
متاسفانه مخدر گل قشر جوان جامعه را هدف قرار داده است. جوانانى كه بايد آينده 
ساز اين مرز و بوم  باشند با گرفتار شدن در دام اعتياد، آينده اى سياه براى خود رقم مى 
زنند. به خاطر داشته باشيم كه همه ما نسبت به سالمت روان جامعه مان مسئوليم 
و بايد قدم هايى در جهت هر چه بهتر شدن آن برداريم.گل، ماده مخدرى است كه 
امروزه سالمت جامعه ما را تهديد مى كند و همان طور كه گفته شد  بيشترين آسيب 
اين مخدر روى قشر جوان جامعه است اما بسيارى از جوانان فكر مى كنند مخدر گل 
آسيب زا  نيست و همين باور رايج شده و صد درصد اشتباه، باعث شده كه جوانان به دام 
اين مخدر كشيده شوند زيرا گل به نوعي همان مارى جوانا  و تمامى حاالتى را كه بعد از 
مصرف حشيش به فرد دست مى دهد، در گل نيز همان حالت ها به فرد دست خواهد 
داد، زيرا اين مخدر، همان گل گياه  مارى جوانا ست كه امروزه در ايران نيز در بعضى از 
شهرها كشت آن به صورت مخفيانه انجام مى شود و  ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال 
جلوگيرى و شناسايى مكان هايي است كه مخدر گل در آنجا پرورش داده مى شود .  
بعد  از باور غلط نسبت به مخدر گل مى توان علت ديگر را  ريشه در مسائل خانوادگى 
دانست؛ مانند  درك نشدن در خانه و استرس  و  فشارهاى خانواده كه فرد براى فرار از 
اين فشارها، يا پر كردن خأل  عاطفى به سمت شادى هاى زودگذر پناه برده و به همين 
دليل به دام اين مخدر كشيده مى شوند، حتى بعضى اوقات از مراجعان در مورد علل 
اعتياد پرسيده مى شود، مى گويند لجبازى با پدر و مادر، پول زياد باعث اين شده به 
سمت مواد مخدر رفته و نبود برنامه اى براى شادى هاى پايدار و به دور از اعتياد ندارند.

ــت كه پول زياد براى نوجوانان بي شك آسيب زاست و  اين نكته را بايد مد نظر داش
مى تواند باعث شود، براى استفاده از آن به سمت مواد مخدر از جمله گل بروند. نكته 
بسيار مهم در اعتياد به مخدرات روانگردان به خصوص گل اين است كه چون اين ها 
شادى آور هستند، افراد بعد از مصرف و اتمام زمان آن حدود چهار  الى 10 ساعت كه 
اين مدت بسيار كند از نظرشان مى گذرد فردى گوشه گير شده  و به خاطر بازگشت به 
همان حال و هوا دوباره اقدام به مصرف مى كنند  و همين كار باعث شده  وابستگى شديد  
به اين مخدرات پيدا كنند. بايد براى اين افراد تفريحاتى مثل كوه ، پياده روى ، دورهمى 
با فاميل و از اين قبيل برنامه ها قرار داد تا از حال هواى وابستگى به اين مخدرات خارج 
شوند كه در كنار روان درمانى اعتياد براى اين افراد مى تواند مفيد باشد. از عوارض 
كوتاه مدت استفاده از مخدر گل مانند حشيش اين است كه فرد دچار كاهش اشتها 
كه منجر به پايين آمدن وزن شان مى شود و همچنين مشكالت خواب، پرخاشگرى 
و عصبانيت، كابوس هاى شبانه مشكالت تنفسى و بوى بد دهان ، اضطراب و استرس 
و همچنين افسردگى شديد و بروز عاليم افسردگى شود، اما بايد اين را دانست كه 
استفاده مداوم از اين مخدر مى تواند باعث از دست دادن تدريجى حافظه ، نواسانات 
خلقى ،آسم ، برونشيت و حتى سرطان شود.با نگاهى به عوارض آسيب زا  ي مواد مخدر 
مى توان نتيجه گرفت كه شادى و تفريح سالم مى تواند بهتر از اين شادى هاى زودگذر 
باشد زيرا تفريح سالم روانى سالم را براى ما در پى خواهد داشت و تفريح ناسالم على 
رغم آسيب هاى بدنى به لحاظ روانى نيز ما را دچار آسيب هاى جبران ناپذير خواهد 
كرد .با   در نظر گرفتن آسيب هاى استفاده از مخدر مى توان گفت كه با وجود  باورهاى 
اشتباه افراد در مورد مخدر گل، اين ماده هم آسيب زاست و تبعات جبران ناپذيرى 
به مرور زمان براى فرد خواهد داشت و علل اعتياد جوانان بعد از موارد فوق كه در باالى 
متن گفته شده مى تواند عدم آگاهى جوانان از اين ماده خطرناك باشد كه آن را ساده 
و بى هيچ آسيب مى دانند و بايد با برنامه ريزى و برگزارى كارگاه ها در فرهنگسراها و 
مدارس و حتى رسانه هاى و برنامه هاى اجتماعى،  مخدرات را به قشر جوان و خانواده 
هاى آن ها بشناسيم تا بتوانيم مانع از بيشتر شدن اين مخدر در بين جوانان شويم. 
درمان اين مخدرات براى افرادى كه در دام آن گرفتار شده اند، باوجود روان درمانى 
نياز به روانپزشك و پزشك متخصص اعتياد دارند. بايد به طور تخصصى تحت درمان 

قرار بگيرند و هرچه زودتر سالمت خود را به دست آورند.

