه س
ــوند نيز  ــرودگاه امام خمينى (س) مى ش در اطراف ف
شناسايي شده و برخى از آن ها را كشتارگاه ها، بخشى 
ــى ديگر از پسماندهاى جامد شهر  دامدارى ها و بخش
ــام در اطراف فرودگاه  تهران و نيز نهرهاى فاضالب خ
امام خمينى (س) و در حواشى اتوبان قم تشكيل مي 
ــت نيز اخطارهاي قانوني  دهند. سازمان محيط زيس
ــايد با ساماندهي آن ها  به واحدهاي آالينده داده تا ش
حداقل مشكل بوي بد از مسير ورودي مهمانان خارجي 

به  تهران بر طرف شود!

ــعار محيط زيست روي  بودجه 98 دولتي كه با ش
ــن از معدود رودهاى زنده  كار آمد  تير خالصي بر تج
ايران است. تجن مي رود كه به سرنوشت تلخ و غم انگيز 
ــود. دوباره پاي دولتي ها، نمايندگان  كارون دچار ش
ــي براي اجراي پروژه هاي  مجلس و البي هاي سياس
ــت. اين روزها بازار رقابت ميان   سدسازي در ميان اس
ــازى روى  ــمنان براى سدس ــارى و س نمايندگان س
سرشاخه هاى رود تجن بسيار داغ است. چندي پيش 
ــد «فينسك» از دستور  خبر خروج دستور ساخت س
كار دولت روي رودخانه تجن  موجب خرسندي جامعه 
محيط زيست ايران شد اما قرار است تلخ ترين  تراژدي  
ــورد؛ دولت در پيش نويس  در دولت روحاني رقم بخ
ــازى و انتقال  ــيرين س ــه 98، عالوه بر طرح ش بودج
ــپين، تامين اعتبار براى ساخت سه  آب درياى كاس
ــد روى  ــاخه هاى رود تجن و يك س ــد روى سرش س

سرشاخه هاى رود تاالر نيز گنجانده است.
ــي رخ مي دهد كه  ــات درحال ــن اتفاق ــي اي تمام
ــع  و محافظ  ــد مداف ــور، كه باي ــاون رييس جمه مع
ــتداران  ــي از دوس ــد، يك ــت ايران باش محيط زيس
ــت. «آب، تاريخ هفت هزار  ــور اس سدسازي در كش
ــاله ايران زمين را به مخاطره مي اندازد».  اين گفته  س
ــازمان حفاظت  ــور و رييس س ــس جمه معاون ريي
ــي كالنتري بيش  ــور است. عيس محيط زيست كش
ــكالت محيط زيست كشور را مساله  از 70 درصد مش
ــد بدانيد كه با چراغ  آب مي داند و اما شايد جالب باش
سبز كالنتري، هم اكنون سدسازان به جان هيركاني 
ــازي در  ــر روز خبر پروژه  جديد سدس افتاده اند و ه
ــد. كالنتري كه پيش تر  شمال ايران به گوش مي رس
ــازي هم خوب دانسته،  هم بد  در اظهارنظري سدس
ــازي در جاى مناسب خوب و در  و گفته است:«سدس
جاى نامناسب بد است اما در شمال كشور با سدسازى 
ــت تلخ  ــن جمله كافي بود كه سرنوش موافقم». همي
ــگان، جازموريان و  ــون، گاوخوني، بخت اروميه، هام
ــود. چرا كه يكي از  خوزستان در اين منطقه تكرار ش
ــور همين تفكر سازه اي اشتباه  داليل بحران آبي كش
در مديريت منابع آبي است.  به گفته وزير پيشين نيرو 
بيش از دو برابر نياز آبي كشور تاكنون سد احداث شده 
است و اين آمار نشان دهنده عمق بحران در مديريت 

منابع آبي ايران است. 
سدسازي در هر نقطه كشور بد است 

ــاع تمام قدي  ــازي دف كالنتري درحالي از سدس
انجام داده است كه كارشناسان و فعاالن محيط زيست 
ــمال كشور بارها  نسبت به ساخت چندين سد در ش
ــفارود را فاجعه اي  اعتراض كرده اند و آبگيري سد ش
همانند گتوند براي ايران مي دانند. حسين آخاني از 
استادان برجسته محيط زيست كشور درباره موافقت 
ــور به «قانون» گفت:« تنها  سدسازي در شمال كش
ــازي در آنجا صورت گيرد؛  منطقه اي كه نبايد سدس

شمال كشور است. به دليل اينكه شمال كشور در طول 
سال بارندگي رخ مي دهد و نيازي به ذخيره آب نيست. 
بنابراين از طريق روش هاي سنتي به راحتي  مي توان 
آب مورد نياز كشاورزي را تامين كرد. واقعيت اين است 
كه سدسازي در هر نقطه كشور بد است. اما در برخي 
ــرايط خاصي  ــهرها براي تامين نيازهاي شرب ش ش
وجود دارد كه براساس مطالعات دقيق، ارزيابي هاي 
زيست محيطي و ارزيابي هاي اجتماعي ممكن است 
ــود و اين مساله اجتناب ناپذير  تعدادي سد احداث ش
است. ولي سدسازي به اين حدي كه در ايران به صورت 
افراطي انجام مي شود، اشتباه است و شمال و جنوب 
كشور نيز از اين مساله مستثنا نيستند. سدي همانند 
شفارود ضمن اينكه بخش زيادي از جنگل ها را از بين 
مي برد، خسارت هاي فراواني نيز به پايين دست وارد 

خواهد كرد».
سدسازي خيانتي به كشور است

آخاني با اشاره به پيامد سدسازي در كشور گفت: 
«كشور در اين اندازه به سدسازي نياز ندارد. كالنتري 
ــت اين نوع بهره برداري  به عنوان فردي كه معتقد اس
ــد االن  ــدن ايران خواهد ش ــث نابودي تم از آب باع
ــدهايي كه ساخته  ــتثنا قايل شود. س ديگر نبايد اس
شده اند چندين برابر توان اكولوژيكي كشور بوده اند و 

درحال حاضر نيز بايد به طوركامل متوقف شوند.  بايد 
ــي را براي برداشتن سدهايي كه  گروه هاي كارشناس
خطرناك هستند، تجهيز كنيم. به گفته وزير پيشين 
ــاخته ايم دو برابر  نيرو، در حقيقت سدهايي كه ما س
ــم. يعني از نظر  ــت كه مي توانيم ذخيره كني آبي اس
منطقي، ما دو برابر توان ذخيره سازي آب در اين كشور 
ــاده ترين نتيجه گيري اين است  ــاخته ايم. س سد س
ــدها را تخريب كنيم. موافقت با  كه بايد 50 درصد س
ساخت سد جديد ديگر توجيهي ندارد و اين خيانتي 

به كشور است».
روياي سدسازي در تجن

ــوداي  ــازان، س اما اين روزها به نظر مي آيد سدس
ــر مي پرورانند؛ رودخانه اي كه اگر پاي  تجن را در س
ــود، سرنوشتي همچون كارون  سدسازان به آن باز ش
ــاخت سدي به نام  ــت. چندي پيش س را خواهد داش
«فينسك» روي تجن از دستور كار دولت خارج شد، 
اتفاق مباركي كه آرامش را به اين رودخانه بازگرداند 
ــت چراكه  اما گويا اين آرامش قبل از طوفان بوده اس
ــق روياي  ــدي براي تحق ــازان عزم و اراده ج سدس
ــازي روي تجن دارند. رود تجن از بلندى هاى  سدس
ــمه مى گيرد و در  بيش از 3200 مترى البرز سرچش
مسير 140 كيلومترى خود به سمت شمال از كوه هاى 

ــى مى گذرد و پس  ــه جنگل هاى هيركان البرز و ميان
ــهر و در نقطه  ــارى، از شرق اين ش از ورود به جلگه س
ارتفاعى -25 مترى به درياى خزر مى ريزد. 6 شاخه 
اصلِى سپيدرود، رود گلخواران، شيرين رود، لنگرود، 
گرماب رود و زارم رود كه از بارش بر روى بيش از چهار 
ــود آمده اند به  ــر مربع از جنگل ها به وج هزار كيلومت
ــكل  ــان تجن را ش يكديگر مى پيوندند و رود خروش
ــاخه  مى دهند. در اين ميان زارم رود نزديك ترين ش
آبى تجن به درياى خزر و سپيدرود كه از بلندى هاى 
ــمه مى گيرد، دورترين  ــك و تالجيم سرچش فينس

شاخه آبى به درياى خزر هستند. 
جوالن مافياى سدسازى در شمال

ــت، معتقد  ــال محيط زيس ــش، فع محمد دروي
ــازى در اختيار مديران  است اگر ابزارى به نام سدس
ــايد خيلى زودتر به سراغ  ــت، ش ــور وجود نداش كش
ــم و تن  ــادى مى رفتي ــيدى و ب ــاى خورش انرژى ه
ــراى تامين آب و  ــى ب ــترش نيروهاى حرارت به گس
ــى نمى داديم. در  ــاى برق آب ــتقرار نيروگاه ه ــا اس ي
ــت  نتيجه صدها هكتار از جنگل هاى مان در باال دس
ــدند و در پايين دست  ــدها، قربانى نمى ش درياچه س
ــدند و حتى خود  ــاى زيادى نابود نمى ش هم تاالب ه
ــهيل نمى كردند. اودر  سدها فرآيند دزدى آب را تس

ــورى  ــاره به اينكه در كش گفت وگو با «قانون» با اش
ــط، تبخيرش دو مترمكعب است و  كه به طور متوس
ــتر آب كمك  ــت آب مى تواند به هدررفت بيش انباش
كند، گفت:«به نظر مى رسد كه بايد همه كمك كنند 
كه اين تجربه تلخ دوباره در شمال كشور تكرار نشود. 
شمال كشور برخوردار از يك سد طبيعى بسيار مهم 
است كه به تنهايى مى تواند دست كم به اندازه نيمى 
از سدهاى كشور آب ذخيره كند. چرا ما اين درختان و 
رويش گاه هاى ارزشمند را نابود مى كنيم؟ مثل اتفاقى 
كه االن در گيالن و مازندران و در حوالى سد شفارود 
ــته در حال  ــت. ما مدام و پيوس در حال رخ دادن اس
ــتيم مبنى بر ساخت سدهاى  شنيدن خبرهايى هس
جديد. در واقع مافياى سدسازى در كشور ما كه ديگر 
ــزى و جنوبى برايش  هيچ رود دره اى در مناطق مرك
باقى نمانده كه سد بسازد، حاال هجوم آورده به شمال 
كشور تا اندك رودخانه هايى كه هنوز وجود و حيات 
دارند را حيز انتفاع ساقط كنند. باليى كه بر سر مردم 
خرمشهر و آبادان آمد از اين منطق پيروى مى كرد كه 
ما نبايد اجازه دهيم آب شيرين وارد عرصه هاى شور 
ــاله يك بحران  ــود اما حاال همين مس شده و نابود ش
اجتماعى ايجاد كرده است، اتفاقا ما بايد اجازه دهيم 
حيات طبيعى رودخانه ها مثل سابق تداوم پيدا كند 
و اين حيات طبيعى است كه مى تواند كيفيت پايدار 

براى زندگى مردم به وجود بياورد».
هيركاني قرباني سدسازي

درويش با تاكيد بر اينكه در شفارود هنوز درگيرى 
ــد هراز است  براى آبگيرى آن وجود دارد و ديگرى س
ــت و  ــدن اس ــاخته ش در نزديكى آمل كه در حال س
ــوان كرد:  ــته، عن ــيارى را هم داش تخريب هاى بس
ــكالتى مواجه شده چون  «آبگيرى اين سد هم با مش
احتمال مخلوط شدن با شيرآبه هاى زباله وجود دارد 
ــكل موجه  ــد را مش ــاله روند آبگيرى س و همين مس
ــد ديگر در مناطق  كرده است. البته نزديك به 30 س
ــتند و يا در  ــور در حال ساخته شدن هس شمال كش
مرحله مطالعه قرار دارند.يكى از مشكالت مهمى كه 
وجود دارد اين است كه ارزشمندترين رويشگاه هاى 
كشورمان در شمال وجود دارد كه درواقع ديرينه ترين 
ــت و واقعا با هيچ  رويشگاه هاى جنگلى دنيا هم هس
ــگاهى نه تنها در ايران بلكه در تمام دنيا، قابل  رويش
ــراى خريدن  ــت كه ما به راحتى داريم ب رقابت نيس
ــك نابخردى  ــم و اين ي ــكالت الماس مى پردازي ش
شگفت انگيز و غير قابل بخشش است. نسل هاى آينده 

واقعا ما را بابت چنين خطاهايى نخواهند بخشيد». 
سدهاي نابودگر در راه شمال

ــمى وزارت  ــاس آمارهاى رس ــى كه بر اس در حال
نيرو، حجم آب هاى مازندران كم شده و اين استان به 
شدت با كمبود منابع آبى روبه روست در پيش نويس 
ــيرين سازى وانتقال آب  بودجه 98، عالوه بر طرح ش
درياى كاسپين، تامين اعتبار براى ساخت دست كم 
ــاخه هاى رود تجن و يك سد روى  سه سد روى سرش
ــده است. به  ــاخه هاى رود تاالر نيز گنجانده ش سرش

ــكان نيوز، به گفته مديرعامل شركت آب  گزارش اس
ــاله 600 ميليون  منطقه اى مازندران، در آمار 11 س
مترمكعب از حجم آب هاى مازندران كم شده است. 
ــد در باالدست رودهاى تجن و تاالر  حال اگر قرار باش
ــود قطعا اين كاهش حجم آب در استان  سدسازى ش
ــده و عالوه بر بروز مشكالت عديده در  فوق تشديد ش
ــت، كمبود شديد آب  حوزه كشاورزى و محيط زيس
ــرب را نيز به دنبال خواهد داشت و زمينه ساز بروز  ش

تنش هاى امنيتى و اجتماعى نيز خواهد شد.
ــاخت  ــه و س ــدول 19،  مطالع ــك ج ــف ي ردي
ــك» جهت انتقال آب سرشاخه  «سدمخزنى فينس
هاى تجن به سمنان؛ رديف 215 جدول 20، مطالعه 
و ساخت «سد مخزنى كسيليان» روى سرشاخه هاى 
ــاخه هاى اين رود به  رود تاالر جهت انتقال آب سرش
سمنان؛ رديف 255 جدول 20، مطالعه و ساخت «سد 
مخزنى چرگت» روى سرشاخه هاى تجن و همچنين 
رديف 267 جدول 20، مطالعه و ساخت «سد خاكى 
ــمنان. عالوه بر اين ها،  چاشم» و انتقال آب آن به س
«سد زارم رود»  نيز بر روى يكى ديگر از سرشاخه هاى 

تجن رديف بودجه اختصاصى دريافت كرده است.
در حالي كه كارشناسان مى گويند كه رقابت بين 
ــازى روى  ــمنان براى سدس ــارى و س نمايندگان س
ــاخه هاى رود تجن، يقينا موجب تكرار فاجعه  سرش
ــتان در جلگه شرقى مازندران  كارون و دشت خوزس
ــد. چرا كه وضعيت مازندران از نظر آب، به  خواهد ش
ــت و آمارهاى نگران  شدت در حال بحرانى شدن اس

كننده اى در اين راستا ثبت شده است.
ــتان مازندران  ــهروندان اس ــاس ش بر همين اس
ــالمى  ــوراى اس ــود در مجلس ش ــدگان خ از نماين
ــاى مطبوعاتى  ــه مصاحبه ه ــد كه اگر ب انتظار دارن
ــاع از درياى  ــس در دف ــود در مجل ــاى خ ــق ه و نط
كاسپين(خزر)  اعتقاد دارند، بايد هر چه زودتر براى 
ــازى و انتقال  تهيه و تصويب «طرح ممنوعيت سدس

آب بين حوضه اى» در سراسر كشور اقدام كنند.

      مردم و رسانه ها همچنان پيگير اتفاق عجيب  

      زيست محيطي دو هفته قبل پايتخت هستند  

عامل «ناشناخته» بوي بد!عامل «ناشناخته» بوي بد!
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تكرار سرنوشت كارون در «تجن»

در عصر حاضر كه عصر تكنولوژى نام دارد فضاى مجازى 
عمده ترين آن اينترنت است كه در بين خانه و خانواده جايگاه 
ويژه اى پيدا كرده و تاثير بسيار مهمى در شكل دهى فرهنگ 
افراد و هويت خانواده دارد. اينترنت مانند ساير پديده هاى 
نوظهور اطراف ما هم مى تواند فرصت باشد و هم گاهى تهديد 
به شمار مى آيد. از اين حيث فرصت است كه اغلب مشكالت و 
سختى هاى پيشين زندگى افراد جامعه را رفع كرده و تهديد 
به اين دليل كه اينترنت به خودى خود ابزار بى ضررى است  اما 
استفاده بيش از حد از آن  خطر اعتياد به اينترنت را به دنبال 
ــكل عمده اى براى بهداشت روانى  دارد، كه اين پديده مش
ــت.پس عوامل و پديده هاى نوظهور  جامعه ايجاد كرده اس
ــت  نقش دارد.  ــا در موفقيت و حتى عدم موفقي پيرامون م
شايد اغراق آميز نباشد اگر گفته شود اعتياد به شبكه هاى 
مجازى يكى از بالهاى قرن جديد براى نوجوانان است كه 
باعث مشكالت جسمى و روحى و افت تحصيلى آنان شود. 
براى برخى از افراد فرصت است چراكه اطالعات مفيدى را در 
عرض چند دقيقه در اختيار شان مى گذارد؛ ولى براى بعضى  
ديگر، اينترنت به منزله تهديد است مانند حادثه اخير براى 
دختر نوجوان تهرانى كه به دليل اعتماد نابه جا به چند كاربر 
اينستاگرام ؛ دچار مشكل جدى شد و در سيرجان مورد ضرب 
و شتم و آزار اذيت واقع شد و در چند روز اخير ويديو اين كار 
در فضاى مجازى پخش شده است؛گرچه افراد مقصر در اين 
حادثه دستگير شده و به مراجع قضايى تحويل داده شده اند 
ولى جاى تعجب اينجاست كه  با توجه به اشتباه آن دختر و 
اعتماد نابه جاي او به اين افراد؛ چرا خانواده وى طرف خاطيان 
را گرفته و نه تنها شكايت نكرده ؛ حتى رضايت داده اند.  يكى  
از عللى كه نوجوانان به شبكه هاى مجازى روى مى آورند، 
شكوهى است كه  مى گويند احساس تنهايى خود را با شبكه 
هاى مجازى پرمى كنند  و اعتماد نا به جا به برخى افراد و داشتن 
حس عاطفى به آن ها باعث پر شدن  خأل عاطفى آن ها شده 
ولى همان گونه كه از اسم آن بر مى آيد اين دوستى ها مجازى 
است؛ َمجاز است ولى ُمجاز نيست. اين گونه دوستى ها شايد 
گاهى به عنوان مسكن عمل كند و حس تنهايى افراد را پر كند 
ولى تجربه نشان داده كه براى برخى باعث درد سر شده است. 
و درضمن نظارت دقيق و كافى بر فعاليت هاى نوجوانان چه 
در فضاى مجازى و چه در محيط هاى ديگر نيز الزم است، 
ــتن نوجوان و سختگيرى بيش از حد هر دو  زياد آزاد گذاش
آسيب زا هستند.   بهتر است گاهى از  عينكى كه نوجوان به دنيا 
نگاه مى كند از همان دريچه به اطراف نگاه كرد اينكه براستى 
علت تنهايى اش چيست و از او سوال شود چرا ناراحتى، و چرا 
احساس تنهايى مى كنيد . همدلى كردن بهتر از همزبانى 
ــت يعنى او را درك كنيم و به جاى دستوردادن و  كردن اس
نصيحت كردن آنان، شنونده خوبى براى شان باشيم. سعى 
كنيم تنهايى شان  را به صورت واقعى پر كنيم . كه به خاطر 
ــاس كمبود به اين گونه دوستى هاى  حس تنهايى و احس

دردسر ساز فضاى مجازى روى نياورند.  

يادداشت 

اينترنت فرصت يا تهديد؟

گروه سرزمين

مهرنوش محمدي 
كارشناسى ارشد روانشناسى

منصوره ميرقاسمى



ــز و روان هم، همچون ديگر  بايد پذيرفت كه براى مغ
ــك مراجعه كنيم.پيشگيرى،  اعضاى بدن، بايد به پزش
ــروز اختالالت  ــث عدم ب ــيدگى و درمان روان، باع رس
شخصيتى و بالطبع عدم بروز رفتارهاى آسيب زا مى شود 
كه نه تنها بر روى روابط اجتماعى ما، بلكه بر روى نسل بعد 
از ما هم اثرگذار خواهد بود. توجه به گذشته و فكرى براى 
رويارويى با مسائل پيش رو، گرچه گاه سخت است اما باعث 

مى شود از تكرار دور باطل در امان باشيم.
ــت،  ــته تاريك خود غوطه ور اس ــه در گذش فرهاد ك
ــعى به كتمان و پاك كردن صورت مساله دارد. مدام س

فقر،سطح فرهنگى و اجتماعى پايين، سواد كم و تجاوزى 
كه در كودكى به فرهاد شده، باعث شده تا او اكنون با صرف 
هزينه اى زيادتر از توان مالى اش و در نتيجه بروز مشكل 
اقتصادى و نيز با عوض كردن محيط زندگى اش سعى به 
فاصله گرفتن از گذشته خود بكند. او از طريق ازدواج با زنى 
از طبقه باال، با سواد و مترجم زبان فرانسوى و البته بزرگ تر 
از خود، نيز به دنبال محوكردن گذشته وترسيم آينده اى 
بهتر است. در ابتداى فيلم، بعد از گم شدن پسر بچه پنج 
ساله، فرهاد با سگى روبه رو مى شود؛ مى ترسد و به دنبال راه 
گريز است. فرهاد و سگ در سه نقطه ديگر نيز با هم برخورد 
دارند.يكى در جايى كه متوجه مى شود به فرزندش تجاوز 
شده – كه رويارويى با هر دو موضوع برايش ترسناك است.

ــالش براى كتمان  ــوم درميانه فيلم بعد از اينكه ت س
تجاوز به فرزندش بى نتيجه مى ماند، با سگى زخمى روبه رو 
مى شود. سگ را براى درمان به مركز مخصوص مى برد كه 
به گمانم روح ا... حجازى با بيان اين مساله كنار آمدن فرهاد 

با مسائل كودكى اش را نمايان كرد. رفته رفته پس از اتفاقات 
درون داستان، فرهاد به اين نتيجه مى رسد كه كنار آمدن 

كافى نيست و بايد با مشكلش مقابله و حتى مبارزه كند.
چهارمين برخورد فرهاد با سگ دقيقا در انتهاى فيلم و 
در بالكن خانه اش است. اما حرف حجازى در اينجا به پايان 

نمى رسد. او اين رابطه را از منظر زن فرهاد هم نگاه مى كند.
هاله برعكس فرهاد از زندگى اى مرفه به وضعيت اكنون 
و زير متوسطى رسيده است. او تالش دارد هم خود را باال 
نگه دارد و هم فرهاد كه چندين سال از او كوچك تر است را 
باال بكشد. تالش ناكام هاله به جايى مى رسد كه رفته رفته 

از ميانه فيلم شروع به تحقير و توهين به فرهاد مى كند. 
واكنشى دفاعى براى كسب آرامش لحظه اى خود و اينكه 
بپذيرد اين مسائل همه به خاطر انواع اختالفات فرهنگى 

و خانوادگى است.
ــاله اش)  هاله نه تنها خود را مادر امير (فرزند  پنج س

مى داند كه براى فرهاد هم مادرى مى كند. نصيحت، ادب 
كردن، تربيت كردن، مواخذه كردن و حتى تنبيه هايى كه 
سال هاست منسوخ شده. اينكه «اتاق تاريك» چيزى شبيه 
به  سياهچال است براى تربيت كودك، خود كافى است تا 

سبك و سياق تربيت هاله را بشناسيم.
تفاوت جنسيت پدر و مادر، شرايط خانواده، رسومات 
خانوادگى، فرهنگ زندگى، اختالف سن و نسل، اختالف 
سليقه، همه و همه در تربيت كودك تاثيرگذار است. امير 
ــونت ها و محبت هاى  كوچولوى پنج ساله، گرفتار خش
ناگهانى است. اما اينكه پدر و مادر در تربيت همسو نيستند 
او را آسيب پذيرتر مى كند. جايى كه مادر نقش در تربيت 
دارد، پدر نصايح مادر را زير گوش بچه بيهوده مى خواند و 
پنهانكارى مادر از پدر، و پدر از مادر آن هم جلوى چشم بچه 
مى تواند آسيب هاى جبران ناپذيرى را در پيش داشته باشد. 
چيزى كه متاسفانه روز به روز بيشتر شاهدش هستيم.با 
توجه به اينكه موضوع فيلم تجاوز به كودك است اما بيان 

نكات فوق را الزم مى دانستم.
حال  مى خواهم از زاويه اى ديگر به اين بررسى ادامه 
دهم. پسربچه اى به خاطر تعرض، از محيط زندگى اش فرار 
مى كند و در بيابان اطراف منزل مسكونى اش پيدا مى شود، 
غرق در ترس و اضطراب. او تا مدتى مساله را كتمان مى كند 
(چيزى كه از پدر و مادر خودش ياد گرفته) فشار عصبى، 
دل درد، شب ادرارى و حتى اقدام به خودكشى از اتفاقات 
درون داستان است كه با آن مواجه هستيم. او كه سعى در

رازدارى دارد، پس از فاش كردن اصل ماجرا، به شدت گريه 
مى كند و خود را بازنده به حساب مى آورد.

كودك كه نيازمند توجه است اما اين توجه از او دريغ
ــود. پس با خرابكارى، رها كردن ادرار روى فرش  مى ش
ــود - تالش  مى كند  -كه موجب كتك خوردنش مى ش
تا به قولى به جاى نوازش و توجه، با «نوازش منفى» روبه 
رو شود.با توجه به مشغله خانواده ها و عدم فرصت براى 

رسيدگى به كودكان، مساله عدم توجه كافى روز به روز 
در جامعه پررنگ تر مى شود. كارى كه هاله و فرهاد انجام 
ــيدگى  مى دهند تا بار گناه خود را كم كنند، به جاى رس
و معاشرت با كودك، او را از فيلم هاى با مضامين تهاجم 
فرهنگى، گوشى هوشمند و لباس و ماسك شخصيت هاى 
كارتونى هاليوودى غنى مى كنند.هاله اما به يك باره تصميم 
مى گيرد مادرى كند و ديگر دم از حقوق برابر نزند و به جاى 
آنكه به بچه باج بدهد، مثل دادن گوشى و تبلت يا پخش 
كارتون هاى خارج عرف، او را ديگر به مهد نمى برد و سعى 
مى كند بزرگ كردن فرزندش را با شيوه سنتى ادامه دهد.

اين تصميم ناگهانى هاله كه بدون اطالع فرهاد است، 
فرهاد را عصبى مى كند و دست به كارهايى مى زند كه هاله 
قبال او را منع كرده بود، مثل سوار كردن زنان خيابانى.وقتى 
فضاى ذهن مسموم باشد نگاه بد، منفى نگرى و عدم اعتماد 
به ديگران بيشتر و پررنگ تر مى شود. وقتى هاله با چنين 
ذهنيتى به دنبال مقصر ماجراى كودك آزارى است به هر 
كس و ناكسى شك مى كند. حتى آنقدر كه به زعم خودش 
مطمئن مى شود كه همسايه طبقه باال اين آزار جنسى را به 
فرزندش رسانده است. براى همين آن ها را دعوت مى كند 

و در غذاى شان سم سوسك مى ريزد.
هاله، مقصر اتفاقات پيرامونش را همجنسان خودش 
مى داند؛ از اينكه پدر پگاه (همسايه طبقه باال) زن ديگرى

گرفته، تا تعرض به كودك پنج ساله. هاله از اين غافل است 
كه پيمان دوست و نامزد پگاه هم مى تواند خطراتى داشته 
باشد، بنابراين او را برى از خطا مى داند. اين موضوع نيز از 
ــت.اين فيلم نه تنها  اختالف نظرهاى ميان او و فرهاد اس
ــترين تمركزش روى  از لحاظ ساخت قوى بود. اما بيش
روان شناس چرخيد. كارى كه حجازى به خوبى از پس آن 
برآمد و با سه كاراكتر اصلى و چند كاراكتر فرعى، چندين 
اليه از روان و روان شناسى را به زيبايى و زبان هنر بيان كرد. 

فارغ از شعارزدگى و برخورد كليشه اى. 
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سيد محمد حسين حسينى

     فيلم اتاق تاريك نقد و بررسى شد  

اليه   هاى    روان شناسى   در فيلمى   اجتماعى 

ــدرن و معاصر ايران  ــه آثار هنرمندان م دهمين حراج تهران كه ب
ــان داد و  ــه كار خود پاي ــروش 34 ميلياردى ب ــت با ف اختصاص داش
ــداد را جابه جا كند. ــن روي ــته اي ــت ركورد تمامى ادوار گذش توانس

ــراج تهران، (جمعه 21 دى) با  به گزارش خبرآنالين، دهمين دوره ح
ــيان آزادى برگزار  عرضه 113 اثر هنرى از 105 هنرمند در هتل پارس
شد. چكش دهمين حراج تهران مانند چند دوره پيشين، به دست حسين 
پاكدل بود.در دهمين حراج تهران، مجموع فروش آثار هنرى از جمله 
نقاشى، مجسمه، عكس و نقاشيخط به 34 ميليارد و 403 ميليون تومان 
رسيد. در تير امسال، نهمين دوره حراج تهران، شاهد فروشى معادل 31

ميليارد و 378 ميليون تومان بود كه دوره تازه نشان از رشد 10 درصدى 
دارد.در دهمين حراج تهران، 9 اثر با قيمتى بيش از يك ميليارد تومان 
ــدند؛ منير فرمانفرماييان و فرهاد مشيرى با دو اثر و بهمن  فروخته ش
محصص، كامران يوسف زاده، حسين زنده رودى، كورش شيشه گران 
ــروه ميلياردى ها قرار گرفتند. ــر كدام با يك اثر در گ و ژازه تباتبايى ه

ــده از آِن عليرضا اسكندرى، عذرا  امشب، اولين گروه از آثار فروخته ش
عقيقى بخشايشى، نصرا... افجه اى،على فرامرزى، فرشته يمينى شريف، 
مصطفى دشتى، مهشيد رحيم تبريزى، اميد حالج، منوچهر معتبر، 
هادى جمالى، آرمان يعقوب پور، مقداد لرپور، افشين پيرهاشمى، ركنى 
حائرى زاده، حامد صحيحى، جالل شباهنگى و منوچهر نيازى بود. به 
گزارش هنرآنالين، در اين دوره  كه با اجراى حسين پاكدل همراه بود 114

اثر براى حضور در استيج حراج آماده شده بود كه در آغاز اين دوره از حراج 
پاكدل اعالم كرد كه اثر فرامرز پيالرام كه با كمينه 800 ميليون و بيشينه 
يك ميليارد و200 ميليون تومانى عرضه شده بود از حراج بيرون گذاشته 
شده است. سپس 113 اثر از 105 هنرمند مدرن و معاصر در اين دوره 
چكش خورد تا در پايان، حراج با فروش تمامى آثار به ركورد 34 ميليارد 
و 403 ميليون تومان دست يابد. در دهمين حراج تهران، مجموع فروش 
آثار هنرى از جمله نقاشى،  مجسمه،  عكس و نقاشيخط به 34 ميليارد و 
403ميليون تومان رسيد. در تير امسال، نهمين دوره حراج تهران، شاهد 

فروشى معادل 31 ميليارد و 378 ميليون تومان بود كه دوره تازه نشان از 
رشد 10 درصدى دارد.در اين حراج، 9 اثر با قيمتى بيش از يك ميليارد 
تومان فروخته شدند؛ منير فرمانفرماييان و فرهاد مشيرى با دو اثر و بهمن 
محصص، كامران يوسف زاده، حسين زنده رودى، كورش شيشه گران 
ــروه ميلياردى ها قرار گرفتند. ــر كدام با يك اثر در گ و ژازه تباتبايى ه

ــده از آِن عليرضا اسكندرى، عذرا  امشب، اولين گروه از آثار فروخته ش
عقيقى بخشايشى، نصرا... افجه اى، على فرامرزى، فرشته يمينى شريف، 
مصطفى دشتى، مهشيد رحيم تبريزى، اميد حالج، منوچهر معتبر، 
هادى جمالى، آرمان يعقوب پور، مقداد لرپور، افشين پيرهاشمى، ركنى 
حائرى زاده، حامد صحيحى، جالل شباهنگى و منوچهر نيازى بود. در
ادامه، آثارى از پرويز كالنترى، عباس كيارستمى، مهرداد محب على

و واحد خاكدان بين 200 تا 400 ميليون تومان فروخته شدند. 
اولين اثر ميلياردى دهمين حراج تهران، مجسمه اى ساخته ژازه 