بيمه از كار افتادگى، امروز سالح مهمى عليه نابرابرى اقتصادى است، اما توانايى اش 
توسط محدوديت اطالعات درباره  ريسك ها ى برون زا عليه وضعيت اقتصادى محدود 
ــكل جدى خطر اخالقى، بيمه از كارافتادگى به بيمه  ــت. براى مقابله با مش شده اس
خطراتى محدود شده كه مى توان نشانه آن ها را در ناتوانى هاى جسمانى ديد و جعل 
آن ها به سادگى امكان پذير نيست و  پزشكان مى توانند آن ها را ثبت كنند  اما در آينده 
ــوك هاى  بايد درك كنيم توانايى يك فرد براى برخوردارى از  زندگى تحت تاثير ش
بسيارى بوده كه مهم ترين شان شوك هايى است كه درآمد فرد را تحت تاثير قرار مى 
دهند.  در واقع، يكى از شوك هاى قرن پيش رو مى تواند شوك جايگزين شدن توسط 
رايانه باشد. نگرانى از چنين احتماالتى مى تواند جلوى ابتكارات افراد را بگيرد و از آنجا كه 
اكنون آن ها همه ريسك شغلى را به تنهايى بر دوش دارند، جلوى كسب تخصص را در 
حرفه شان بگيرد. در آيند پيش رو  مى توان تصور كرد انتخاب هاى شغلى با اين آگاهى 
صورت گيرند كه افراد ديگر همه خطرات مربوط به از دست دادن شغل را بر دوش ندارند. 
منطقى است تصور كنيم با گسترش استفاده از فناورى اطالعات، بيمه خصوصى از 
كارافتادگى جامع تر شده و به شكل بيمه امرار معاش دربيايد كه افراد را در مقابل از دست 
دادن ارزش بازارى خدمات فردى بيمه مى كند. اين عوامل در آينده باعث آسان تر شدن 
كار شركت هاى بيمه براى فاصله گرفتن از محدوديت هاى سنتى بيمه خواهد شد؛ به 
گونه اى كه ريسك هاى تهديد كننده امرار معاش افراد در واقع قابل بيمه شدن باشند. 
دسترسى گسترده تر به كالن داده بدون زير پا گذاشتن حريم خصوصى با افول اقتصاد 
زيرزمينى به اين معنا خواهد بود كه شركت هاى بيمه مى توانند موفقيت شغلى افراد 
ــت دادن شغل شاخص بندى هايى به  را سنجيده و براى پرداخت غرامت بابت از دس
مراتب بهتر از آنچه امروز رواج  دارد، ارائه كنند كه بتواند به عنوان سنگ بناى قراردادهاى 
پيچيده تر بيمه به كار گرفته شود. در صورتى كه قوانين مالى بين المللى به درستى اجرا 
شوند، قراردادهاى مديريت ريسك به گونه اى در خواهند آمد كه افراد بتوانند هر جا كه 
مى روند، از خدمات آن بهره مند شوند. در نتيجه مهاجرت به بهانه اى براى طفره رفتن 
از اجراى تعهدات اين قراردادها تبديل نخواهد شد. قراردادهاى مديريت ريسك كه 
توسط افراد منعقد مى شود، مى تواند روزى به جايى برسد ك حق بيمه امرار معاش بر 
حساسيت انتخاب هاى شغلى كه بيمه گذار انجام داده بستگى داشته باشد. در جهان 
كالن داده ها، نرخ هاى تعيين شده در بيمه نامه ها مى تواند براى انتخاب هاى شغلى مفيد 
باشد و به افراد اجازه مي دهد در صورتى كه ريسك و بهاى حق بيمه همبستگى نداشته 
و حق بيمه گران نباشد، انتخاب هاى شغلى پرريسك ترى باشند. همچنين احتماال 
ــرفت هايى در بازارهاى آتى براى درآمدهاى شغلى ايجاد خواهد شد كه تحقق  پيش
بيمه ى امرار معاش را تسهيل مى كند. ايجاد چنين بازارهايى مى تواند دستيابى به بعد 
تازه اى از احساس رضايت در زندگى را امكان پذير كند. جنگ ها و عمليات تروريستى 
در ميان بزرگ ترين خطراتى خواهند بود كه در آينده با آن ها مواجه مى شويم؛ آن هم 
به خاطر گسترش سالح هاى كشتار جمعى و به ويژه سالح هاى هسته اى، بيولوژيكى، 
شيمياى و راديولوژيك. ريچارد لوگر ، سناتور آمريكايى، در نظر سنجى اى از بيش از 
80 كارشناس امنيت ملى خواسته ميزان تهديد چنين خطراتى را بسنجند. ميانگين 
ــال آينده احتمال يك حمله اتمى عليه  برآورد كارشناسان نشان   مى دهد در 10 س
ــت و نه و دو دهم درصد است،  احتمال حمله  يك شهر يا هدف ديگرى در جهان بيس
ــى و نيم دهم درصد . در  بيولوژيكى سى و دو  و شش دهم درصد  و حمله شيميايى س
اينجا صد سال آينده را مدنظر قرار مى دهيم و براى آن به طور حتم اين احتماالت به 
مراتب بيشتر هستند. ساعت آخر الزمان كه در نشريه دانشمندان هسته اى منتشر مى 
شود، از زمانى كه در سال 1984 براى برآورد خطر يك انفجار هسته اى نه فقط جنگ،  
هر حمله تروريستى يا يك انفجار تصادفى ايجاد شده تاكنون، به ميزان ناخوشايندى 
به نيمه شب زمان وقوع حادثه نزديك بوده است. دامنه تغييرات آن از دو دقيقه به نيمه 
شب در سال 1953، زمان آزمايش بمب هيدروژنى توسط آمريكا تا هفده دقيقه به نيمه 