ــى، ايرج  ــارى از هادى هزازه اى، ناصر اويس تباتبايى بود و در ادامه آث
كريمخان زند، محمدحسين غالمزاده و صادق تبريزى هم به فروش 
رفتند.سپس نوبت به فروش دومين اثر ميلياردى حراج تهران رسيد كه 
متعلق به كامران يوسف زاده با عنوان «خودنگاره از كودكى» بود كه به 
قيمت يك ميليارد تومان فروخته شد.فروش آثارى از احمد مرشدلو، 
رضوان صادق زاده، مهناز پسيخانى، بابك روشنى نژاد، بيژن بصيرى، بهمن 
جاللى، طليعه كامران، بهمن دادخواه، حسن روح االمين، سعيد صادقى، 
جمشيد بايرامى، مرتضى اسدى،  نيلوفر قادرى نژاد، حامد رشتيان و 
عطاء ا...اميدوار، محمدعلى ترقى جاه و رضا لواسانى ادامه بخش اين حراج 
بودند.پس از فروش اثرى از رضا درخشانى به قيمت 900 ميليون تومان، 
نوبت به سومين اثر ميلياردى امشب رسيد كه از آن منير فرمانفراييان بود 

و به مبلغ دو ميليارد و 900 ميليون تومان فروخته شد.
در ادامه آثارى از پرى يوش گنجى، شهرام كريمى، كتايون مقدم، 
ايرج اسكندرى، پروانه اعتمادى، احمر محمدپور، طاهره صمدى طارى، 
داريوش قره زاد، مكرمه قنبرى، نصرا... مسلميان، مسعود اخوان جم، 
مهدى سحابى و فريدون اميدى به فروش رفتند.چهارمين اثر ميلياردى 
دهمين حراج تهران با عنوان «فارسى سياه روى سفيد»، از آِن فرهاد 
ــيرى بود كه به قيمت يك ميليارد و 100 ميليون تومان چكش  مش
ــيرازى، اثرى از فرامرز پيالرام و نقاشى  خورد. نقاشيخطى از على ش
ديگرى از ژازه تباتبايى هم به ترتيب با قيمت 260ميليون تومان، 360

ــيدند. اثرى به نام  ــان و 750 ميليون تومان به فروش رس ميليون توم
ــين زنده رودى، پنجمين اثر ميلياردى حراج  «پى+روز+جى» از حس
تهران بود كه به قيمت سه ميليارد و 550 ميليون تومان چكش خورد. 
ــر روحبخش، منصور  ــى، جعف اين حراج با فروش آثارى از ناصر اويس
قندريز، اكبر ميخك، محمدسعيد نقاشيان، سونيا باالسانيان، صداقت 

جبارى، حميد عجمى و محمود زنده رودى ادامه پيدا كرد.
ششمين اثر ميلياردى دهمين حراج تهران هم متعلق به كورش 
شيشه گران بود كه با قيمت يك ميليارد و 190 ميليون تومان چكش 
ــر پورحيدرى، مونا پاد،  ــدا...كيانى، طاه ــورد.در ادامه آثارى از اس خ
سياوش مظلومى،حسين زنده رودى، ايمان صفايى، بيتا وكيلى، فرزانه 
ــدند. همچنين آثارى از پويا  وزيرى تبار و پروانه اعتمادى فروخته ش

آريان پور و محمود بخشى به ترتيب با قيمت هاى 550و 400 ميليون 
تومان، خريدار پيدا كردند. تابلويى از پرويز كالنترى هم به قيمت 460

ميليون تومان چكش خورد.
هفتمين اثر ميلياردى اين حراج هم به نام «يا ابوالفضل»، اثر ديگرى 
ــيرى بود كه به قيمت يك ميليارد و 600 ميليون تومان  از فرهاد مش
ــده در دهمين حراج تهران،  فروخته شد.اما گران ترين اثر فروخته ش
ــار ميليارد تومان  متعلق به منير فرمانفرماييان بود كه به قيمت چه
چكش خورد. فروش آثارى از محمدحسين عماد، اصغر محمدى، على 
نصير، هانيبال الخاص، شيده تامى، سعيد احمدزاده، سهند حساميان، 
كاظم چليپا، مرتضى گودرزى، حببب ا... صادقى، محمد خليلى، يحيى 
ــتمى كه فرشيد مثقالى  گمار و محمد فرنود و پرتره عباس كيارس
كشيده بود، ادامه بخش اين حراج بودند.نهمين اثر ميلياردى حراج 
تهران هم مجسمه اى از بهمن محصص بود كه به قيمت  دو ميليارد و 

650 ميليون تومان چكش خورد.
چهار  اثر باالى 500 ميليون 

در اين دوره از حراج تهران چهار اثر نيز به قيمت باالى 500 ميليون 
ــكار خاموش آبى» اثر رضا درخشانى  تومان فروش رفتند. تابلوى «ش
ــينه خود يعنى 900 ميليون تومان  100 ميليون باالتر از قيمت بيش
چكش خورد. تابلويى سه لته از ژازه تباتبايى نيز با فروشى 150 ميليونى 
باالى بيشينه قيمت خود، 750 ميليون تومان چكش خورد. اثر حجم 
«شاهد سرخ» از پويا آريان پور كه بيشينه آن 400 ميليون تومان بود، 
550 ميليون خريدارى شد و تابلوى «درخت» از كوروش شيشه گران 
كه متعلق به سال 96است 120 ميليون باالتر از بيشينه قيمت خود 720

ميليون تومان چكش خورد. 

43  اثر باالى 100 ميليون  
اثرى از عذرا عقيقى بخشايشى دو برابر قيمت بيشينه و به قيمت280

ميليون تومان به فروش رفت. اثر نصرا... افجه اى كه 150 تا 190 ميليون 
تومان قيمت گذارى شده بود، در نهايت با قيمت 220 ميليون تومان چكش 
خورد. تابلويى از على فرامرزى با نام هجوم، سه برابر قيمت پيش بينى شده، 
با قيمت 110 ميليون تومان به فروش رفت. تابلوى نقاشى پرويز كالنترى 
كه 200 تا 300 ميليون قيمت پيشنهادى آن بود، 260 ميليون تومان 
چكش خورد و اثرى از جالل شباهنگى به مبلغ 130 ميليون تومان فروخته 
شد. اثرى از منوچهر نيازى با قيمت پيشنهادى 100 تا 150 ميليون تومان، 
110 ميليون به فروش رفت. عكسى از عباس كيارستمى كه بين 200 تا 
300 ميليون تومان قيمت گذارى اوليه شده بود، به قيمت 260 ميليون 
ــردن »4 مهرداد محب على 240 تومان چكش خورد. تابلوى «بازى ك
ــد و تابلوى «بارگاه» واحد خاكدان نيز340 ميليون تومان خريدارى ش

ميليون تومان چكش خورد. تابلوى رنگ روغن روى بوم افشين پيرهاشمى 
هم كه 300 تا 400 ميليون تومان قيمت پيشنهادى داشت، 380 ميليون 
تومان چكش خورد. اثر ركنى حائرى زاده كه 200 ميليون بيشينه قيمت 
ــد. تابلوى وجد اثر هادى  پيشنهادى آن بود، 360 ميليون خريدارى ش
ــوار صادق تبريزى بيش از دوبرابر  هزاوه اى 100 ميليون و تابلوى سه س
بيشينه قيمت پيشنهادى يعنى 340 ميليون تومان به فروش رفت. تابلويى 
120 ميليون  از ناصر اويسى متعلق به سال 39، به مبلغ كمينه خود يعنى
تومان خريدارى شد. عليرضا معصومى، هومن بيات، على مشهدى االصل، 
ــين چراغچى ديگر هنرمندانى بودند كه  محمدعلى بنى اسدى و حس
ــد. فروش تابلو كوروش شيشه گران به  آثارشان جمعه شب فروخته ش

قيمت 720 ميليون تومان، پايان بخش دهمين حراج تهران بود. 

منيرفرمانفرماييان گران ترين هنرمند دهمين حراج تهران شد

 هفت هنرمند ميلياردى از هنر معاصر ايران 

نيم نگاه

گروه فرهنگ و هنر

در دهمين حراج تهران، 9 اثر با قيمتى بيش از يك 
ميليارد تومان فروخته شدند؛ منير فرمانفرماييان 

و فرهاد مشيرى با دو اثر و بهمن محصص، 
كامران يوسف زاده، حسين زنده رودى، كورش 
شيشه گران و ژازه تباتبايى هر كدام با يك اثر در 

گروه ميلياردى ها قرار گرفتند

آثار رشته كارتون و كاريكاتور يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر براى 
حضور در نمايشگاه اين رويداد هنرى، در يك  مرحله صورت گرفت و 76 اثر به نمايشگاه 
ــتاد اطالع رسانى يازدهمين جشنواره  اين رشته از جشنواره راه يافت. به گزارش س
هنرهاى تجسمى فجر، امير عربانى، دبير رشته كارتون و كاريكاتور  يازدهمين جشنواره 
ــنواره گفت: حدود 140اثر در نهايت به  تجسمى فجر درباره بخش مسابقه اين جش
دبيرخانه جشنواره  رسيد كه در نهايت 76 اثر براى نمايش در جشنواره و در اين رشته 
انتخاب شدند.  وى ادامه داد: يكى از مشكالت بر سر داورى آثار اين بود كه مجبور بوديم 
كارتون و كاريكاتور را به عنوان يك  رشته قضاوت كنيم. البته معيارهاى قضاوت براى هر 
كدام از رشته ها متفاوت بود و سعى كرديم هر دوى اين بخش ها را در داورى لحاظ كنيم 
اما در نهايت اين آثار در يك بخش نمايشگاهى، حضور دارند و برگزيدگان مجزا ندارند.

اين هنرمند توضيح داد: امسال آثار متنوعى به دبيرخانه رسيد كه از نظر كيفيت بسيار 
متكثر بودند. البته خوشبختانه  تعداد آثار قوى و با كيفيت به اندازه اى بود كه توانستيم به 
راحتى آثار را انتخاب كنيم. تعداد آثار قوى كارتون و  كاريكاتور امسال بيشتر از سال هاى 
قبل است. رويكرد جشنواره امسال در تفكيك رشته هاى هنرى به نفع هنر كارتون  و 
كاريكاتور بود. عربانى بيان كرد: كاريكاتوريست هاى خالقى به جشنواره اثر فرستادند. 
بنابراين در نهايت آن هايى كه خالق نبودند را  حذف كرديم و به مرحله بعد نفرستاديم. 

آثار تكرارى نيز در اقليت بودند. 
او در ادامه سخنانش درباره ديگر معيارهاى انتخاب آثار گفت: نياز به آثارى داريم كه 
طنز نهفته داشته باشند. تنها در اين  صورت است كه مخاطب به تفكر واداشته مى شود 
و پيام آن بدون تفكر به مخاطب داده نمى شود. اين دوره شاهد آثارى  بوديم كه تكنيك 
بسيار خوب و قوى داشتند ولى در آن ها پيام آن ها از نظر مفهومى بسيار ساده بودند. 
شخصا ايهام و ايجاز  را در هنر كاريكاتور مى پسندم. خطوط محكم و بيان قوى در داورى 
نظر مرا به خود جلب مى كند. معتقدم بايد اثرى  برگزيده شود كه لياقت قاب كردن و 

نصب كردن به ديوار را داشته باشد.  
جمال رحمتى يكى از داوران اين رشته در يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى 
فجر نيز درباره داورى و انتخاب آثار  رشته كارتون و كاريكاتور گفت: در نهايت با تمام 
مشكالت توانستيم يك چهارم آثار رسيده را براى نمايش در نمايشگاه  انتخاب كنيم. 
تمام 78 اثر انتخاب شده درجه يك بودند. البته تم هاى متفاوتى از سوى هنرمندان 

انتخاب شده بود و هر  يك به موضوعى عالقه نشان داده بودند. به عقيده بنده بد نيست 
كاريكاتوريست هاى ما بيشتر به مسائل روز نگاه كنند.  بخشى از كارها از فضاى امروز 
ــنواره هنرهاى  ــن كريم زاده ديگر داور بخش كاريكاتور جش جامعه ما دور بود.  حس
تجسمي فجر نيز بيان كرد: در بررسي آثار شخصا به تكنيك و  محتوا به يك اندازه بها 
ــتند و داوران آن ها را پسنديدند اما  مي دهم. آثاري بودند كه سوژه بسيار خوبي داش
متاسفانه تكنيك ضعيفي  داشتند. اين آثار همان اول رد شدند. به نظرم يك اثر خوب 
در زمينه كاريكاتور بايد همزمان از هر دو جهت قوي باشد. معاصر  بودن آثار در تصاويري 
كه ديدم چندان برايم ملموس نبود. البته بودند معدودي از هنرمندان جوان كه شيوه 

اجرايي مدرني داشتند  ولي روي هم رفته اين نگاه چندان شاخص نبود.
كامبيز درمبخش ديگر داور اين رشته نيز اظهار كرد: من پيشنهادم به هنرمندان 
كارتون و كاريكاتور اين است كه به فكر  مطرح كردن خود هنر هم باشند. توانايى هنرى و 
خالقيت كاالى كمياب اين روزهاست. عالوه بر آن هنرمند بهتر است  از غم مردم كم كند. 
اينكه مدام از مشكالت بگوييم چه مشكلى را حل مى كند؟ هنرمند كاريكاتوريست بايد 
از غم مردم  بكاهد و اگر توانست مرهمى روى زخم آن ها بگذارد.  به عنوان يك حرفه اى 
به آثار رسيده نگاه كردم. بنابراين براى من  بسيار مهم بود كه كارى كه مى بينم اثر كسى 
باشد كه مسلط به طراحى باشد نه اينكه فقط چند خط بكشد. در درجه دوم  هنرمند بايد 
بتواند از عهده مطرح كردن سوژه اش بربيايد. اين دو در كنار هم كار بسيار دشوارى است. 

يازدهمين جشنواره هنرهاى تجسمى فجر با دبيرى ابراهيم حقيقى از پنجم بهمن 
تا 15 اسفند  برگزار مى شود. در اين    جشنواره سيد امير سقراطى دبيرى هنرى و محسن 

سليمانى  دبيرى  اجرايى را  عهده دار  هستند.

76 اثر به بخش نمايشگاهى كارتون و كاريكاتور جشنواره تجسمى فجر راه يافت

خالقيت ، اصلى ترين دليل انتخاب

نگارخانه

گروه فرهنگ و هنر

 رضا آشفته، يكى از روزنامه نگاران قديمى حوزه فرهنگ و 
هنر است. او درباره مخالفان دولت و نقادى آن ها در شرايط تحريم 
فعلى مى گويد: «عده اى هستند كه مخالف دولت هستند. آن ها 
از روى حب و بغض حرف مى زنند. نوشتار آن ها بيشتر حاصل 
كينه ورزى است. زمينه ها براى نقد منصفانه فراهم نيست. به 

نظرمى رسد كه روزنامه نگارها ديگر دل و دماغ نقد ندارند».
آلبر كامو در روز دهم دسامبر 1957 در تاالر شهر استكلهم 
در سخنرانى هنگام دريافت نوبل ادبيات گفت: «امروزه نويسنده 
نمى تواند خود را در خدمت آن هايى بگذارد كه تاريخ را مى سازند؛ 
ــد كه از تاريخ رنج مى برند...  بلكه بايد در خدمت آن هايى باش
نويسنده تنها زمانى مى تواند قلب يك جامعه  زنده كه او را موجه 
ــت آورد كه محدود بودن توانايى هايش را در  مى دانند، به دس
انجام دو مقوله  بزرگ بپذيرد؛ در خدمت حقيقت و در خدمت 
آزادى بودن... اصالت هنر ما هميشه بايد در دو تعهد ريشه داشته 
ــت: نگفتن دروغ درباره  آنچه  باشد كه عمل به آن ها دشوار اس
ــدن در برابر ظلم». اين جمالت را  ديگرى مى داند و تسليم نش
به خوبى مى توان در تعريف حرفه روزنامه نگارى هم به كار برد. 
بارها شنيده ايم كه روزنامه ها در بحران به سر مى برند ولى يكى 
از حسن هاى مهم روزنامه هاى كثيراالنتشار با چاپ كاغذى اين 
ــت به طور اتفاقى با نظرى مخالف  است كه خواننده ممكن اس
نظرات قبلى خود مواجه شود و از اين طريق به چالش هم كشيده 
ــكل حقوق پايين روزنامه نگاران بايد معضالتى  ــود. به مش ش
مانند امنيت شغلى، توقيف، بيمه بيكارى، خطوط قرمز، عدم 
حرفه اى گرايى، فقر آموزش حرفه اى و سياست زدگى را اضافه 
كنيم. با اين حال، روزنامه نگاران ايرانى وظيفه خطيرى در زمانه 
جنگ اقتصادى بر عهده دارند. آن ها بايد به مردم آگاهى بدهند. 