شب در سال 1991، زمان فروپاشى اتحاد جماهير شوروى  را در بر مى گيرد. اكنون اين 
ساعت پنج دقيقه به نيمه شب را نشان مى دهد. شركت هاى بيمه به طور سنتى خطر 
وقوع جنگ را پوشش نمى دهند، اما پيشرفت هايى براى بيمه كردن چنين ريسك 
هايى صورت گرفته. مشكل  اينجا ست كه چنين ريسك هايى در صورت وقوع زيان 
عظيمى را براى شركت ها بيمه به بار مى آورند و حتى ممكن است باعث ورشكستگى 
آن ها شوند. در نتيجه سطحى از دخالت  دولتى الزم است و خريد چنين حق بيمه اى 
بايد اجبارى شود تا آن هايى كه دارايى هاى شان را كمتر در خطر مى بينند، نتوانند با 
خروج از طرح، بار مالى بيشترى را بر ديگران تحميل كنند يا دولت مى تواند ابزار مالى 
مديريت ريسك را با  اقداماتى مانند  انتشار اوراق بهادار فجايع تسهيل كند. از آنجا كه 
زمان بمباران هسته اى هيروشيما و ناكازاكى در سال 1945 تا كنون هيچ حادثه اى 
با سالح هاى كشتار جمعى روى نداده، خوش بينى عمومى اى نسبت به عدم وقوع آن 
در آينده وجود دارد اما تاريخ نشان داده اين خوش بينى به محض وقوع حوادثى مشابه 
ــتون چرچيل ويرانى هاى ناشى از  ناپديد خواهد شد. براى مثال، پس از اينكه وينس
بمباران لندن توسط نازى ها را مشاهده كرد كه برخى از ساختمان ها به شدت آسيب 
ديده و برخى ديگر سالم ماند بودند، پارلمان بريتانيا تحت تاثير او قانون ويرانى ناشى از 
جنگ را در سال 1941 تصويب كرد كه شامل بيمه اجبارى ساختمان ها مى شد. البته 
اين قانون در اواخر دوران بمباران اجرايى شد و تحث تاثير آن چه پيشتر روى داده بود قرار 
داشت و برنامه اى موقتى بود كه حق بيمه بااليى هم داشت كه نشان دهند ه خطر باالى 
جنگ بود و نمى توان آن را برنامه اى براى آينده بلند مدت تر با تعريف بهترى از خطرات 
جنگ دانست. پس از حمالت تروريستى 11 سپتامبر 2011 در آمريكا، كنگره اياالت 
متحد قانون بيمه ريسك حمالت تروريستى را تصويب كرد تا امكان بيمه شدن افراد در 
مقابل حمالت مشابه بيشتر را فراهم آورد. البته اين قانون به طور خاص پوشش حمالت 
ناشى از بخشى از جنگ اعالم شده توسط كنگره را پوشش نمى داد. عالوه بر اين ، قانون 
اوليه سه سال پس از تصويب منقضى شد هر چند از آن زمان تا سال 2014 تمديد شده 
و سقف 100 ميليارد دالريا حدود يك درصد توليد ناخالص داخلى در زمان تصويب، 
براى آن در نظر گرفته شده بود. در تحقيقى در مورد اين قانون، كانروتر و همكارانش به 
ضعف هاى اين طرح از جمله آسيب پذيرى در مقابل سوءاستفاده شركت هاى بيمه 
تاكيد كردند. طراحى چنين بيمه هايى اهميت دارد و مى توان انتظار  داشت در آينده 
طراحى هاى بهتر و جامع ترى را مشاهده كرد. اين مثال ها مربوط به گذشته از بيمه 
جنگ و خطر تروريسم هر كدام به يك كشور محدود مى شود، اما كشورها به تنهايى 
كوچك تر از آن هستند كه بتوانند واقعا چنين خطراتى را كه با شدتى زياد متوجه يك 
كشور مى شد، مديريت كنند. مى توان اميدوار بوديا  انتظار داشت، بازارى جهانى براى 
چنين ريسكى توسعه يابد و هزينه اى بيشتر مديريت ريسك را بر كشورهايى تحميل 
كند كه بيشتر در خطرند. با وجود اين از آن جا كه قراردادهاى مديريت ريسك پيش از 
وقوع حادثه و با نگرشى بلند مدت ايجاد مى شوند، به سختى مى توان آسيب پذيرترين 
كشور را شناسايى كرد و در نتيجه مديريت ريسك مى تواند به خوبى عمل كند. با فرض 
تداوم روند تاريخى به سوى بهتر شدن ساختار بيمه و احتمال اين كه رويدادهاى ناشى از 
سالح هاى كشتار جمعى به افزايش انگيزه براى ارائه چنين بيمه هايى بينجامد، مى توان 
انتظار داشت سازوكارهايى براى پوشش به مراتب بهتر چنين خطراتى را مشاهده  كرد 
و مى توانيم تصور كنيم چنين سازوكارهايى در صورت تداوم روندهاى جارى به سوى 
دموكراتيك شدن مديريت ريسك اجرايى شوند. وقتى صنعت بيمه در مديريت چنين 
ريسك هايى در گير شود، مى توان شاهد مزاياى جانبى مانند بهبود اقدامات امنيتى بود. 
در بيمه حوادثى كه در حال حاضر رواج دارد، بازرسان بيمه و بيمه گرها نقش مفيدى را 
در برآورد خطرات ايفا مى كنند و مشوقى قوى براى بيمه گذار ايجاد مى كنند  كه برطرف 
كردن خطرات را به تعويق نيندازد. در آخر ، صنعت بيمه حتى در مقابل چشم انداز شوم 
آينده يعنى استفاده از سالح هاى هسته اى، بيولوژيك، شيميايى و راديولوژيك  نيز 
كامال دست و پا بسته نيست. مى توان مشوق هايى را براى شركت هاى بيمه ايجا كرد تا به 
راهكارهايى براى كم كردن خطر ات بينديشند،  براى مثال از طريق دستورالعمل بهتر 
براى ساخت و ساز، ترتيب دادن سازوكار انتقال افراد به مناطق امن و پرداخت هزينه هاى 
آن و برنامه ريزى براى از بين بردن آثار ويرانى و بازسازى پس از واقعه. وقتى شركت هاى 
بيمه منفعتى در جلوگيرى از ويرانى ناشى از چنين حمالتى داشته باشند، مى توانند به 

منبعى براى كاهش اثرات آن ها تبديل شوند.

فوايد يك بيمهمخدر  گل را  ساده نگيريم

جوابيهيادداشت  2يادداشت  1

پيرو حواشي ايجاد شده درباره طرح جديد شهرداري تهران با موضوع اخذ بهاي خدمات و عوارض گذر از تونل هاي 
شهري كه گزارشي نيز با عنوان «اخذ پول زور» در روزنامه« قانون» منتشر شد، محسن پورسيدآقايي، معاون حمل و نقل و 

ترافيك شهرداري تهران در يادداشتي به توضيح حواشي ايجاد شده پرداخته است كه در ادامه مي آيد:
«خبر اليحه پيشنهادى شهردارى براى تعيين نرخ بهاى خدمات معابر خاص كه در دو روز اخير با عنوان ناصحيح 
«عوارض تونل ها» در فضاى رسانه اى منتشر شد، واكنش هاى مثبت و منفى زيادى را به دنبال داشت. اين فرصت ناخواسته 
را مغتنم مى شمارم تا چند جمله اى در اين باره با شهروندان عزيز تهران گفت وگو كنم. اما قبل از اينكه به اصل موضوع بپردازم، 
چند نكته را به طور گذرا اشاره مى كنم: 1- آنچه خبرگزارى مهر در اين باره منتشر كرده و منبع بقيه رسانه ها قرار گرفته، 
حاوى حداقل سه دروغ است. مهم ترين دروغ، پيشنهاد رقم «حداقل سه هزار تومان» است، در حالى كه در پيش نويس 
اليحه پيشنهادى، رقم 400 تومان براى تونل رسالت و 800 تومان براى تونل هاى نيايش، توحيد، شهداى غزه و طبقه دوم 
بزرگراه صدر پيشنهاد شده است كه در صورت نداشتن معاينه فنى برتر (و داشتن معاينه فنى عادى) به ترتيب به 500 و  هزار 
تومان افزايش مى يابد. بنابراين «حداقل 3000 تومان» دروغ است و واقعيت «حداكثر 1000 تومان» است. 2 - برخالف 
آنچه رسانه هاى سياسى مخالف شورا و شهردارى القا كرده اند، اين پيشنهاد اساسا مربوط به اين دوره نيست. دقيقا چهار سال 
قبل در همين ايام، جناب آقاى قاليباف شهردار محترم وقت تهران در نامه شماره 1153397 مورخ 93/10/24 اليحه اى را 
با عنوان «مجوز اخذ عوارض تردد از معابر خاص شهرى» به شوراى شهر ارائه كردند كه در آن براى همين معابر پيشنهاد اخذ 
عوارض مطرح شده است. اليحه اصالحى آن نيز در تاريخ 94/4/16 به شماره 455683 تقديم شوراى وقت شده، هرچند 
درنهايت به صحن شورا  نرسيده است. 3 - عزيزانى كه به غلط گفته اند اين طرح مربوط به اين دوره شورا و شهردارى بوده، بهتر 
است به برنامه پنج ساله دوم شهردارى (مصوب شوراى شهر) مراجعه كنند و ماده 158 آن را بخوانند. در اين ماده، شهردارى 
تهران موظف شده كه اليحه اى را براى اخذ هزينه هاى استفاده از زيرساخت هاى شهرى همچون پل ها و تونل ها به شورا 
ارائه كند. اين مصوبه شوراى اسالمى شهر تهران هنوز تغيير نكرده و به جاى خود باقى است و اگر ايرادى به آن وارد است، 
تصويب كنندگان آن بايد پاسخ بدهند. 4 - آن عضو محترم شورا كه ارائه اين موضوع را به بنده نسبت داده اند، كافى است 
به مصاحبه هاى ديگر اعضاى محترم شورا در يك سال اخير در اين باره مراجعه كنند تا مشخص شود كه موضوع عوارض 
معابر خاص، اساسا نه توسط اينجانب، بلكه بارها توسط ديگر اعضاى شوراى پنجم و حتى اعضاى شوراى چهارم مطرح 
شده است. عجيب است كه تا اين حد شاهد تغيير موضع بدون تغيير موضوع هستيم و حال آنكه در زمانه امروز، حافظه 
رسانه ها و شبكه هاى اجتماعى به ما  اجازه فراموشكارى و تغيير موضع ناگهانى نمى دهند. به هرحال به نظر مى رسد كه اصل 
اين بحث مورد اجماع اكثر تصميم گيران قبلى و فعلى مديريت شهرى بوده، اما كسى حاضر به پرداخت هزينه سياسى و 
اجتماعى پيگيرى آن نبوده است. 5 -  اصل اليحه اى كه در خبر تحريف شده خبرگزارى مهر به آن اشاره شده، ابتدا توسط 
معاونت حمل و نقل تهيه نشده است. اين اليحه پس از پيگيرى هاى صورت گرفته از سمت شورا، در نامه شماره 396975