روزنامه نگاران خود نيز بايد مقاومت كنند. اين يك امر ديالكتيكى 
محسوب مى شود. بحث نقد در ايران مورد توجه همه قرار دارد 
و حتى حسن روحانى، رييس جمهورى هم در مراسم آغاز سال 
تحصيلى دانشگاه ها در سال 97 گفت: «دانشگاه ها بايد نقاد و 
پرسشگر باشند. بايد دولت را نقد كنند، در اين بحث ترديدى 

نيست». 
ــران در  ــه مى گويد:«بح ــن رابط ــفته، درهمي ــا آش  رض
روزنامه نگارى جدى و پيچيده است.روزنامه ها ديگر از نظر مادى 
تامين نيستند.تيراژ پايين آمده است. تبليغات ناچيز شده است. 
مردم هم ديگر رقبتى براى روزنامه خواندن ندارند. امنيت شغلى 
اين حرفه در خطر افتاده است. با اين وضعيت شاهد هستيم كه 
ــمت و سوى چاپ مطالب  روزنامه ها به جاى نقد بيشتر به س

خنثى رفته اند».  
ــابقه كار حرفه اى دارد در  ــال س اين روزنامه نگار كه 27 س
پاسخ به اين پرسش كه چه كارى بايد انجام بدهيم تا وضعيت 
روزنامه نگارى بهتر شود، گفت: «جواب را با كلمه نمى شود داد؛ 
ماجرا عمل كردن است. وقتى تيراژ روزنامه پايين آمده است بايد 
فكر جايگزين  باشيم. شايد يكى از داليل كاهش اين تيراژ پايين 
هم كمرنگ شدن نقد باشد. مردم همه چيز را رصد مى كنند. 
ــوند كه چقدر نقد و چقدر تحليل و چقدر  آن ها متوجه مى ش
ــود دارد. مردم بايد چيزى را ببينند و  جانبدارى در روزنامه وج
ــوند». وى درباره  احساس كنند تا متقاعد به خريد روزنامه ش
فروش برخى روزنامه ها مى گويد: «روزنامه همشهرى به واسطه 
ــت كه اآلن كم تر هم شده  نيازمندى هايش فروش خوبى داش

است. تيراژها به 7،8 هزار نسخه رسيده است». 
آشفته با اشاره به اينكه به نابودى روزنامه ها ديگر فاصله اى 
نمانده است، ادامه مى دهد: «اغلب جمعيت 80ميليون نفرى 
ــتند، نه مطالعه  ــا تحصيل كرده هم هس ايران كه اغلب آن ه
مى كنند و سراغ روزنامه مى روند. رسـانه ركن چهارم دموكراسى 

است. قطعا براى دموكراسى به روزنامه نياز داريم».
 آشفته با تاكيد بر اينكه رشد فضاى مجازى تاثيرگذار بوده 
است ولى همه چيز نيست مى گويد: «به تركيه نگاه كنيد. تيراژ 
روزنامه ها در آنجا باالست. چرا اين گونه است؟ يك جامعه در حال 
پيشرفت احتياج به روزنامه هاى قدرتمند دارد. دولت ها در ايران 
هم به نقد عالقه دارند. دولت روحانى درباره نقد بارها صحبت 
كرده است و خواهش داشته است تا دولت ش را نقد كنند» .اين 
روزنامه نگار حوزه تئاتر در بخش آخر مى گويد: «البته در ايران 
شاهد هستيم كه از نقدها هم سوءاستفاده مى شود. زمانى كه 
نقد كمرنگ شود دچار بحران اقتصادى و اجتماعى سنگينى 

مى شويم. بايد دنبال راه كار باشيم».
چندشـغله بودن، جامعه روزنامه نـگارى را تهديد 

مى كند
در جايى از فريدون صديقى، يكى از روزنامه نگار پيشكسوت 
ــت: «حقوقى كه روزنامه نگاران در آن زمان در  ــده اس نقل ش
روزنامه هاى اطالعات و كيهان مى گرفتند براى زندگى در آن 
ــت اولين حقوق من در سال 51 دوره جوابگو بود. خاطرم هس

ــه در زمان انقالب   ــت ك حدود 1200 تومان بود و خاطرم هس
هشت هزارتومان حقوق مى گرفتم اما االن و به ويژه در دو دهه 
اخير حقوق روزنامه نگاران هيچ گاه تامين كننده زندگى آن ها 
نبوده و در نتيجه پديده چندكاره بودن به شدت به روزنامه نگارى

در ايران آسيب زده است». البته به اعتقاد صديقى، اين وضعيت 
دستمزد روزنامه نگاران از فروش نامناسب روزنامه ها و كم شدن 

آگهى هاى شان سرچشمه مى گيرد.

حرفه روزنامه نگارى و چالش هاى آن در شرايط فعلى واكاوى شد

مطبوعات در چهارراه دشوارى ها و مصايب
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ــام در دومين بازى خود  ــال ايران و ويتن دو تيم فوتب
ــيا و از گروه D از ساعت 14:30 در  در جام ملت هاى آس
ــه مصاف يكديگر  ــگاه آل نهيان ابوظبى امارات ب ورزش
رفتند. ديدارى كه جنبه حيثيتى داشت و شاگردان كى 
روش تالش مى كردند نشان دهند اقتدارشان در ديدار 
اول شانسى نبوده است. ويتنام اما با دفاع چند اليه نشان 
داد قصد ندارد همچون يمن شرايط گلزنى تيم ملى ايران 
ــى  ــد و براى كمتر گل خوردن از هيچ تالش را فراهم كن

فروگذار نخواهند بود.
ايران 2 - ويتنام صفر

گل ها: سرداز آزمون(38 و 69)
كارت زرد: مهدى طارمى و احسان حاج صفى از ايران، 

دودو وان و وان هائو از ويتنام
كارت قرمز: -

تركيب ايران: عليرضا بيرانوند، وريا غفورى، مرتضى 
ــد ابراهيمى،  ــان حاج صفى، امي پورعلى گنجى، احس
محمد حسين كنعانى زادگان، وحيد اميرى(64- احمد 
ــامان قدوس، مهدى طارمى(64- مهدى  نورالهى)، س
ترابى)، سردار آزمون(79- كريم انصارى فرد) و اشكان 

دژاگه
تركيب ويتنام: دو داو مانه، نگوس ها، بى تى دونگ، 
وان وان هئو، نگوين ترونگ(85- تى ان لين ان گوين)، 
نگوين كونگ، فام دوس هوى(59- ون داى)، دو هانگ، 
ــان)، دانگ  ــان دوك(46- گوي ــن كوانگ، فان وت نگوي

وان الم.

گزارش بازى

ديدار تيم هاى ايران و ويتنام آغاز شد. در پنج دقيقه 
ابتدايى شاگردان كى روش برترى نسبى به حريف خود 
داشتند و توپ و ميدان در اختيار تيم ملى بود. در دقيقه 
10 كرنر اشكان دژاگه با برخورد توپ با سر طارمى مقابل 
وحيد اميرى قرار گرفت كه كنترل نامطمئن اين بازيكن 
ــت برود. حركت اشكان  ــد اين موقعيت از دس باعث ش
ــدوس را با دروازه بان  دژاگه با پاس زيباى اين بازيكن، ق
ويتنام در موقعيت تك به تك قرار داد كه واكنش دانگ 
وان باعث شد تا توپ به كرنر برود. بازيكنان ايران در دقيقه 
20 باز هم با حركت زيباى دژاگه به سوى دروازه ويتنام 
حمله بردند كه دفع توپ به موقع بازيكنان ويتنام مانع از 
گلزنى وحيد اميرى شد. حركت بازيكنان ايران از سمت 
راست با وريا غفورى ادامه پيدا كرد و كنترل سينه طارمى 
و شوت محكم اين بازيكن با برخورد به مدافع ويتنام راهى 
به دروازه اين تيم پيدا نكرد. كرنر بازيكنان ايران در يك 
رفت و برگشت به سردار آزمون رسيد كه شوت محكم 
ــته با واكنش دانگ وان باز هم به  اين بازيكن از زاويه بس
كرنر رفت. حركت تركيبى بازيكنان ايران در دقيقه 36 
توپ را به اميرى رساند و پاس در عرض اين  بازيكن با شوت 
سرضرب سردار آزمون از كنار دروازه به بيرون رفت. فرار 
ــانتر فوق العاده اين بازيكن از  زيباى سامان قدوس با س
سمت راست همراه شد كه ضربه سر آزمون نخستين گل 
تيم ملى را به ثمر رساند و نيمه نخست با برترى يك گله 

تيم ملى ايران به پايان رسيد.
نيمه دوم

تيم ملى در ابتداى نيمه دوم بازى را در اختيار گرفت 
ــان ويتنام خط دفاع  اما ضد حمالت خطرناك بازيكن

ــكل كرد. در يكى از ضد حمالت  تيم ملى را دچار مش
ــد  ــم را با بيرانوند تك به تك ش ويتنام، مهاجم اين تي
ــد. شوت  كه واكنش بيرانوند مانع از گل اول حريف ش
ــش ناقص دانگ  ــه 53 با واكن ــدوس در دقيق زيباى ق
ــمان  ــد و طارمى در ريباند توپ را به آس وان همراه ش
ــتاد. بازى تا حدود دقيقه 65 آرام دنبال شد و تيم  فرس
ملى نتوانست موقعيت خطرناكى را روى دروازه ويتنام 
ايجاد كند و همين باعث شد تا كى روش احمد نورالهى و 
مهدى ترابى را به جاى وحيد اميرى و مهدى طارمى به 
زمين بفرستد. حركت زيباى ترابى با پاس اين بازيكن 
ــد كه مهاجم تيم ملى با از پيش رو  به آزمون همراه ش
ــتن دو نفر توپ را با پاي چپ وارد دروازه ويتنام  برداش
كرد تا گل دوم خودش و ايران را به ثمر برساند. خطاى 
ــت خوبى صاحب ضربه  حاج صفى ويتنام را در موقعي
ــوت بازيكن ويتنام را بيرانوند به  ايستگاهى كرد اما ش

راحتى در اختيار گرفت. 
ــتباه  ــان ويتنام در دقايق پايانى و اش حمله بازيكن
غفورى و نورالهى توپ را به گويان رساند كه ضربه فنى 
اين بازيكن به شكلى خطرناك از كنار دروازه به بيرون 
رفت. پس از اين موقعيت، فرصت ديگرى روى دروازه ها 
ــد تا تيم ملى با 6 امتياز به جمع 16 تيم برتر ايجاد نش

ــيا صعود كند. همچنين ويتنام نيز بدون امتياز در  آس
رده سوم گروه D باقى ماند.

ــاز جام شده  در نهايت تيم ايران تاكنون شگفتي س
است و با هفت گل زده و بدون هيچ گل خورده، يكي از 
موفق ترين صعودهاي تاريخ خود را تجربه كرده است. 
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه نتيجه بازي ايران و عراق 

براي سرگروهي در گروه چهارچه خواهد شد.

از جمله خبرهاي حاشيه اي چند روز گذشته مربوط به برخورد تند 
هواداران و مديران سپاهان با يكي از بازيكنان تيم بانوان باشگاه مي شد 
ــپوليس ابراز عالقه كرده است. از قرار  كه گويا در فضاي مجازي به پرس
معلوم اين دختر فوتباليست در صفحه مهجور اينستاگرامش در پاسخ به 
يك كامنت مدعي مي شود او و اغلب هم تيمي هايش هوادار پرسپوليس 
هستند. بعد هم اين پاسخ يك خطي بين هواداران سپاهان دست به دست 
ــنگه اي راه مي افتد كه كار را به احضار دخترك به  مي شود و چنان الم ش
كميته انضباطي باشگاه مي كشاند؛ يك برخورد قاطع با جرمي بزرگ و 
نابخشودني! چندي پيش هم يك مجري زن در شبكه استاني اصفهان به 
جرم ابراز اميدواري براي پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان آسيا از سوي 
ــديدترين حمالت و هتاكي هاي  برخي تيفوسي هاي سپاهان آماج ش
ــان مي دهد بد اخالقي ها فقط مخصوص  مجازي قرار گرفت؛ آنچه نش
ــت و بيرون از ميدان هم خيلي از مواقع قواعد بازي  به زمين مسابقه نيس

جوانمردانه رعايت نمي شود. اين اتفاق را بگذاريد كنار اخراج يكي از اعضاي 
كادر پزشكي تراكتورسازي كه ظاهرا جرمش به مزايده گذاشتن كارت 
آخرين بازي آسيايي علي كريمي در لباس تراكتور بوده است؛ آيا احساس 
ــه، به پديده اي  ــل نگاه هاي افراطي و قوم گرايان نمي كنيد رواج اين قبي

خطرناك در فوتبال ايران تبديل شده است؟
ــده اي در جهان قابل  ــايد با هيچ پدي فوتبال زبان خودش را دارد و ش
مقايسه نباشد. مستطيل سبز سرزمين اعدام قلب ها، نيت خواني و امر و 
نهي به عواطف نيست. اينجا شما فقط بايد آدم ها را با كيفيت كار و رفتارشان 

قضاوت كنيد، نه اينكه دادگاه تفتيش عقايد و ساليق راه بيندازيد و دنبال 
كنكاش در احساسات آنها باشيد. همه دنيا مي دانند آندرس اينيستا در 
كودكي هوادار رئال مادريد بوده و خودش هم صراحتا ابه اين مساله اعتراف 
كرده است، اما او حاال اسطوره ابدي بارسلوناست، همان طور كه تصاوير 
هوادارانه ايسكو با لباس بارسلونا به وفور در فضاي مجازي يافت مي شود، اما 
اين هافبك تكنيكي در حال حاضر الماس درخشان رئال مادريد در برنابئو 
به شمار مي آيد. در همين ايران خودمان هم از اين داستان ها زياد داريم. 
هنوز يك ماه نمي گذرد از روزي كه علي عليپور در تلويزيون اعتراف كرد 

قبال هوادار استقالل بوده، اما او حاال آقاي گل محبوب و ستاره بي ادعاي 
سرخ هاست، همان طور كه مجيد حسيني در برنامه90 به صراحت گفت 
هوادار پرسپوليس است، اما بعدا سر از استقالل درآورد و بي محابا درخشيد. 
ــت كه در آن نوه علي پروين نان سلطان  اين دنيا، دنياي حيرت آوري اس
سرخ ها را مي خورد و استقاللي شده، در نقطه مقابل پسر مهدي رحمتي 
در حريم خانه كاپيتان آبي ها، هوادار پرسپوليس است. ببينيد در چه ژانر 
بزرگي راجع به تناقض هاي شگفت انگيز جهان فوتبال حرف مي زنيم، 
بعد چطور ممكن است سپاهاني ها يك بازيكن تيم زنان باشگاه را مواخذه 
كنند كه به تيم مردان پرسپوليس عالقه دارد؟ اصال مگر پرسپوليس يا 
استقالل در بخش زنان فعاليت دارند كه سپاهاني ها نگران شده اند؟ يعني 
اين بنده خدا كه شندرغاز از شما پول مي گيرد، بايد به تيم هاي كاراته و شنا 
و شمشيربازي سپاهان هم تعهد عاطفي بدهد؟ اين چه رسمي است كه 
دخترك را وا مي داريد توبه نامه اينستاگرامي بنويسد و بعد به همان مقدار 

ــت اول امير قلعه نويي را از روي  هم افاقه نمي كنيد؟ خب اگر اين طور اس
نيمكت تيم تان برداريد كه يك استقاللي شناخته شده است، يا مهرداد 
ــت ليدر و بوقچي  ــد كه خودش در تلويزيون گف محمدي را جواب كني

پرسپوليس بوده است. نكند خونش را در اين دو سال عوض كرده ايد؟
دنياي فوتبال، دنياي شگفت انگيز محاالت است. اگر پدر و پسري براي 
شنا به دريا بروند و پسر غرق شود، بيزاري و تنفر چنان در عمق جان پدر 
رسوخ مي كند كه او شايد تا آخر عمرش ديگر به هيچ دريايي نگاه نكند. قصه 
فوتبال اما فرق دارد. برنامه 90 همين اواخر تصوير پدر رنج كشيده اي را به 
نمايش گذاشت كه پسرش را در كل كل هاي بعد از بازي كاشيما با ماشين 
زير گرفته و كشته بودند. با اين وجود او بعد از آن همه ضجه و مويه، سرش 
را باال گرفت و گفت: «هنوز هم پرسپوليسي ام. بيشتر از قبل.» حاال شما با 
سالح كميته انضباطي و كسر حقوق و تيرباران كردن قلب آدم ها، به كجا 