مورخ 97/4/24 از معاونت مالى و اقتصاد شهرى (با امضاى جناب آقاى حسينى مكارم، معاون مالى وقت شهردارى تهران) 
براى اينجانب ارسال شد و ما اصالحات ضرورى را در آن اعمال كرديم تا براى معاونت برنامه ريزى شهردارى ارسال شود. 
6- مهم ترين اصالحى كه معاونت حمل و نقل و ترافيك در اين اليحه اعمال كرد، تغيير ماهوى آن از «عوارض» به منظور 
كسب درآمد، به «بهاى خدمات» به منظور تامين هزينه هاى نگهدارى بود و تاكيد بر اينكه مبالغ دريافتى فقط بايد براى 
نگهدارى همين تونل ها و توسعه حمل و نقل عمومى هزينه شود. مبالغ پيشنهادى نيز بر همين مبنا تغيير يافت و برخالف 

ارقام كذبى كه منتشر شده، همه ارقام پيشنهادى كمتر از 1000 تومان است. 
و اما سخنى با كارشناسان، رسانه ها و عموم شهروندان محترم تهران؛ آيا وقت آن نرسيده است كه از خود بپرسيم پس 
از اين همه ساخت مترو و پل و اتوبان، چرا وضعيت ترافيك شهر تهران بهتر نشده و بلكه روز به روز بدتر مى شود؟ آيا كسى 
پاسخى براى اين سوال دارد كه پس از دو دهه گسترش مترو در تهران، چرا ميزان استفاده از خودروى شخصى در شهر 
كمتر نشده كه هيچ،  بيشتر هم شده است؟ از همه صاحب نظران و كارشناسان دعوت مى كنم كه بگويند و بنويسند اگر 
مثال ما همه خيابان هاى شهر را به دو برابر تعريض كنيم و 10 بزرگراه ديگر هم در اقصي نقاط شهر بسازيم، آيا فكر مى كنند 
مشكل ترافيك تهران حل مى شود و ديگر همه خودروها به آسانى تردد مى كنند؟ مردم خوب تهران؛ همشهريان عزيز! ما 
در شهردارى تهران ميراث دار شهرى هستيم كه عالوه بر غول هاى تجارى و برج هايى كه آسمان شهر را خراش مى دهد، 
پر شده از پل ها و بزرگراه هايى كه شهر را جوالنگاه خودروها كرده اند. نه براى توليد، نه براى شماره گذارى و نه براى مصرف 
خودروها، هيچ مانع موثرى ايجاد نشده است. اكنون شهرى داريم كه با پول فروش تراكم، در آن انواع سازه هاى خودرومحور 
ساخته اند و خيابان هاى آن تا كوچه و پس كوچه ها پر از خودروى شخصى شده است. زمين شهر پر از خودرو و هواى شهر پر 
از دود. در اين شهر، جاى انسان كجاست تا قدمى بزند و نفسى بكشد؟ بنده را به عنوان خدمتگزار خود در حوزه حمل و نقل 
شهر، مواخذه كنيد كه چرا حمل و نقل عمومى كافى نيست و بايد بخش مالى شهردارى منابع كافى جذب كند و ما بيشتر 
و بهتر تالش و مديريت كنيم تا وضع اتوبوسرانى و ظرفيت مترو افزايش يابد اما از ما نخواهيد كه همچنان براى خودروها 
و خودروسواران فرش قرمز پهن كنيم. من شرمنده ام كه با آنچه به ارث برده ايم و كمك هايى كه از دولت نگرفته ايم، هنوز 

نتوانسته ايم اتوبوس هاى شهر را نو كنيم. اما افتخار مى كنم كه تا جايى كه خداوند يارى كند اجازه نخواهم داد ...
ادامه در صفحه 6

جوابيه پورسيد آقايي به گزارش روزنامه «قانون»

بدون جراحى،  تهران از رنج ترافيك خالص نخواهد شد
حسين بهلولى 

 كارشناس ارشد بالينى و درمانگر اعتياد

حامد هدائى 
 كارشناس اقتصاد  

و روانكاو فروش 
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اقتصاد 5 سرزمين 6

خلع لباس سيد حسن آقاميري واكنش ها وحاشيه ها يي در پي داشته است

روحانيـت   
متفاوت   ومطرو د

سياست 2

بين الملل 4

سيد حسن آقاميري روز شنبه در صفحه شخصي خود در اينستاگرام خبري را انتشارداد كه 
توجه بسياري از حاميان او را به خود جلب كرد. خبر درباره محكوميت اين روحاني شيعه بود؛ اين 
روحانى كه به واسطه اظهارات خود در شبكه هاى اجتماعى مانند اينستاگرام به شهرت قابل توجهى 

ــت، از محكوميت به خلع لباس دائم و دو سال حبس كه به مدت پنج سال به تعليق در  رسيده اس
آمده است، خبرداد. آقاميرى همچنين در صفحه اينستاگرام شخصى خود نوشت كه اين حكم «با 

شكايت دادستان ويژه  تهران و به حكم قاضى شعبه دوم كيفرى در...