مي خواهيد برسيد؟

ــيا بارها از كمبود  كارلوس كى روش پيش  از آغاز جام ملت هاى آس
امكانات سخت افزارى گاليه كرده بود. او در حالى اين صحبت ها را مطرح 
ــان معتقد بودند از نظر تعداد بازى هاى ملى حق  مى كرد كه كارشناس
ــت اما از نظر امكانات و خريد تجهيزات،  با سرمربى پرتغالى تيم ملى اس
فدراسيون تمام تالش خود را به كار گرفته تا مشكلى رخ ندهد. كى روش 
ــام نيز وزارت ورزش و  در كنفرانس مطبوعاتى پيش از ديدار مقابل ويتن
فدراسيون را عامل جدايى اش از تيم ملى ايران و توافق با فدراسيون كلمبيا 
عنوان كرد تا نشان دهد گاليه هايش از فدراسيون پابرجاست و به هيچ 
قيمتى كوتاه نمى آيد. به همين بهانه نگاهى به هتل محل اقامت  ملى پوشان 

كرديم تا بدانيم شرايط فعلى تيم ملى چگونه  است.
 كاروان تيم ملى بعد از اردوى آماده سازى در كمپ مجهز اسپاير دوحه 
و اقامت در بهترين سوئيت هاى هتل اين كمپ كه بعد از ايران در اختيار 
فوق ستاره هاى بايرن مونيخ قرار گرفت از روز 11 دى در شهر ابوظبى اردو 
زد تا براى دو بازى ابتدايى خود در جام ملت ها مقابل يمن و ويتنام آماده 
شود. محل اسكان ايران در پايتخت امارات هتل روتانا پارك بود، يكى از 
هتل هاى چهارستاره شهر ابوظبى كه همزمان ميزبان هند و تايلند هم بود. 
شلوغى و عدم پشتيبانى از اعضاى تيم ملى ايران در اين مدت اصال به مذاق 

كارلوس كى روش و دستيارانش خوش نيامد تا جايى كه مربى پرتغالى 
براى عبور از دردسرهاى به وجود آمده از اسكان در هتل هاى نه چندان 
مناسب مثل روتاپارك در آستانه سفر به شهر دوبى، فدراسيون را مجبور 
كرد تا مقدمات اسكان تيم ملى در يكى از بهترين هتل هاى شهر دوبى را 
فراهم كند. اتاق هاى دو تخته هتل با اين ديزاين در اختيار توريست ها قرار 
مى گيرد. ديزاين تخت ها بنا به اعالم سايت هتل به صورت سه بعدى است 
ــته باشد. درخواستى كه بدون  تا اشراف كامل بر تمامى زوايا وجود داش
مخالفت اجرا شد تا فدراسيون فوتبال ايران براى اسكان تيم ملى در دوبى 
اين بار سراغ يكى از نوسازترين هتل ها در منطقه اى لوكس در شهر رفت 
تا هتل هيلتون هبتورسيتى از صبح روز يك شنبه ميزبان تيم ملى ايران و 
ستاره هايش باشد، هتلى پنج ستاره در يكى از شهرك هاى تازه ساز كه 
مجموعه اى از بهترين هتل ها با تمامى امكانات رفاهى و اقامتى را در دل 
خود جاى داده است. سوييت هاى مجلل هتل در طبقات مختلف همچون 
آپارتمان هاى مجلل 200 تا 300 مترى شمال تهران از بهترين امكانات و 
مبلمان ها بهره مى برند آن هم با ويوى ديدنى. فاصله پنج دقيقه اى هتل 
با دوبى مال به عنوان بزرگ ترين مال دنيا(مركز تجارى) همين طور برج 
خليفه به عنوان بزرگ ترين برج جهان به عنوان يكى از مزيت هاى اين هتل 

همواره در تبليغات و تيزرها مورد استفاده قرار مى گيرد. از همين رو اتاق ها 
و سوييت هاى هبتور دوبى به توريست ها و مسافرهاى عادى نمى رسد 
چون كمتر كسى توان پرداخت پول اين هتل را دارد. ويوى جالب هتل كه 
از يك سو به كانال بيزنيس دى و آب روان و شفاف اين كانال اشراف دارد و 
از سوى ديگر به برج هاى زيباى دوبى باعث مى شود تا توريست هايى كه 
قصد سفر الكچرى دارند براى رزرو اين اتاق ها و سوييت هاى مجلل دست 
به كار شوند. با ورود به سايت هتل هيلتون هبتورسيتى مى توان به سادگى 
از قيمت هاى پايه اتاق هاى دو نفره و همين طور سوييت هاى مجلل مطلع 
شد. قيمتى كه از 750 درهم ( دو ميليون و 250 هزار تومان) براى ارزان ترين 
ــود و تا 1700 درهم (پنج ميليون و 100 هزار  اتاق در هر شب آغاز مى ش
تومان) براى سوييت هاى مجلل ادامه دارد، سوييت هايى كه در هر طبقه 
از چهار سمت سازه هتل اشراف كاملى به شهر دوبى و زيبايى هايش دارد. 
لذت اقامت در اتاق هاى هتل با ديدن اين تصوير به وضوح قابل لمس است.

ــهر دوبى  ــاى تلويزيون با ويوى برج هاى بلند و ديدنى ش  تماش
ــوق العاده در اتاق  در فاصله چند دقيقه اى با هتل. در كنار امكانات ف
ــه فراوانى مى خواهد مى  ــوييت ها كه پرداختن به آن حوصل ها و س
توان به امكانات بى نظير ديگر اين هتل براى مهمانانش اشاره كرد. از 
جكوزى هاى سرد و گرم با جديدترين تكنولوژى بخار سرد و گرم گرفته 
تا سالن هاى پذيرايى چند منظوره با تنوع غذايى متنوع با سرآشپزانى از 
بيش از 50 كشور دنيا در پنج قاره مختلف كه براساس ذائقه مسافران غذا 
سرو مى كنند. در كنار اين مى توان از سالن هاى بدنسازى ويژه و همين 
طور سالن كنفرانس و اتاق هاى رومينگ براى آناليز و بازبينى فيلم هاى 

مد نظر مربيان براى تيم هاى ورزشى نيز نام برد كه تصاوير اين سالن ها 
كيفيت و كاربردهاى قابل تحسين را بازگو مى كند. شهرك توريستى 
و اقامتى در حاشيه اتوبان شيخ زايد و كانال بيزنيس دى اين فرصت را 
در اختيار مهمانان هتل هبتورسيتى قرار مى دهد تا هم از زيبايى هاى 
حضور در سواحل شنى اطراف كانال بهره ببرند هم از ساير امكانات 

تفريحى كه ساخته شده است. از پيست هاى موتورسوارى تا دوچرخه 
سوارى و همين طور استخرهاى بزرگ اطراف هتل كه ويوى زيبايى 
به آن اعطا كرده است. اتاق هاى ماساژ در كنار بهره بردن از متخصصان 
طب سوزنى را مى توان از ديگر آپشن هاى مسافران اين هتل چه در 

اتاق هاى تك و دو نفره چه در سوييت هاى مجلل قلمداد كرد.

على دايى يك كاراكتر پراحساس است و اين مساله به تازگي بار ديگر در 
جريان اشك هاى ستودنى او موقع تشريح كمك هايش به زلزله زده هاى 
كرمانشاه به وضوح مشخص شد. چند روز بعد از آن ماجرا، دايى چشمه 
ديگرى از اين روحيه اش را بروز داد. او كه براى بازديد از خط توليد سايپا 
به اين كارخانه سر زده بود، بعد از شنيدن درد دل هاى كارگران در مورد 
شرايط اقتصادى سخت اين روزها، تصميم گرفت براى ابراز همدردى با 
آن ها اردوى خارجى بين دو نيم فصل نارنجى پوشان را لغو كند. قرار بود 
سايپا اردوى آماده سازى اش براى نيم فصل دوم را در كشور تركيه برگزار 
كند و گويا هزينه هاى مربوط به اين سفر هم تامين شده بود، اما دايى بعد از 
شنيدن مشكالت كارگران با مديرعامل باشگاه تماس گرفت و گفت تيمش 
را در همين تهران آماده مى كند. همه مى دانند كه على آقا آدم دست به 
خيرى است و اين اقدام اخيرش هم حداقل از آن بابت كه كارگران كارخانه 

را دلگرم مى كند جاى تحسين دارد. 
با وجود اين اگر واقعا دايى و مديران باشگاه به چنين مسائلى اهميت 
مى دهند، بهتر است با يك نامه شسته  رفته رسما خواهان انحالل باشگاه 

سايپا شوند يا حداقل از سمت فعلى شان استعفا بدهند؛ چه اينكه همه 
هزينه هايى كه در اين تيم مى شود دقيقا مصداق خرج اضافه است. شايد 
دستمزدى كه خود دايى براى يك فصل كار از سايپا مى گيرد، چندين برابر 
مخارج اردوى تركيه است و جمع هزينه هايى كه بابت قرارداد بازيكنان، 
مزد پرسنل، سفرهاى متعدد داخلى و خارجى، اسكان، خوراك و پوشاك 
و هزار آيتم ريز و درشت ديگر انجام مى شود، بالغ بر چندده ميليارد تومان 
است. خب آيا واقعا كارگران سايپا رضايت دارند از اينكه واحد صنعتى آن ها 
چنين مخارجى را براى تيمى متقبل شود كه تعداد تماشاگرانش در هر بازى

حتى دورقمى هم نيست؟
 فرق اين پول ها با خرج اردوى تركيه چيست؟ كاش على دايى از همان 
ــاى همزمان بازى  ــوال مى كرد اگر امكان تماش كارگران زحمتكش س
ــند، كدام مسابقه را براى ديدن انتخاب  سرخابى ها يا سايپا را داشته باش
مى كنند؟ اصال در روزى كه سايپا با پرسپوليس و استقالل بازى دارد، اين ها 
هوادار كدام تيم هستند؟ زمانى در ايران خودرو تصميم گرفته شد برخى 
كارگران را در نبرد با سرخابى ها براى تشويق پيكان به ورزشگاه ببرند و در 

ساعات بازى براى آن ها اضافه كار در نظر بگيرند، اما مجريان اين طرح بعد 
از رسيدن اتوبوس ها به استاديوم با چشمان گردشده هجوم كارگران به 
سكوى هوادارى پرسپوليس و استقالل را تماشا مى كردند. قصه سايپا هم 
همين است؛ درست مثل فروشنده هاى اينترنتى بادران كه در بازى حذفى 

با پرسپوليس از گل خوردن تيم شان خوشحالى مى كردند! 
ــتمزد على دايى با مخارج اردوى تركيه  حاال برگرديم سر خط؛ دس
ــود و آن يكى  ــخيص داده مى ش ــه اين يكى ناالزم تش چه فرقى دارد ك
ضرورى؟بخواهيم يا نه، فوتبال فقط با نفس گرم هوادار زنده است و ريال

به ريال پولى كه در تهران و شهرستان براى تيم هاى بدون هوادار هزينه 
مى شود حكم دورريز و حيف و ميل را دارد؛ درست مثل بودجه بسيارى از 
نهادهاى فرهنگى كه مخاطب ندارند و اصال معلوم نيست اين مخارج چرا 

به ملت تحميل مى شود.
 طبيعى است كه امثال سايپا و ايران خودرو هم مى توانند در بخش ورزش

هزينه كنند، اما صرفا براى آمادگى جسمانى و تفريح و نشاط كارگران شان؛ 
در غير اين صورت تقبل مخارج ميلياردى براى تيمى كه حتى خود پرسنل 
هم مسابقاتش را تماشا نمى كنند، هيچ توجيهى ندارد. جالب اينجاست 
كه در همين شرايط سخت اقتصادى و با وجود همه تنگناهاى مالى، وزير

ورزش دنبال احياى باشگاه پاس تهران است؛ خبرى كه شايد فقط عادل 
فردوسى پور و ساير كسانى را خوشحال مى كند كه نوستالژى را به منطق 

ترجيح مى دهند!

نقد

حاشيه

نگا هى به برخورد تند سپاهانى ها با يك بازيكن تيم بانوان

تفتيش   عقايد   نكنيد

ملى پوشان در ابوظبى چه امكاناتى را در اختيار دارند

تيم  الكچرى ها!

نقدى بر فعاليت هاى شبه  پوپوليستى على دايى در سايپا

اضافه خرج را دريابيد

     تيم ملى ايران در دومين بازي خود در جام ملت هاى آسيا، ويتنام را مغلوب كرد 

صعود   بي دردسر



سرمربى يمن: 
مى خواهيم بازى با ايران را فراموش كنيم

 

ده نمكى: شما هم فراموش كنيد 
من فراموش نمى كنم

ايسنا: 20 كشور با كندترين اينترنت جهان 
 

و باالترين آمار نابارورى

آمريكا: محدوديت سفر ايرانيان
 لغو نمي شود

مردم: اي بابا، پس عيد امسال هم

 بايد بريم شمال

قاليباف: از صبح تا شب 
مشغول فعاليت جهادي ام؛ بودجه هم ندارم

 

هر جا هم ميرم با همين 
پاترول خودمون ميرم

جالل ميرزايي: اسماعيل بخشي از اينكه سلولش در كنار زندانيان داعشي بود شاكي است

داعشي ها: ما هم شاكي هستيم؛ چرا بايد يك كارگر معترض 
سلولش كنار مايي كه فقط آدم كشتيم باشه؟!

يك فعال صنفى پرستاران: نسبت كادر پرستارى به جمعيت در ايران يك چهارم متوسط جهانى است

بقيه ملوانند
عباس عبدى در گفت  وگو با نامه نيوز: اصالح طلبان مسئول دولت برآمده از انتخابات 92 و 96 نيستند

ليست اميد هم براى جبهه پايداريه

راكعى: تندروها مى خواهند ميراث هاشمى نباشد

تندروها: ما ميخوايم جز خودمون 
هيچى نباشه 

شما بخش هاشمى رو  فهميدى

سخنگوى كميسيون حقوقى و قضايى مجلس: 
قيمت واقعى ارز 1500 تومان و بقيه اش حباب است

مرحوم دهخدا: 
كاش تعريف واضح ترى

 از حباب ارائه داده بودم
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ــيما اينقدر به  ــرا صدا و س ــوري گفتند: چ ــم پروانه سلحش خان
برنامه هاي سلبريتي محور روي آورده؟

ــما مي پرسم  ــيما از ش ــئوالن صدا و س من به نمايندگي از مس
ــلبريتي  ــيما به برنامه هاي س ــوري: چرا صدا و س خانم سلحش
ــردم ما اين حجم صداقت و  ــه مگه؟ م محور روي نياورد؟ چش
ــا مي تونن پيدا كنن؟ اصال  ــيما كج جذابيت رو جز تو صدا و س
ــد طبق آخرين آمارگيري اختصاصي رسانه  حاال كه اين طور ش
ــائل عمومي و  ــي كه خيلي هم معتبره، مردم ما در تمام مس مل
ــون، گوششون به دهن سلبريتي هاي  خصوصي و جكي چان ش
ــون بدن.  ــت رو يادش ــم درس ــت كه راه و رس ــدا و سيماس ص
ــا افتخار به  ــت. همينجا بايد ب ــون صدا و سيماس ــه اميدش خون
ــيما در زمينه توليد، ساخت و  ــونم صداوس ــتحضارتون برس اس
ــلبريتي به خودكفايي رسيده. توجه شما رو به چهار  پردازش س

مورد از اين سلبريتي ها جلب ميكنم:
ــلبريتي نگو، بال  ــران ن.  ز. س 1) سـلبريتي خبـري: كام
ــما خواسته ايد.  ــيطون، زرنگ، جذاب، اصال هرآنچه ش بگو. ش
ــون  ــوا كرده و به همگان نش خبرنگاري كه بارها غرب رو رس
داده كه ترامپ كوركورانه سر درآخور آمريكاي جهان خوار داره. 
ــون داد كه اروپايي ها به دنبال  ــي يه بار خيلي متبحرانه نش حت
تامين و حفظ منافع اروپاي غرب زده هستن. اصال مردم عاشق 
ــاكن واشنگتن باشه و به جاي توليد گزارش،  اينن كه كامي س
گزارش همون شبكه هاي آمريكايي خاك بر سر رو كپي كنه و 
ــا بغضي غريب و لحني تاثيرگذار برامون بخونه و هر از گاهي  ب