   اقتصاد   ايران در   دست   ناكارآمدهاى سياسى جان مى دهد   

 ايجاد      ركود،   هدف  اصلي  تحريم ها
  6     ميليون هكتار از جنگل هاي كشور در سال هاي اخير نابود شدند  

تبر  بر  ريشه   ريه هاي تنفسي ايران

بيشتر كشورهاى قاره سبز  به سمت  ناسيوناليسم حركت  مى كنند

اروپا   در  سيطره   راست   افراطى

 انتقاد نمايندگان فراكسيون هاي مختلف

 از معضالت امروز جامعه ايراني در گفت وگو با«قانون»  

مشكل داريم
 متولي نداريم!

صفحات 7،5،4  و8

همين صفحه

فرهنگ و هنر 7

جوابيه پورسيد آقايي به گزارش روزنامه «قانون»             

بدون جراحى،  تهران از رنج ترافيك 

خالص نخواهد شد

  پرفروش ترين و  تازه ترين آثار   منتشر شده    در حوزه   موسيقي   را   بشناسيد

آلبوم هاي   موسيقي    در خواب   زمستاني!

صفحه  3
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سيد حسن آقاميري روز شنبه در صفحه شخصي 
خود در اينستاگرام خبري را انتشارداد كه توجه بسياري 

از حاميان او را به خود جلب كرد.
 خبر درباره محكوميت اين روحاني شيعه بود؛ اين 
ــبكه هاى  ــطه اظهارات خود در ش روحانى كه به واس
ــهرت قابل توجهى  اجتماعى نظير اينستاگرام به ش
رسيده است، از محكوميت به خلع لباس دائم و دو سال 
ــال به تعليق در آمده است،  حبس كه به مدت  پنج س
ــتاگرام  ــرداد. آقاميرى همچنين در صفحه اينس خب
شخصى خود نوشت كه اين حكم «با شكايت دادستان 
ويژه  تهران و به حكم قاضى شعبه دوم كيفرى در دادگاه 
ويژه به رياست دادستان كل كشور» صادر شده است. 
ــتند كه براساس اطالعات به  برخي در گزارش ها نوش
دست آمده آقاميرى به دليل هتك حيثيت روحانيت، 
تشويش اذهان عمومى و توهين به مقدسات در دادگاه 

بدوى محاكمه شده است. 
تبيين يك رويداد

در همان زمان خبرگزاري حوزه براي تشريح اين 
واقعه خبري را منتشر كرد و به نقل از يكي از مسئوالن 
نوشت:« يك مقام آگاه در دادسراى ويژه روحانيت با 
اشاره به اخبار منتشره درباره خلع لباس شدن سيد 
حسن آقاميرى گفت كه اين موضوع در دادگاه ويژه 
روحانيت تهران بررسى شده و حكم وى بدوى است و 
حق تجديد نظر دارد.اين مقام آگاه گفته بود كه البته 
در متن منتشره از سوى سيد حسن آقاميرى از جمله 
مطالبى كه درباره حجت االسالم  والمسلمين منتظرى 
آورده، اطالعات غيردقيق آمده است و آقاى منتظرى 
ــه  ــيدگى پرونده در جلس فقط براى صحت روند رس

حضور داشته است».
استدالل مخالفان

واكنش هاي مختلفي به اين رويداد نشان داده شد 
و خبرگزارى ايسنا نيز پس از انتشار خبر خلع لباس 
شدن حسن آقا ميرى نوشت كه مخالفان او اسمش 
ــته اند «روحانى تلگرامى» و او را يك آخوند  را گذاش
ــش او را يك روحانى  منحرف مى دانند اما طرفداران
ــنفكر  متفاوت مى دانند و معتقدند كه او آخوند روش

زمانه خودش است.
ــن  ــزاري ادامه مي دهد كه سيدحس  اين خبرگ
ــال اخير  آقاميرى يكى از روحانيون معروف چند س
ــت و از تمام ظرفيت هاى  به ويژه در ميان جوانان اس
ــانه هاى موبايلى امروز براى به اشتراك گذاشتن  رس
سخنرانى هايش استفاده مى كند. صفحه اينستاگرام 
او بيش از يك  ميليون و 300 هزار دنبال كننده دارد. 
ــه اش پخش  ــده از صفح ــاى او به صورت زن منبره
ــتداران او از  ــوند و كليپ هايى نيز توسط دوس مى ش
ــده كه بازديدكننده هاى  سخنرانى هايش منتشر ش

قابل توجهى دارند.
 درآمد سيدحسن آقاميرى وابسته به روحانيت نيست 
و كار و كاسبى شخصى خودش را دارد. به گفته خودش 

مشاور يك شركت خصوصى است و كار آزاد نيز دارد.

او به مجله «همشهرى جوان» گفته از حوزه علميه 
شهريه نمى گيرد و تحت پوشش بيمه حوزه هم نيست 
و همچنين گفته است كه به منبر و درآمد حاصل از آن 

وابستگى ندارد. 
ــه محوريت  ــت كه از آنجا ك ــته اس ــنا نوش ايس
ــه بر صفت  ــه تكي ــخنرانى هاى آقاميرى هميش س
ــذاب الهى و  ــد دارد و كمتر از ع «رحمانيت» خداون
ــت كه افراد  ــخن مى گويد، باعث شده اس جهنم س
ــند. مخالفانش مى گويند كه او  زيادى مخالف او باش
يك آخوند ولنگار است و براى الكچرى ها و بى قيد و 

بندها سخنرانى مى كند.
 مخالفان آقاميرى معتقدند او فقط بلد است خوب 
ــى نمى زند؛ براى  ــه حرف هاى خوب حرف بزند وگرن

همين جوانان طرفدارش هستند.
استناد موافقان

ــا معتقدند كه اين روحانى  طرفداران آقاميرى ام
ــان را به مقوله دين و رحمانيت خداوند تغيير  نگاه ش
ــخنرانى هايش  ــت دارند و س ــت و او را دوس داده اس
ــرى مى گويند  ــد. طرفداران آقامي را دنبال مى كنن
سخنرانى هاى او نسبت به ساير روحانيون متفاوت تر 

و دلنشين تر است. 
ــش كه  ــاى جوان ــاره پامنبرى ه ــرى درب آقامي
ــتند، مى گويد: «اينكه  طرفداران پر و پاقرص او هس
ــينند اما پاى  ــچ منبرى نمى نش عده اى كه پاى هي
ــد اما من  ــايد درست باش ــينند، ش منبر من مى نش
آن ها را انتخاب نكرده ام. من كارى به آن ها نداشته ام 
ــان براى من افتخار  ــان آمده اند. حضورش و خودش
ــتم اما من با هدف  ــان هس ــت و البته قدردان ش اس
ــى كارت  ــزده ام. من براى كس جذب آن ها حرفى ن
دعوت نفرستاده ام».آقاميرى پيش از خلع لباس در 
گفت وگويى اظهار كرده بود: «من روحانيت نيستم! 
من «حسن آقاميرى»ام. صفحه  شخصى من به صنف 
من چه ربطى دارد ؟ من نماينده  صنف خودم نيستم. 
سخنگويش نيز نيستم. من يك آدمم. در خانه ام بابا 
ــتم، يك جا رفيقم. ربطى  هستم، يك جا داداش هس

به لباس ندارد».
گزيده اي از گفتارها

ــي  ــن روحان ــاي اي ــازي گفتاره در فضاي مج
ــده وجود دارد ولي رسانه ها به بخشي  خلع لباس ش
از سخنان وي اشاره كرده و نوشته اند كه آقاميرى در 
ــخنرانى هايش گفته است: « اهل بيت (ع)  يكى از س
كار مى كردند اما برخى تصور مى كنند كه اهل بيت 
(ع) دست به خاك مى زدند، طال مى شد و كارى انجام 
ــت. همه آن ها  نمى دادند؛ در حالى كه اين گونه نيس
ــاغل بودند. در يكى از هيات هاى قم سوال كردم  ش
ــغل حضرت ابوالفضل (ع) چه بود؟ هيچ كس  كه ش
نمى دانست. به آن ها گفتم مى دانيد چرا نمى دانيد؟ 
چون نمى دانيد شغل من و امثال من چيست؛ چون 
اگر حضرت ابوالفضل (ع) شغل داشته باشد، حاج آقا 
ــد؛ بنابراين ابوالفضِل ذهن  هم بايد شغل داشته باش
شما بايد بيكار باشد تا بيكارى ما [روحانيون] توجيه 
شود». او در يكى ديگر از سخنرانى هايش انتقاد تندى 
ــازى ايرانى كرد و  ــركت هاى خودروس به يكى از ش

گفت:«ايران خودرو يك قرآن مى گذارد در داشبورد! 
ــما كار  ــت. ش خجالت دارد. اين خيانت به قرآن اس
ــين قرآنى توليد  ــام بدهيد. آن كه ماش را قرآنى انج
مى كند «بنز» و «بى ام و» آلمان هست نه تو». او در 
ــاجد گفته است: «اگر  سخنرانى ديگرى درباره مس
ــد، گنبد و بارگاه  مسجد به روش پيامبر اداره مى ش
نداشت. مسجد گنبد چيكار مى خواهد؟ مناره چكار 
ــرما و  مي خواهد؟ اين ها يك زمانى تدابيرى براى س

گرماى مسجد بود.
ــد ميليارد  ــت. چن  امروز كه كولرگازى آمده اس
ــت؟ با اين پول   خرج مناره هاى مساجد قم شده اس
ــجد را با فكر  ــرد؟ چرا مس ــود ك چه كارهايى مي ش
نمى سازيد؟ مسجد مى سازند با ظرفيت دو هزارنفر 
ــين ها ميان جلو  ــدارد! بعد ماش اونوقت پاركينگ ن
ــز دائم لعن  ــارك مى كنند. آن ها ني زندگى مردم پ
ــت  ــر درس ــجد براي آن ها دردس مى كنند كه مس
ــت. راجع به آزار مساجد براى مردم تحقيق  كرده اس
بكنيد. از دوتا امالكى بپرسيد! هر محلى كه تو كوچه  

آن مسجد باشد، قيمتش پايين تر است!».
هجمه تند فارس

ــود دارد، برخورد تند  نكته اي كه در اين بين وج
ــي منتقد و  ــا اين روحان ــانه هايي مانند فارس ب رس
ــت. در همين حال خبرگزاري  ــده اس خلع لباس ش
فارس در گزارشى با عنوان روحانى خلع لباس شده 
ــدن حسن  ــيد با اعالم خبر خلع لباس ش را بشناس
آقاميرى نوشت كه بخش هاى بسيارى از سخنان اين 
روحانى، ضديت آشكارى با نص صريح قرآن كريم و 

روايات متقن اهل بيت(ع)دارد.
ــا ميرى در  ــخنرانى هاى آق  فارس مواردى از س

فضاى مجازى را در گزارش خود ذكر كرده و نوشته 
ــت هاى خود عذاب الهى را  است او در يكى از پادكس
چرنديات خطاب كرده و مى گويد:«يه خدايى براتون 
درست كردند وايستاده آدما رو آويزون كنه بسوزونه 
ــون بده بخورن اينا چرندياته بهتون  آب جوش بهش

ميگند! يه مشت درى وريه بهتون ميگند». 
ــيد حسن  فارس در ادامه گزارش خود درباره س
آقاميرى نوشته است كه اين روحانى درحالى سخنان 
مخالف با قرآن را اظهار مى دارد كه بنابر روايات معتبر 
ــيعه، حتى كالم معصومان نيز چنانچه با قرآن در  ش
ــاقط است، چه رسد  تعارض باشد از درجه اعتبار س
ــاره  به كالم يك مبلغ دينى. خبرگزارى فارس با اش
ــخنرانى ديگرى از آقا ميرى نوشته است كه او  به س
ــخنرانى هاى خود مى گويد :«اين  در يكى ديگر از س
ــه و بنى عباس  قرآن نظمش به هم خورده، بنى امي
پونصد سال با اين قرآن حكومت كردن ما نمى تونيم 
ــه قرآن را تحريف  بفهميمش!». او در حالى در لفاف
ــتفاده مى خواند كه تمام ائمه كه  شده و غيرقابل اس
خود پاسبان قرآن بوده اند مردم را به خواندن و عمل 
ــتى چرا  ــرآن دعوت كرده اند. به راس كردن به اين ق
ــخصى با چنين اعتقادى در لباس روحانيت  بايد ش
ــليقه  ــب به حوزه علميه كرده و س خويش را منتس
شخصى خود را كه بر خالف عقايد شيعه است به نام 
موضع روحانيت روى منبر رسول خدا(ص) ابراز كند 
و سازمان تبليغات اسالمى كه متولى امور مبلغان و 
اهل منبر است، تنها تماشاگر باشد؟ به راستى آيا اين 
حركت كوركورانه باعث رواج بيشتر گناه و فحشا در 
جامعه به بهانه تصوير موهومى كه آقاميرى از شفاعت 
ارائه داده نخواهد شد؟ فارس در پايان گزارش خود 

ــت: «از مجموعه آنچه گفته شد، مشخص  نوشته اس
مى شود كه اين روحانى جوان در حال انتشار تفكرى 
است كه هرچند در نگاه اول به ظاهر براى مخاطبان 
به ويژه نسل جوان، زيبا به نظر مى آيد اما نتايج فاسد و 
مخربى در پى خواهد داشت زيرا باوجود برخى نكات 
صحيح كه در بين سخنان اين روحانى يافت مى شود، 
هسته مركزى اين تفكر به دليل ضديت با قرآن كريم 