به برج ترامپ در پشت سرش اشاره كنه.
2) سـلبريتي گويندگي خبر: الف) خانم حسني. د: ويژگي 
ــه از اونجايي كه هر روز با بوتاكس و  ــون اين منحصربه فرد ايش
ژل و ليفتينگ متفاوتي ظاهر ميشن، چهره شون هرگز تكراري 
ــون رو نشناختيم. ب)  ــه و گاها پيش اومده ما اصال ايش نمي ش

ــوم دماغش رو عمل كرده  ــطى براى بارس ز ن دايى وس
ــواده و حتى منطقه  ــل زيبايى تو خان ــود. ركورددار عم ب
ــن زنداييمه. ولى هنوز كه هنوزه معتقده كه  زندگى همي
ــام عمل هاى ديگه اش  ــپ  عمل كرده و تم به خاطر پلي
ــته  ــم درمانى بوده. دايى طبق معمول دفعه هاى گذش ه
ــفارش كرده بود كه زن  دايى تون فقط كمپوت آناناس  س
ــه آينده نگرى هاى  خارجى مى خوره. بابام هم كه هميش
درستى داره، قبل گرونى ها رفت چندبسته كمپوت خريد 
ــه يه  ــه. دايى از ترس اينكه مجبور نش ــت تو خون گذاش
ــى رو بده و بعدش  ــه عمل دماغ زن داي ــار ديگه هزين ب
ــتارى، به مامانم  ــم يه هفته مرخصى بگيره براى پرس ه
ــون اول از زن دايى تعريف  ــه از هم ــرار كرده بود ك اص
ــك دايى ايرانى از  ــتاى حمايت از ي كنيم. ما هم درراس
وقتى رسيديم شروع كرديم به تعريف كردن. البته اينكه 
ــب و گچ دفن شده بود و  دماغ زن دايى زير خروارها چس
تك تك اجزاى صورتش غرق كبودى و پف بود، كارمون 
ــون رو گرفته بوديم.  ــخت مى كرد ولى ما تصميم رو س

مى گه مى ارزه نرخش تند باشه

به اين كه خط آدم رند باشه

رفيقات مى شن از بَر نمره رو تند

اگر باشه شماره ت راحت و رند

يه عمره چار تا دندونش پوسيده

ولى بنده خدا دكتر نديده

واسه درمون دندون پول نمى ده

با پوالش خط رند اما خريده

با دندون درد اخالقش چه تنده

ولى سرمست ُپز با خط رنده

مى گه مى ارزه اخالْق تند باشه

به اين كه خط آدم رند باشه

خبرها گرچه گاهى خيلى تنده

ولى موضوع شعرم خط رنده

زمستون گاهى مى شه سردم انگار

شما مى گين ولى بى دردم انگار

بسيارى از خبرگزارى هاى داخلى اعالم كردند شايعه 
ــده كه محمودرضا خاورى در كانادا به قتل رسيده  ش
ــت. در اينجا بررسى مى كنيم كشته شدن او چه  اس

داليلى مى تواند باشد:
ــبحانى در  ــا س •  چند روز ديگر يك كليپ از ساش
ــده او را با تابوت  مى آيد كه آدم رباها جنازه نصف ش
ــار خاورى  ــر كن ــد و آن را درون قب ــل مى كنن حم
ــه تا بيل خاك هم رويش مى ريزند  مى گذارند. دو س
ــه زودى  ــد: «من ب ــبحانى مى گوي ــان س ــه ناگه ك
ــدن جنازه ام  توضيحات كاملى در خصوص نصف ش
ــترى بدهم.  ــم. فعال نمى توانم اطالعات بيش مى ده
ــت  ــت خوبم آقاى خاورى اس جنازه كنارى هم دوس
ــتاگرامش را پايين  ــه مى توانيد لينك صفحه اينس ك
همين ويدئو ببينيد. االن هم مى تونيد بريد تو سايت 
ــابقات  معتبر «khavaribet» » و روى نتايج مس
فوتبال شرط بندى كنيد. كل سرمايه شما به صورت 
ــيده ميشه».  تضمينى در عرض يك هفته  باال كش
خاورى براى دوربين دست تكان مى دهد و در عرض 
يك هفته هم صفحه اينستاگرام خاورى يك ميليون 

فالوئر پيدا مى كند. 
ــد ماه پيش  ــان كازينويى كه چن ــاورى به هم •  خ
ــود رفته و با كريس  ــده ب عكس وى در آن منتشرش
ــده ولى كريس  ــك دل وى را بري ــده كه ت درگيرش
ــت وى را بريده و درگيرى باال  معتقد بوده شاه خش
مى گيرد و كريس او را به ضرب گلوله به قتل رسانده 

است. 
•  خاورى پيش از اين به خاطر رقم باالى اختالس 
ــس از خواندن  ــدرت مى كرده اما پ ــاس ق خود احس
ــد دچار  ــاى جدي ــوص اختالس ه ــارى در خص اخب
سرخوردگى شده، عصرها مى رفته لب رودخانه «دان 
ــاب زل مى زده و پك عميق به  ريور» به غروب آفت
سيگار مى زده و در نهايت هم خودش را كشته است. 
ــى  ــايپا كه پرايد س ــاى جديد اعالمى س •  قيمت ه
ــده را ديده، يا  ــون و تيبا چهل ميليون تومان ش ميلي
خبر پولى شدن تونل هاى تهران را شنيده و در حالى 
ــتم».  ــه مى گفته «من ديگه در اين حد نمى تونس ك

سكته مغزى كرده است.  
ــرى از گروه هاى خالفكار در كانادا سراغ  •  يك س
ــد و گفته اند: ميگن تو خيلى پول از ايران  وى آمده ان
ــم يك بانك بزنيم  ــدى و آوردى. ما مى خواهي دزدي
ــه نه من  ــاورى گفت ــون كنى؟ خ ــى كمكم مى تون
ــين حمل پول  ــتم. گفتن ماش اون طورى كه بلد نيس

چى؟ گفته اونم نه. 
ــكل  گفتن پس چطورى؟ گفته مثال من خودم رو ش
شما مى كنم، چند سال ميام بين شما. بعد شما به من 
اعتماد مى كنيد پول  دزدى هاتون رو مياريد مى ذاريد 
ــا رو جمع مى كنم  ــال پول ه ــش من. من چند س پي
ــتراليا. يكى از خالفكارها  ــد فرار مى كنم ميرم اس بع
ــرافتمندانه است از اين كارها  مى گويد ما كارمون ش

نمى كنيم و گلوله را شليك مى كند.

ــيد دانيال معين آل داوود: با اينكه يك نفره ولي همزمان  س
جور چهار پنج نفر رو به دوش ميكشه. شما برو دم دبيرستان 
ــي. اگه نگه  ــا كي مزدوج بش ــت داري ب ــه بگو دوس دخترون
محمدرضا گلزار ديگه قطعا ميگه سيد دانيال معين آل داوود،  
ــه در صبح  ــمان لبخند و قهقه ــتاره آس ــاي: تك س ج) ح. ب
ــاب كنكوري ها. صاحب  ــكي روي اعص ــور. يكه تاز اس كنك

مكتب «چه حسي داريد صبح كنكور؟»
3)سلبريتي مجري: قبال يه دونه صالح اعال داشتيم، آرام 
بخش قلوب ايرانيان، جختي مي رفت، جختي ميومد، موهاشم 
ــكي شونه ميكرد،  دال رو هم ديوونه مي كرد، كاري هم  عروس
ــي نداشت.  اما  االن يه علي ضيا داريم،  علي ضيا نگو  به كس
بگو فريد زكريا، بگو آتيش پاره . اصال هم لحن كشدار حرف 
ــيما يه خط توليد  ــت. اخيرا صدا وس زدنش روي اعصاب نيس
جديد زده به نام «مجري كارشناس»، كه يه فراستي تو اين 

راسته داريم باقلوا.
4) سلبريتي خواننده: مجيد اخشابي. كال تو هر مناسبتي 
مردم بي صبرانه منتظرن مجيد اخشابي بياد تلويزيون براشون 
محله بنده نواز رو لب بزنه و جيگركيف شن. البته ما سلبريتي 
پيشكسوت هم داريم. يه بيژن خاوري بود، مردم روزها انتظار 
ــان به پا مي كنه»  ــاد «ياد تو در دل من طوف ــيدن بي مي كش
ــحري صبر  ــيم س بخونه. يا همايونفال، بياد بگه «آآآآآي نس
ــن. ميخوام  ــم اجمعين جامعه ايراني كيفور بش ــن» تا  كله ك
ــازي در صدا و سيما خيلي قدمت داره، كم  ــلبريتي س بگم س

الكي نيست.

ــود نبايد بخنده ولى ما جورى  دكتر به زن دايى گفته ب
ازش تعريف مى كرديم كه ديگه خنديدن رو كيلومترها 
رد كرده بود. زن دايى بعد از هربار تشكر از تعريف هاى 
ما مى گفت، اتفاقا دكتر اصرار داشت كه «چون صورت 
خودت عروسكيه بايد فانتزى عملش بكنم، وگرنه من 
ــن مقدار از  ــى ام رفته بودم». اي ــه براى انحراف بين ك
لبخند رضايت با توجه به بخيه هايى كه روى صورتش 
داشت، اگر ادامه پيدا مى كرد، ممكن بود عمل چهارمى 
ــه، براى همين ما ترمز تعريف  هم در پيش داشته باش
كردن رو كشيديم و  مراسم عيادت از زن دايى  خالص 
ــود. همه چى خوب بود، تا  ــروى ب و آروم  در حال پيش
ــه زنگ آيفون به صدا دراومد. دايى كوچيكه با يه  اينك
خانم غريبه و دوتا كمپوت آناناس خارجى اومدن داخل 
ــيديم پس زن دايى كو؟! اون خانومه  و وقتى ازش پرس
برگشت و بهمون گفت كه بابا چطورى منو نشناختين 
ــاده كردم! زن دايى وسطى  من كه فقط يه بوتاكس س
ــى ديد كه جارى كوچيكه    اش گوى رقابت رو ازش  وقت
ــتش زير دماغش رو گرفته بود  ربوده در حالى كه با دس
ــاال كه  ــى كوچيكه گفت: ايش ــه رو به زن داي كه نيفت
داروش چينى نباشه صورتت از قبلش هم بدتر شه ولى 

به هرحال تالشت براى قابل تحمل شدن ستودنيه...
ــش ماه از اين داستان مى گذره  خالصه، االن حدودا ش
ــى رقابت بين  ــن گزارش هاى ميدان ــاس آخري و براس
ــدوم در  ــيده و هرك ــه نهايى رس ــه نيم ــا ب زن دايى ه
ــتجوى يك عضو جديد با قابليت عمل يا  تزريق  جس

بوتاكس و ژل هستند...

زهرا ساروخانيطنزآزاد 1

Agim Sulajطرح

Ahmet Aykanatطرح

ــان خدوم  ــه مجري ــور ك همان ط
ــاره كرده اند، ولى  20:30 بارها اش
ــان خاموش بوده  ــما تلويزيون ت ش
ــنيده ايد، غرب عالوه بر فقر  و نش
ــى و بيچارگى  ــت و بدبخت و فالك
ــون كنن، به درد  و خاك تو سرش
ــطحى نگرى هم دچار  ابتذال و س
است. يعنى اگر احيانا ژن تان خوب 
ــد و خودتان انتخاب كنيد كه  باش
براى ادامه تحصيل به غرب برويد، 
آنجا به هر طرف كه چشم بيندازيد 
نشانه اى از ابتذال و سطحى نگرى 
ــرون. نمونه اش  ــرد بي ــى مى پ قلپ
اصطالح  ــه  ب ــاى  فيلم ه ــن  همي
ترسناك شان! چيه هى اره برقى و 
خون و گند و كثافت؟ ترسناكه به 

نظرتون؟!
ــواب ديدم  ــب خ ــود بنده ديش خ
ــه به همراه  ــك موش چاق و چل ي
ــد برومندش در خانه مان  پنج فرزن
ــم مناظره  ــه كرده، هرچقدر ه الن
ــل فاضالب  ــه برو داخ ــم ك كردي
ــهرى پيش بقيه دوستان چغر و  ش
ــن، به خرجش  ــت زندگى ك بدبدن
ــه دعوا باال  ــت. آخرش هم ك نرف
گرفت، خودش و بچه هايش دهان 
ــانه باز كردند  را به اندازه عرض ش
ــد گازم بگيرند كه با فرياد  و پريدن
كوتاهى از خواب پريدم. بر حسب 
عادت، اولين كارى كه كردم چك 
ــت و برنج و  ــت گوش ــردن قيم ك
لبنيات بود. همين كه چك كردم، 
ــرم كشيدم و  دوباره پتو را روى س
هى تلقين كردم كه «بزرگوار كجا 
رفتى؟ بيا گاز بگير جون بچه ت!»

ــر  ــم ژان ــم بگوي ــى مى خواه يعن
ــما براى ما شوخى اى  ــت ش وحش
ــم  فيل ــال  اص ــت.  نيس ــش  بي
ــر  ــناك هاى تان را مى بريم س ترس
ــت  ــت هش ــاى هف كالس بچه ه
ــاله كه ببينند، زبان شان تقويت  س
ــود! خالصه سعى كنيد كمى به  ش
ــايد  ش بدهيد،  عمق  فيلم هاى تان 
ــيدند. االن من چند  چهار نفر ترس
ــناريو در اختيارتان قرار  تا طرح س
ــناك  مى دهم كه ببينيد فيلم ترس

واقعى يعنى چى!
درخشش (Shining): خانواده اى 
در يك هتل ساكن مى شوند. رفتار 
يكى از كارمندان هتل براى فرزند 
ــت. يك شب،  خانواده عجيب اس
ــا تبر، در اتاق  ــد مرموز ب آن كارمن
ــكند تا از پدر  اين خانواده را مى ش
ــده به  ــترى نش كه موبايل رجيس
ــون تومان و  ــه 10 ميلي او فروخت
ــده و كار  االن هم موبايل قفل ش

نمى كند، انتقام بگيرد...
ــه اى  ــه (�e Nun): راهب راهب
ــغول كار  ــاها مش در يكى از كليس
ــه ماه  ــش س ــى حقوق ــت، ول اس
ــراى عمل  ــاده. روزى ب عقب افت
جراحى خواهرش به پول نياز پيدا 
مى كند، ولى حسابدار آن كليسا كه 
ــيار ظالم بوده،  ــب اتفاق بس برحس
ــه را اخراج مى كند و پولش را  راهب
هم نمى دهد. راهبه كمين مى كند 
ــابدار قصد  ــب هنگام كه حس و ش
ــالس كند و  ــت پول ها را اخت داش
ــده  بگريزد، به هيواليى تبديل ش

و خرخره او را مى جود...
ــى  غيرطبيع ــت  فعالي
 :(Paranormal Activity)
به  ــرمايه گذارى  س براى  شخصى 
ــى رود. در همان  ــورس م ــاالر ب ت
ــود،  لحظه نفت و دالر ارزان مى ش
ــى  ــاى اساس ــت كااله ــى قيم ول
ــى رود.  ــى باال م ــرز عجيب ــه ط ب
ــخص از اين فعاليت غيرطبيعى  ش
ــده و با خودكار  قيمت ها ديوانه ش
ــنگى اش به كارگزاران بورس  فش

حمله مى كند...

موزنوشت

طنزآزاد3

مهرشاد مرتضوى

ثنا اجاللى

شاهين قديانيطنزآزاد 2مهدي استاداحمداختيارات شاعري

هوا را و فضا را از من بگير 
كامران ن. ز را نه!

جام زن دايى هاى
 آسيايى  

فيلم ترسناك
 فقط قيمت گوشت!

محمودرضا خاورى مرد ُرند
چگونه كشته شد؟!

در باب حكمت زندگى - شوپنهاور
ــوزن دوزى شده اى تشبيه كرد كه  مى توان زندگى را به پارچه  س
ــى مى توان ديد. در  ــوى آن را در يكى از دوره هاى زندگ هر س
ــت زندگى روى پارچه را و در نيمه دوم پشت آن را.  نيمه نخس

ــت پارچه چندان زيبا نيست اما در عوض آموزنده است. زيرا  پش
ارتباط نخ ها را مى توان ديد.