و روايات اهل بيت(ع) فاسد است.
ــبت به جزييات   عالوه بر اين، ديدگاه ايشان نس
ــر دادن چهره اين  ــورا و تالش براى تغيي واقعه عاش
واقعه از يك الگو، براى مبارزه حق و باطل به يك اتفاق 
منفعل و سكوالر زنگ خطرى است كه از چند سال 
ــط رهبر انقالب به صدا درآمده بود. بسيار  قبل توس
ــت كه يك روحانى بر فراز منبر و با  ــف اس جاى تاس
استفاده از ظرفيت عميق مجالس عزادارى در شهر 
قم كه پايتخت تشيع است، واقعيت عاشورا را وارونه 
ــيعه را تخطئه  ــلمات عقايد ش جلوه مى دهد و مس
مى كند. در اين ميان حوزه علميه و نهاد هاى مسئول 
ــه نكرده و نمى كنندبلكه  نه تنها با اين انحراف مقابل
ــده او فعاليت خود را در قالب  همين سكوت باعث ش
مشاوره و آموزش سبك زندگى به شهر هاى ديگر نيز 

گسترش دهد.
حمايت هاي ويژه

اين رويداد از نگاه برخي شخصيت هاي شناخته 
شده نيز دور نماند و معصومه ابتكار، معاون امور زنان 
و خانواده رياست جمهورى نيز در حمايت از آقاميرى 
ــن راى در مرحله  ــت اميدوارم اي توييت كرد و نوش
ــكند.  آقاى سيدحسن آقاميرى زبان  تجديدنظر بش
ــب اعتماد جوانان دهه  جوانان را خوب مى داند. جل

ــا آن ها هنر كمى  ــتادى و گفت وگو ب هفتادى و هش
نيست، سيد خدانگهدارت باشد.سيداحمد خمينى 
نيز كه اين روزها به تازگي معمم شده است، بالفاصله 
به اين موضوع واكنش نشان داد و خطاب به آقاميرى 
ــريف است به جان آدميت، نه  نوشت كه تن آدمى ش
همين لباس زيباست نشان آدميت. سيدجان عزيزتر 
مى شوى. خودت و خداى خودت قاضى اول و آخرين. 
ــالم بوده اما بيشتر  نه اينكه هر كى محكوم بوده، س
آدم هاى سالم محكومند. عزت و ذلت خدا مى دهد و 
در اين دنيا همين محبت هاى مردم است كه هميشه 

همراهت مي ماند. 
ــاره كرد،  ــن بين بايد به آن اش   نكته اي كه در اي
ــه دنبال كننده هاي  ــر ب ــدن 200هزارنف افزوده ش
ــدت اندك يعني  ــتاگرام طي همين م وي در اينس
ــت. همه آن هايي كه شايد آقاميري را  24 ساعت اس
ــناختند نيز به دنبال اين رفتند كه با او آشنا  نمي ش
ــوند و از تفكر اين روحاني شيعه اطالع  پيدا كنند.  ش
ــي مغضوب بخشي از جامعه مي  اين رويه كه هر كس
ــت، همچنان ادامه  ــري ديگر اس شود، محبوب قش
ــتيم كه اين موضوع رد ميان  دارد و ما شاهد آن هس
قشرروحانيت بيش از ساير اقشار نمود پيدا مي كند. 
ــه از نگاه هاي  ــد برگرفت ــن موضوع مي توان البته اي
انتقادي اقشار مختلف باشد كه تصور دارند آن هايي 
ــد و پرنفوذ جامعه  كه هم لباس بخش هاي قدرتمن
مانند روحانيت هستند اگر برخوردي با آن ها صورت 
ــك برگرفته از همگرايي آن ها با مردم و  بگيرد بي ش
حركت شان در مسير جامعه است. در ادامه به برخي 
ــع لباس يا  ــال ها يا خل ــي كه در اين س روحاني هاي

ممنوع التصوير شدند، اشاره مي كنيم. 

گروه سياسى

حسن اشكورى
حسن اشـكورى در طول سـه دهه پس از انقالب در محافل مختلف سياسـى و دانشگاهى 

به ايراد سـخنرانى پرداخته و درباره موضوعات گوناگون سـخن گفته است. او در فروردين  

1379 به برلين رفت تا در كنفرانس برلين سخنرانى كند. وي در كنفرانس  برلين، با موضوع 

تغييرپذيرى حكم شرعى حجاب وآزادى اختيار و پوشش سـخنرانى كرد.او كه پس از اين 

كنفرانس با حكم دادگاه ويژه روحانيت خلع لباس شده بود، بعدها مدعى شد به راه سابقش 

ادامه مى دهد و اگر از او بخواهند لباس روحانيت به تن كند، ديگر چنين نخواهد كرد.

احمدمنتظري
احمدمنتظري پس از پخش فايل صوتى آيت ا... منتظرى درباره اعدام هاى تابستان 1367 احضار 

و بازجويى شد. وي پس از تشكيل دادگاه و ارائه دفاعيه، در تاريخ 1395/9/7به دادسراى ويژه 

روحانيت قم احضار و حكم دادگاه به وى ابالغ شد.بر اساس اين حكم احمد منتظرى به اتهام اقدام 

عليه امنيت ملى به تحمل 10 سال حبس تعزيرى و به جهت انتشار فايل صوتى داراى طبقه بندى 

سرى به تحمل 10 سال حبس تعزيرى و به اتهام تبليغ عليه نظام به تحمل يك سال حبس تعزيرى در 

جمع به تحمل 21 سال حبس تعزيرى محكوم شده است.در ادامه حكم آمده بود كه با توجه به ارزش 

و حرمت خون برادر شهيدش و با عنايت به سن و سال و وضعيت خاص وى و فقد سابقه محكوميت 

كيفرى، با احصاي ميانگين حداقل و حداكثر مجازات ها در مقام اجرا فقط 6 سال از حبس هاى مورد 

حكم اجرا مي شود و نظر به اينكه مجموع اقدامات متهم خالف شأن روحانيت تشخيص داده شد، 

متهم را به خلع لباس روحانيت محكوم مى كند و با توجه به انتساب به خانواده شهيد، خلع لباس 

حجت االسالم شهاب مراديايشان به مدت سه سال تعليق مي شود.
حجت االسالم شـهاب مرادي در برنامه آيينه خانه روى آنتن شـبكه 2 كه به عنوان مهمان 

ثابت بود با انتقاد به  سـريال پر خرج معماى شـاه گفته بود اجازه نمى دهـد فرزندانش اين 

سريال را تماشا كنند و آن را با سريال هاى فارسى وان مقايسه كرده بود. او دليل اصلى  آن را 