كيمياگران در حالى كه در پى يافتن زر بودند، باروت، چينى، دارو 

و حتى قوانين طبيعت را يافتند. به اين معنا ما همه كيمياگريم.
ــان هاى وحشى يكديگر را  ــيار بدى است. انس دنيا در وضع بس
مى خورند و انسان هاى متمدن، يكديگر را فريب مى دهند و اين 

همان است كه نامش را گردش جهان گذارده اند! 
ــفر با كشتي مي ماند كه در آن بخت مساعد يا  راه زندگي به س
ــرعت پيش  ــاد را ايفا مي كند كه يا ما را به س ــاعد نقش ب نامس

ــير اصلى منحرف مى كند. حال آنكه  ــدت از مس مى راند يا به ش
ــش ما چون پارو زدن تاثير اندك دارد. ساعت ها پارو  كار و كوش
ــا را كمى به جلو مى راند اما بادى ناگهانى مى تواند ما را  زدن م

از مسير منحرف كند.
ــاعد بوزد، ما را چنان به پيش مي راند كه نيازى   و اگر بادى مس

به پارو زدن نيست. 
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در حاشيه احتمال 
پولى شدن

 تونل هاى تهران



نيشخط خـاطـره
دانك هوتي

پنجشنبه 15    بهمن
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داودهوشمند

هفته نامه گل آقا
صد دستگاه اتوبوس جديد (ولوو) 

وارد ناوگان شركت واحد شد

هههههه
صص
وووا

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

پولخورى!



بندناف
 ر و ز نه  ى ا ميد

 مادر با جنين است

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
هديه ميرجعفرى
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در زمستان اگر سگ ها 17 ساعت و گربه ها 6 ساعت 
غذا نخورند توان خود را  از دست داده
 و از يخ زدگى ميميرند.
سگ ها و گربه ها براى گرم نگه داشتن بدن 
و براى زنده ماندن در سرماى اين فصل 
نياز بيشترى به غذا دارند.

# آليس

nishkhat

nishkhat

طرح: ساسان خادم

رضا متين

نيشخط خـاطـره

تامين اعتبار براي تكميل و بهره برداري مسكن مهر
جواد تكجو

پنجشنبه 15  بهمن  1394

بهنام صفوى
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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

شما    ره       510

سهيل محمدى

  

خشكسالى حاكم  بر سيستان و بلوچستانخشكسالى حاكم  بر سيستان و بلوچستان

 از زلز له بدتر است از زلز له بدتر است
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كودك و نوجوان 

478

بر سر نهاده
تاجى چو شاهان
در قلب او هست

ُدِر درخشان
 

با پرده هايى
نرم و حريرين

هر دانه آن
خوشرنگ و شيرين

   «اوژن تريويزاس»

كوشندگان كودك:

انارانار

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
حكايت:الك پشت و ميمونحكايت:الك پشت و ميمون

شعر:شعر:              انار              انار

همين صفحههمين صفحه

همسايه بااليىهمسايه بااليى

شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

من خيييلى هيجان زده ام ،من خيييلى هيجان زده ام ،
چون،چون همسايه بااليى مون زرافه ست !!!!!چون،چون همسايه بااليى مون زرافه ست !!!!!

ــون  ــروصدا از خونش ــون اينو بابا يك بار كه خيلى س ــروصدا از خونش اينو بابا يك بار كه خيلى س
ميومد لو داد .ميومد لو داد .

ــتم به اين فكر مى كردم كه بايد زود باهاش  ــتم به اين فكر مى كردم كه بايد زود باهاش داش داش
دوست شم و با هم بازى كنيم كه صدايى در اومد دوست شم و با هم بازى كنيم كه صدايى در اومد 
ــه زرافه  گوگولى با  ــه زرافه  گوگولى با و مامان درو كه باز كرد يه بچ و مامان درو كه باز كرد يه بچ
لكه هاى دارچينى رنگ  دستاشو  جلوآورده بود لكه هاى دارچينى رنگ  دستاشو  جلوآورده بود 

تا  كاسه شله زرد رو ازش بگيريم . تا  كاسه شله زرد رو ازش بگيريم . 
ــت و اومديم تو  ــه رو ازش گرف ــت و اومديم تو وقتى مامان كاس ــه رو ازش گرف وقتى مامان كاس
ــيد م : وااى ،مامان ،مگه  ــم پرس ــيد م : وااى ،مامان ،مگه با تعجب از مامان ــم پرس با تعجب از مامان

زرافه هام بلدن شله زرد بپزن زرافه هام بلدن شله زرد بپزن ????!! !! 
مامان با چشماى گرد شده پرسيد : زرافه هامامان با چشماى گرد شده پرسيد : زرافه ها??!!

على روستايىعلى روستايى

چند روش براى تقويت خالقيت كودكانچند روش براى تقويت خالقيت كودكان

خالقيت، نگاهى متفاوت!خالقيت، نگاهى متفاوت!
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ههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننننننننننننندددددددددددددددددددد......  اااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز طططططططططططططططططططططططططططططررررررررررررررررريييييييقققققققققققققققققققققققق آآآآآآآآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننننننننننننننننننننن ههههههههههههههههههههاااااااااااا ممممممممممممممممممييييييييييييييييييييييييييييييييي  تتتتتتتتتتتتتتتوووووووووووووووااااننننننننننننننن ببببببببببببببببههههههههههههههه ننننننننننننووووووووووووووووووووووووووووععععععععععععععععععععععععععع ننننننننننننننگگگررررررررشششششششششششششششششششششششششششششش ممممممممممممرررررررررررردددددددددددددددددمممممممممممم گگگگگذذذذذشششششششششتتتتتتتتهههههه بببببههههههههههه ججججججججهههههههههااااااااااااااااننننننننننن  پپپپپپپپپپيييييييرررررررررررررررااااااممممممووووووووووووووووونننننننن ششششششششششششششششششششاااااااااااااااااااااننننننننننننننننننننننننن پپپپپپپپيييييييييييييييي بببببببببببببببببببرررررررررررررررردددددددد،،،،،،،،  ههههههههههههممممممممممممممممممممممچچچچچچچچچچچچننننننننييييننننننننننن بببببببببببببببهههههههههههههههههههههه ششششششششششننننننناااااااخخخخخخخخخخخختتتتتتتتتههههههه  ههههههااااا ووووووو نننننننننناااااااششششششششششششششششنننننننننننننننننااااااااااااااخخخخخخخخخخخخخخخخخختتتتتتتتتتهههههههههههههههه ههههههااااااااااااااااااا  ووووووووووووووووووووووووو  دددددددددددغغغغغغغغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغههههههههه ههههههههاااااااااايييييييييييييييييي  ششششششششششششششششششششششاااااااااااااانننننننننننننننننننن...... ااااااااااااااززززززززززززز ااااااااااااااييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن رررررررررروووووووو 

گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننججججججججججججججججججججججججججججججججججججييييييييييييييييييييييييييييييننننننننننننننهههههههههههه هههههههاااااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  بببببببببهههههههههههههههههه ششششششششششششششممممممممممماااااااااااااااااارررررررر مممممييييييي آآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييينننننننننننددددددددد ككككككككهههه ببببسسسسسسسييييااااااااااااااارررررررررررررررررررررررررررر  حححححححححححححححححححححححححااااااائئئئئئئئئئئززززززززز ااااااااههههههههههههههههههممممممممممممممييييييييييييييييييييييييتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننددددددد.. گگگگگگگگگگگگگگننننننننننننننننننننجججججججججججججججججججججججججججيييييييينننننننننننههههههه ههههههههههاااااااايييييييييييييييييييييييييييي كككككككككككككككككككككككههههههههههههههه     قققققققققههههههههههههررررررررررررررمممممممممممممااااااااااااااننننننننننننااااااننننننن وووووووووووو  خخخخخخخخخخخخخاااائئئئئئئئننننننننننااااااااااااااننننننننننن تتتتتتتتتتتتتتاااااااااااااررررررررررييييييييخخخخخخخخ رررراااااااااااااا  بببببببببببببببهههههههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآييييييييييييييييينننننننننننننننندددددددددددددددگگگگگگگگگگاااااااااانننننننن  مممممممميييييييييييييييييييييي ششششششششششششششششششششششششششششششششنننننننننننننننننننننناااااااااااااااااااااسسسسسسسااااااانننننننننننننننددددددددددد ووووووو  ححححححححاااااااااااااااااووووووووووووووووووووووويييييييييييييييييييييييييييي آآآآآآآممممممممممممموووووووووووووزززززززززززهههههههههه هههههههههههههههههههاااااااااااييييييييييييييييي  بببببببببيييييييييييييييي ششششششششششششششششششششمممممممممممممممماااااااااااااررررررررررررررررييييييييييييييييييييييييي 

ههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننندددددددددددد........ ممممممممممااااااااااااااااااااااا سسسسسسسسسسسسسسععععععععععععععععععععييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ددددددددددددددددددااااااااارررررررررييييييييييييييييييممممممممممممممم اااااااااازززززززززااااااييييييينننننننننن بببببببببهههههههههههههههههه  بببببببببببببببببععععععععددددددددد ننننننننههههههههههههه ددددددددددددددددرررررررررر ههههههههههههههرررررررر شششششششششششششمممممممممممممممممااااااااااارررررههههههه،،،،،،،، ااااااااامممممماااااااا ببببببببببببببههههههههه  ططططططططططططططططوووووووووووووورررررررررررر مممممممممدددددددددددددددددااااااووووووووووووووووووومممممممم ااااااااااااااااااااااااااااااااايييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  گگگگگگگگگگگگننننننننننننننجججججججججججججججججججججيييننننننننننهههههههههههههه هههههههههههههههههااااااااااااااايييييييييي بببببييييييييي مممممممماااااااننننننننننننندددددددددد رررررااااا  ببببببهههههههه شششششششمممممممااااااا ممممممعععععرررررررففففففييييي ككككككككككككنننننننننننننننننننننيييييييييييييييييييييييممممممممممممممممممممم تتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااا  دددددددددررررررررررر اااااااااااانننننننننننننننننتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههااااااااااا ممممممممججججججججمممممممممووووووووعععععععههههههههه  اااااييييييييييييييييييي ببببببببببببببيييييييييييييييييييييييييييي  ننننننننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظيييييييررررررررررررررررررررررر ااااااااااااازززززززززززززززززززززززززز آآآآآآآآآآآآنننننننننننناااااااااااااااااانننننننننننننننننننننن  پپپپپپپدددددددددددددددددددديييييييدددددددددددددد 

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييييييييييييييددددددددددددددددددددد........ اااااااااااااااااااززززززززززززززززززززززززززززيييييييييييننننننننننننننن  ررررررررررررروووووووووووو چچچچچچچچچچچچچچچنننننننننننننننناااااااااااااااااااااااننننننننننننچچچچچچچچچچچچچچچچچچهههههههههههههه دددددددددددددددددووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااانننننننننننن دددددددددررررررر تتتتتححححححححححححححححققققققققققققققققققققققققققق اااااااايييييييينننننننننن مممممممممممههههههههههههههههههمممممممممممممممم ممممممممميييييييييي  تتتتتتووووووووااااااانننننننننننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ككككككككككككككككككمممممممككككككككككككككككييييييييييييييي كككككككككككككككككككننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددددد مممممممممممممممممضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضاااااااااااااااااااييييييييقققققققققققققققققققققهههههههههههههههههه نننننننننننننننننننننففففففففففففففففففففففففففففرررررررررررررررررممممممموووووووووووووووددددددددددددهههههههه وووووووو  ببببببببببببببباااا  اااااااااررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسااااااااااااالللللللللللللللللللللل ااااااااييييييييننننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگوووووووووووونننننننننننننننننههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثاااااااااااررررررررر  مممممممممممممممممممممماااااااااااااااااااااااااااااا رررررااااااا يييييااااااااااررررررررررررررررررررررررررريييييييييييييييييييييييييييييييييي دددددددددددددددههههههههههههههههههههههننننننننننننننننددددددددددددد....

الك پشت و ميمون

آورده اند كه در جزيره بوزينگان، بوزينه اى شهر را ترك و به ساحل دريا كه جنگل بزرگى داشت رفت. در آن جا يك درخت انجير پيدا 

كرد و بر روى آن خانه  ساخت. در زير آن درخت، سنگ پشتى هميشه براى آن كه خستگى از تن بيرون كند، مى نشست.

ــاد. آواز افتادن انجير در آب، به گوش بوزينه خوش آمد و يك  روزى بوزينه از درخت انجير مى چيد كه ناگهان يكى از آن ها در آب افت

ــود. در اين ميان، سنگ پشت به  ــادى در او پديد آورد. پس هر از گاهى انجيرى در آب مى انداخت، تا با شنيدن آواز آن خوشحال ش ش

ــيد كه بى گمان، بوزينه، اين انجيرها را براى او مى اندازد. الك پشت مى پنداشت كه  خوردن آن انجيرها مى پرداخت و باخود مى انديش

ــد، چه خواهد كرد. پس بوزينه را آواز داد و هرآن چه را در  اگر بوزينه بدون هيچ آشنايى، اين كار را مى كند، اگر بين آن ها دوستى باش

ــتى دراز كرد و دوستى آن ها آغاز شد. روزگار بر دوستى آن دو  انديشه اش گذر كرده بود، به او گفت. بوزينه نيز به سوى او دست دوس

گذشت و چون سنگ پشت هر روز اندكى ديرتر به خانه مى رفت، همسر او دچار نگرانى و دلتنگى شد و در اين باره با خواهر خوانده  خود 

ــتى وى با بوزينه دانست و گفت كه سنگ پشت آتش دورى تو  به گفت وگو پرداخت. خواهرخوانده، دليل دير آمدن الك پشت را دوس

را با آب دوستى بوزينه خاموش و سرد مى كند. آن دو چاره  اين كار را در نابودى بوزينه دانستند، بنابراين همسر سنگ پشت، خود را به 

بيمارى زد. هنگامى كه سنگ پشت به خانه برگشت، همسرش را بيمار ديد. پس به دنبال چاره اى شد، اما چيزى نيافت و همسر هر روز 

ــيد، خواهرخوانده گفت؛ كسى كه از درون بيمار و نوميد باشد،  بدتر از روز پيش شد. سنگ پشت علت بيمارى را از خواهرخوانده پرس

ــت و گفت، اين چه دارويى است كه در اين  ــود، كه او گرفتار نا اميدى شده است. پس سنگ پشت زار بگريس چگونه مى تواند درمان ش

ــد آن را پيدا كنم؟ خواهرخوانده گفت: اين دارو ويژه زنان است و آن چيزى  ديار يافت نمى شود، نام آن را به من بگوييد تا هركجا باش

نيست مگر دل بوزينه. پس سنگ پشت، هرچه انديشيد چيزى نيافت مگر آن كه تنها دوست خود را نابود كند. هرچند اين كار را به دور 

از مردانگى و دوستى مى دانست، اما مهر به زنش او را به اين كار واداشت تا شاهين وفا را سبك سنگين كند. پس به نزد بوزينه رفت و از او 

خواست تا به خانه اش بيايد. بوزينه نخست از رفتن خوددارى كرد، اما درپايان پذيرفت.

بوزينه به سنگ پشت گفت: من چگونه بايد از اين دريا بگذرم تا به خانهى تو برسم؟ سنگ پشت گفت: من تو را به آن جا كه جزيره اى پر از 

خوردنى هاست مى برم. پس سنگ پشت او را بر پشت خود سوار كرد و رو به خانه گذارد.سنگ پشت چون به ميان آب رسيد، كمى ايستادو با خود انديشيد كه: بدترين كار همانا نامردى با دوستان است؛ نكند كه 

گرفتار فريب زنان شده ام؟ بوزينه از او علت ايستادنش را پرسيد؟ سنگ پشت گفت: به اين مى انديشيدم كه به دليل بيمارى همسرم، نتوانم از پس آن همه مهر و خوبى توبربيايم و آيين مهمان نوازى را به خوبى 

انجام ندهم. بوزينه گفت: هرگز چنين انديشه اى را به دل راه نده. سنگ پشت، پس از اين كه كمى ديگر رفت، باز دچار همان انديشه شد و ايستاد. بوزينه اين بار دچار بدگمانى شد و بارديگر علت را از سنگ پشت 

پرسيد. سنگ پشت گفت: ناتوانى و پريشانى زنم مرا نگران ساخته است. بوزينه پرسيد، بيمارى زن ات چيست؟ و راه درمان آن چه چيز است؟ سنگ پشت گفت: پزشكان درمان او را دارويى مى دانند كه دست 

من به آن نمى رسد. بوزينه پرسيد: آن دارو چيست؟ سنگ پشت گفت: دل بوزينه.

ناگهان دودى از سر بوزينه برخاست و جهان پيش چشمانش تاريك شد و با خود گفت، افزون خواهى و آز، مرا در اين گرداب انداخت؛ پس راهى براى رهايى از اين دام نمانده است، مگر نيرنگ. اگر به جزيره 

برسم، چنان چه از دادن دل خوددارى كنم، در زندان باشم و از گرسنگى بميرم و اگر بخواهم كه بگريزم، در آب خفه شوم.

بوزينه گفت؛ پزشكان درست گفته اند و زنان ما نيز از اين بيمارى زياد مى گيرند و ما در دادن دل به آن ها، هيچ رنجى نمى بينيم. اما اى كاش زودتر اين سخن را به من مى گفتى تا دل را با خود مى آوردم؛ زيرا در اين 

پايان عمر، مرا به دل نيازى نيست و از بس غم بر او باريده است، آرزويى مگر دورى و نابودى آن را ندارم. سنگ پشت گفت: چرا دل را با خود نياوردى؟ بوزينه گفت: آيين ما چنين است كه هرگاه به ديدار كسى 

مى رويم، براى آن كه روز بر وى خوش بگذرد، دل را با خود نمى بريم، زيرا كه دل، جاى اندوه و رنج است. اما اگر بازگردى من آن را برداشته و با خود مى آورم. سنگ پشت به تندى بازگشت و بوزينه را به كنار آب 

رساند. بوزينه بر شاخ درخت پريد. سنگ پشت، ساعتى در زير درخت چشم به راه ماند، سپس بوزينه را آواز داد. بوزينه خنديد و گفت:

اى دوستى كرده و پيوسته دشمنى در شرط من نبود كه با من چنين كنى
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باز نويسي: علي روستايي
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على روستااييى

ــازنده و  ــرگرمى هاى س ــوى مركز س ــرام» از س ــرگرمى «تنگ س
ــرورش فكرى كودكان و نوجوانان باز  بازى هاى رايانه اى كانون پ

توليد مى شود.
ــرگرمى  ــان و والدين از س ــودكان و نوجوان ــتقبال ك ــال اس به دنب
آموزشى، فكرى «تنگرام»، اين محصول با شمارگان 10هزار عدد 

تجديد توليد و به بازار عرضه خواهد شد.
ــى مختلف به آموزش رياضى و هندسه  ــكال هندس اين بازى با اش
كمك مى كند و براى سن پنج سال به باال مى تواند قابل بهره بردارى 
ــاس اين خبر، اين محصول از مجموعه سرگرمى هاى  باشد.بر اس
ــخ و  ــوال و پاس ــه چوبى، 24 عدد كارت س ــامل هفت قطع كهن ش

دفترچه راهنماست.
ــگفت انگيز اشكالى  در اين بازى افراد با فكر خود به حل معماى ش
ــكال جديدى را درست كنند.  ــده مى پردازند و بايد اش كه طرح ش
براى حل هر تصوير ابتدا بايد تصوير را به طور كامل در ذهن  يا روى 
صفحه كاغذى تجزيه و تحليل كنند و تصوير را به مثلث هاى كوچك 
متساوى الساقين، قائم الزاويه تنگرام تقسيم كنند. سپس با توجه به 

تقسيم بندى هفت گانه تنگرام به حل معما بپردازند.
ــال 1386 با شمارگان  سرگرمى آموزشى، فكرى «تنگرام» در س
ــال به بازار عرضه شده  ــنى باالى پنج س 19هزار براى مخاطب س

است.
ــرگرمى هاى سازنده و بازى هاى  اين بازى به سفارش اداره كل س
ــاپ و توزيع كانون  ــت نظارت بر چ ــا همكارى مديري رايانه اى و ب

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان باز توليد خواهد شد.

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

ــالم از طريق تربيت صحيح كود كان،  ــيد ن به جامعه اى س امكان رس
ــد  حس و نيروى  ــى آنان، رش ــد  ذوق اد بى، هنرى و زيبايى شناس رش
ــت و تقويت و  ــاى د رس ــازى واژه ه ــود كان، جايگزين س ــاد ى ك نق
ــازى گنجينه واژگان كود كان، آموزش شيوه هاى د رست  ماند گارس
ــائل پيرامون  ــبت به مس ــى د اد ن به كود كان نس ــخن گفتن، آگاه س
ــته بند ى د انش هاى روز، از  ــازى آنان براى د س خود شان وتوانمند س
ــت. قصه ها براى كود كان خرد سال فقط يك  طريق قصه ها ميسر اس
ــتند ، بلكه كاركرد هاى فراوانى براى  ــنيد ارى نيس محرك روانى و ش

اين گروه از كود كان د ارند .
قصه ها بايد  چه ويژگى هايى د اشته باشند 

ــه كود كان  ــات و عالق ــوع آن با احساس ــد  قصه و موض ــد ا باي * د ر ابت
همخوان باشد .

* ساختار موضوعى و زبانى آن به گونه اى باشد  كه كود ك را ترغيب 
به شنيد ن و د نبال كرد ن اد امه قصه كند .

ــود ك را نيز مد  نظر  ــند گان بايد  د ر نگارش قصه ها حوصله ك * نويس
ــتان هاى بلند  و مالل آور  ــند  و حتى االمكان از نوشتن د اس د اشته باش

بپرهيزند .
ــند . قصد  نويسند ه  ــتان ها نبايد  پيچيد گى د اشته باش * اين گونه د اس
ــخصيت هاى  ــود ه و قصه د اراي ش ــهل الوصول ب بايد  براى كود ك س

بسيار، نباشد .
*انتهاى قصه ها نبايد  بالفاصله مشخص شد ه و لو برود  تا كود ك براى 

د انستن آخر قصه، آن را تا انتها د نبال كند .
* كتاب هايى براى كود كان مفيد ند  كه قهرمانان آن از راه هاى د رست 

و بد ون خشونت به پيروزى برسند ، نه از راه جنگ و كشت و كشتار.
* از تصوير سازى گيرا و چشم نوازى برخورد ار باشند  تا باعث حض 

بصرى د ر كود كان شوند .

 

 « «اوژن تريويزاس»اوژن تريويزاس»
ــته ادبيات كودك يونان و  ــندگان برجس اوژن تريويزاس از نويس
نگارنده بيش از 100 كتاب كودك است و بيش از 20 جايزه ادبى 

ملى و بين المللى را از آن خود كرده است.
بسيارى از كارهاى او بر صحنه تئاتر و راديو اجرا شده يا به صورت 
سريال هاى تلويزيونى پخش شده است. نمايشنامه «مترسك» در 
ــت افتخارى دفتر بين المللى كتاب براى نسل  سال 1986 در ليس
ــتين كتاب كودك او به نام«سه بچه گرگ  جوان قرار گرفت. نخس
ــال 1993 به انگليسى منتشر شد.  كوچولو و خوك بد گنده» در س
اكونوميست از مجله هاى معتبر انگليسى در مورد اين كتاب چنين 
ــندگان مى توانند با  ــت: «تنها ماهرترين نويس اظهار نظر كرده اس
ايجاد تغيير در داستان هاى كالسيك عاميانه اثرى پديد آورند كه 
ــد بلكه از نظر تفكر برانگيزى و سرگرمى  نه تنها تازگى داشته باش
با اصل داستان برابرى كند». اين كتاب جوايز بسيارى را از آن خود 
ــادى را در محافل  ــده و بحث هاى زي كرده و به 15 زبان ترجمه ش
بين المللى درباره حضور شيطان در ادبيات كودك به دنبال داشته 
است. منتقدان ادبيات كودك وى را معجزه گرى معرفى مى كنند 
كه مى تواند دنياى جديدي را به وجود آورد و او را نويسنده اى توانا 

در تلفيق شعر و سورئال، طنز و تخيل شاعرانه مى دانند.

ــيم. وقتى پدر و  ــت داريم آدم هاى خالقى باش اغلب ما دوس

مادر مى شويم هم دل مان مى خواهد فرزندان خالقى تربيت 

كنيم، عصر حاضر هم چيزى جز اين از ما نمى خواهد. ابزارى 

به نام خالقيت كه نگذارد كودكمان از قافله پرشتاب تكنولوژى 

عقب بماند.

 ما چند تمرين ساده براى افزايش خالقيت كودك تان پيشنهاد 

مى كنيم.

چند تمرين ساده براى افزايش خالقيت كودكان
ارائه راه حل هاى مختلف راهى براى تقويت خالقيت كودك:

ــيع و  واگرا  از خود نشان  به كودكان فرصت دهيد تا تفكر وس

دهند، اجازه بدهيد كه با شما مخالفت كنند، آن ها را تشويق 

ــير و يك راه حل بيشتر براى مشكالت پيدا  كنيد كه يك مس

كنند، زمانى كه با موفقيت مشكل را حل كردند، ازآن ها بخواهيد 

ــكل را حل كنند اما اين بار يك راه جديد براى حل  دوباره مش

آن پيدا كنند (راه حل يكى اما مسير متفاوت)، سپس از آن ها 

بخواهيد به راه حل هاى بيشترى براى يك مشكل مشابه فكر 

كنند، اين يكى از بهترين روش هاى تقويت خالقيت كودك 

است.

سواالتش را بشنويد
براى تقويت خالقيت كودك سعى كنيد كنجكاوى كودك تان را 

برانگيزيد، سواالتش را بشنويد و او را به سوى يافتن پاسخ هدايت 

كنيد. اين در عوض قرار دادن پاسخ در دست كودك است. براى 

كنجكاو شدن كودك ، الزم است او را در محيطى غنى قرار دهيد. 

براى اين كار نيازى به صرف هزينه و وقت خيلى زياد نيست.

ــافرت رفته ايد يا حتى در حال عبور  كافى است زمانى كه به مس

ــتيد يا زمانى كه به يك گردش آخر هفته اى  از يك خيابان هس

به بيرون از خانه مى رويد، حتى حين پختن يك كيك يا درست 

ــنا كنيد و  ــايل مختلف آش كردن ناهار، كودك را با عوامل و وس

بگذاريد تا مى تواند روى آن ها تمركز كرده و با آن ها وقت بگذراند. 

آن ها را در چنين شرايطى از ترس آسيب ديدن، كثيف شدن و... 

محدود نكنيد. به عنوان مثال يك كفشدوزك را به كودك نشان 

دهيد و از او بخواهيد خوب به آن نگاه كند، آن را روى دستش لمس 

كند. در چنين شرايطى مطمئنا كودك با سواالت مختلفى روبه رو 

مى شود؛ «مامان كفشدوزك نفس مى كشه؟»، «بابا كفشدوزك 

هم غذا مى خوره» ،«مامان كفشدوزك چطورى به دنيا مياد؟» و...

به كودكان به خاطر بروز خالقيت شان جايزه ندهيد!
ــان جايزه ندهيد! مشوق ها و  به كودكان به خاطر بروز خالقيت ش

محرك ها مانع پيشرفت خالقيت كودك هستند و همچنين كيفيت 

پاسخ هاى شان و انعطاف پذيرى درتفكرات آن ها را كاهش مى دهند، 

به كودكان اجازه دهيد كه مهارت در فعاليت هاى خالقانه كه به طور 

طبيعى به آن ها تمايل دارند را توسعه ببخشند نه اينكه سعى كنيد 

كه با جايزه دادن آن ها را تحريك كنيد، به جاى آن كه به كودك به 

خاطر تمرين كردن پيانو جايزه بدهيد، اجازه بدهيد كارى را كه از 

آن لذت مى برد مانند نقاشى كردن بر روى ميز تحريرش يا رفتن به 

كالس شنا را انجام دهد.

چيزهاى نيمه تمام را تمام كند
ــروع به  براى تقويت خالقيت كودكان قصه ها را از ابتدا تا انتها ش

خواندن نكنيد و بعد هم كتاب را ببنديد و به كودك تان بگوييد: «خب 

تموم شد، ديگه بخواب» يكى از تمرين هاى ايجاد تفكر 

ــت كه از او بخواهيد چيزهاى  خالق در كودك اين اس

نيمه تمام را تمام كند. مثال داستانى را تا نيمه بخوانيد 

و از كودك بخواهيد براى آن يك پايان بسازد. نقاشى 

نيمه كاره اى بكشيد و بخواهيد آن را تمام كند. در جمع 

ــازى اختصاص  خانواده وقت هايى را به بازى جمله س

دهيد، به اين شكل كه نفر اول يك كلمه مى گويد و نفر 

دوم بايد كلمه اى به كلمه اول اضافه كند كه تركيب اين 

دو كلمه معنى تازه اى بدهد و در نهايت با يك داستان 

يا جمله خالقانه روبه رو خواهيد بود.

 كودك تان را به يادگيرى تشويق كنيد

براى افزايش خالقيت در كودكان، آن ها را به خواندن 

ــاى هنرى  ــركت كردن در كاره ــرگرمى و ش براى س

تشويق كنيد، تلويزيون يا هر صفحه نمايش ديگرى را 

محدود كنيد تا اينكه اتاق را براى فعاليت هاى خالقانه 

ــى و  ــك بازى، يادگيرى نقاش مانند تمرين و تكرار ي

ــيله  مولف مورد عالقه تان  خواندن هر كتابى كه به وس

ــيد، به اين ترتيب به  نوشته شده است آماده كرده باش

افزايش خالقيت كودك كمك شايانى مى كنيد.

كاردستى درست كند

درست كردن كاردستى هاى متنوع و مختلف تفكر و 

خالقيت كودك را تقويت مى كند. اسباب بازى هايى 

كه به كودك امكان درست كردن انواع كاردستى ها را 

مى دهد، ذهن خالق كودك را تقويت مى كند و حس 

سازندگى و خلق را در او پرورش مى دهد.

مسير جديد را به او نشان دهيد

ــيرها و راه هاى  براى تقويت خالقيت كودك تان، مس

ــت  متفاوت را با او تجربه كنيد. به طور مثال الزم نيس

هميشه از يك مسير سر راست و تكرارى به خانه برويد، 

ــيرى تازه به خانه  ــح دهيد كه اين بار از مس به او توضي

خواهيد رفت. حتى بخواهيد كه در انتخاب مسير تازه 

به شما كمك كند و حدس بزند كه فالن راه به كجا ختم 

مى شود. در اين صورت هم تفكر كودك تقويت شده و 

راه مى افتد و هم درمى يابد كه براى رسيدن به هدف راه 

هاى مختلفى وجود دارد.

چند روش براى تقويت خالقيت كودكانچند روش براى تقويت خالقيت كودكان

خالقيت، نگاهى متفاوت

قصه ها،  فرصتى براى مشق زندگى!قصه ها،  فرصتى براى مشق زندگى!

افافككار و  ـننـدد اوا بت فرفردد نعنىى ا ا اسـسـت؛ ي ىرىرى نونوآوآو قالقالقيتيتيت،، خخ
فمفهوهومىمى نو خلق  رارا ب بااهمهم تركيبيب ك كنـنـددو  انددنديشيشيشـهـه ه هاا
دددد دارارارددد دودودود وجوجوج خخالخالخالقيقيقيتتتت روروروورددد ردردرددر م مم متمتمتمتمتفافافافافافاووتوتوتوتوتوتىىىىىى تتت ت تعععاعاعاعاعاريريريريريريفففففف نكنكنكند.د.د
يليليليدددد توتوتو ييقيقيـتتت بب بههه خالخالخالخال ممممعمعمعمععتقتقتقدندندنددد رارارارااريـييـيـيـففففف تعتعتعتعتتع ايااياياياينننن اااماماماما ع ععععمدمددمدمدههههه
ساسـت.  چچچچچچيززيززيزىىىىىمـمممـممـىىىىىاناناناانجججاجامدمدمد ك كككههههاصاصاصييليلليل، رارزززشـمند و نوو
تست؛  مممننتنتههههاخ خالقالقييتيتم مججمجموووعه به كارگيرى چند قوه ا
هوش،ش، پ پشـشـتكتكارار و وت تواوانايى ت تففكرمتفاوت، مجموعااا به 
ننان معمعمـوال همه ايننهها را  ووكوكودكدك ييييقيقيتت م مىىىىىىاانجججججاجامدمد. الالالخخال
رددردردردر مممسـســسـسـيريريريير خ خ خ خخالقالقالقالقالقيتتيتيتيت ش شششاننانانانم مممممكممكمكمكننننن ددددددررررككنكنكنكنكنكناراراراراراره ههههههممممممدادادادادادادارنرنررنرنرنندددددامماماامامامااااا
وزوزوزوزوزوددددقووقوقوقوهههههخالخالخالخالققق تسستتتتتت ب بااااااامموموانانانانانعىعىععع ر رر رروبوبوبووبوبهههههرورورووروروششش شونونونونونددددددكهكهكهكهكهكهخخخ خ خييليليليليلىىىىى ااااا
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رنگ كن، عكس بگير و بفرست.رنگ كن، عكس بگير و بفرست.

غزل پورنعمتغزل پورنعمت