مسائل اخالقى و تربيتى بيان كرد. او در ادامه گفت: «ديالوگ هاى اين سريال باور پذير و براى 

مخاطب قابل پذيرش نيسـت، آيا كسى باور مى كند شـاه ضعيف و همجنس باز بوده است؟ 

اين پدرسوخته قوى بود و همه دنيا پشت سـرش بودند و عظمت امام(س) اين بود كه چنين 

فردى را شكست داد. كسى با ديدن اين سريال درباره بد بودن شاه قانع مى شود؟ چرا چنين 

پولى بايد صرف چنين سريال بى تاثيرى شـود؟» مرادي البته در اظهاراتش از برنامه ديگر 

صداوسيما تجليل كرد و سخنان كارشناسان تاريخي را كه پس از سريال معماي شاه گفت وگو 

مي كنند، بسيار مفيد دانست.اظهاراتى كه البته خبر بيست و سى به عنوان پرمخاطب ترين 

بخش خبرى سازمان در يكى از گزارش هاى خود به آن پرداخت و با طعنه و كنايه به مرادى 

پاسـخ داد. هرچند كه بعدها يعني در تاريخ 13 مرداد 95 اين ممنوع التصويري تكذيب شد 

ولي حواشي خاص خود را داشت.

حجت االسالم محمدرضا زائرى
حجت االسالم محمدرضا زائرى نيز به تازگي ممنوع التصوير شده كه گفته مي شود به دليل 

اعتراض و انتقاد به نماينده سـراوان اسـت. در همين حال اكبر رنجبـرزاده، نماينده مردم 

اسدآباد و عضو هيات رييسه شوراى اسالمى، در تشريح جزييات نشست مديران صداوسيما 

و تهيه كننده برنامه «فرمول يك» با برخى نمايندگان در مجلس، اظهار داشت: در اين جلسه 

بحثى كه مطرح شد، اين بود كه به هر حال در برخى از برنامه هاى صدا و سيما از جمله برنامه اى 

كه در آن صحبت هايى از آقاى زائرى درباره مجلس و نمايندگان آن شده بود، كالم نامناسبى 

پخش مى شود.وى افزود: به هر حال موضوعى كه درباره صحن مجلس و زير سوال بردن آن در 

برنامه فرمول يك از شبكه يك سيما پخش شد، حرف هاى نامناسبى درباره مجلس شوراى 

اسالمى زده شد.عضو هيات رييسه شوراى اسالمى ادامه داد: در جلسه مذكور، همچنين بيان 

شد كه جايگاه مجلس داراى قداستى است و قداست آن براى همه آحاد مردم فرض است.

رنجبرزاده بيان كرد: ما در اين جلسه به مديران صدا و سيما گفتيم اين تصاوير شهدايى كه 

در مجلس وجود دارد، همگى از همين جايگاه مجلس برخاسـتند و اگر موضوع و مشكالتى 

هم مانند نماينده سـراوان پيش بيايد،  نبايد به كليت مجلس تعميم داده شود و اين جايگاه 

را تخريب كند.

وى همچنين خاطرنشـان كرد:  در ادامه جلسـه هم تاكيد شـد كه تخريب جايگاه مجلس، 

هجوم بردن به خانه ملت است و تخريب خانه ملت به مصلحت كشور نخواهد بود.عضو هيات 

رييسه شوراى اسالمى همچنين خاطرنشان كرد: در اين جلسه همچنين اين مطلب مطرح 

شد كه فردى كه از سر عصبانيت و به يك باره كالمى مبنى بر اينكه شرم بر مجلسى باد كه... 

مى گويد، طبيعتا در رسانه ها حضور چنين افراد و اشخاص ممكن است مشكل آفرين باشد.

وى بيان كرد: من فكر مى كنم از برنامه هاى آتى صدا و سـيما از حضور آقاى زائرى كه شـأن 

مجلس و جايگاه آن را زيرسوال برد اسـتفاده نكنند؛ البته در روز گذشته در جلسه مذكور 

بنا بر قول رييس سـازمان صدا و سـيما مقرر شـد از حضور محمدرضا زائرى در برنامه هاى 

صدا و سـيما ممانعت به عمل آيد.رنجبرزاده بـا بيان اينكه به هر حال تهيـه كننده برنامه و 

سـاير دسـت اندركاران چنين برنامه هايى بايد ورزيدگى خاصى داشته باشـند و برنامه را 

به سمت و سويى سـوق ندهند كه موجب تضعيف جايگاه هاى نظام و كاهش اعتماد مردم و 

فروريزى اعتماد مردم نسبت به اصول اساسى نظام و جايگاه هاى نظام شود، گفت: مجريان 

و تهيه كنندگان برنامه بايد از اين مورد بسيار مهم مراقبت كنند.

مجيد جعفرى تبار
مجيد جعفرى تبار نوه شهيد محراب آيت ا... صدوقي كه به شيخ استخاره معروف است  در 12 

تير 1392 و مينا مناقب همسر وى در آبان  بازداشت شده است.اتهامات جعفرى تبار «ارتداد، 

اتهامات مالى وارتباط با اجنه» ذكر شده كه خلع لباس وبه اعدام محكوم شده است. 

آرش هنرورشجاعى
آرش هنرورشـجاعى، روحانى وبالگ نويس به اتهـام فعاليت تبليغى عليـه نظام وتوهين 

به رهبرى، درتاريخ 93/10/9به  چهار سـال حبس تعزيـرى، 800 هزارتومان جريمه نقدى، 

50ضربه شالق و خلع لباس از روحانيت به صورت مادام العمر محكوم شده است. 

محمدرضا نكونام
محمدرضا نكونام در دادگاه بدوى به  پنج سال حبس، شالق تعزيرى و خلع لباس روحانيت محكوم 

شد و حكم صادره در دادگاه صادره قطعيت يافت. در اطالعيه دادگاه ويژه روحانيت، با اشاره به 

اتهامات متعدد وارده درباره نكونام آمده بود: «به دليل لزوم صيانت از مقام مقدم روحانيت و حفظ 

آبروى ايشان از بيان جزييات آن اتهامات معذوريم». نكونام در سال 93 بازداشت و پس از مدتى 

آزاد شد. برخى از نزديكان او علت بازداشتش را انتقاد از فتواى آيت ا... ناصر مكارم شيرازى درباره 

حرام بودن اينترنت پر سرعت مى دانند.پيش از اين آقاى مكارم شيرازى از دليل بازداشت آقاى 

نكونام اظهار بى اطالعى و ارتباط آن با انتقاد از فتواى حرام بودن اينترنت پر سرعت را رد كرده 

بود.دادگاه ويژه روحانيت هم در اطالعيه خود آورده است كه در جريان رسيدگى به پرونده آقاى 

نكونام، هيچ يك از مراجع تقليد شيعه يا چهره هاى حوزه علميه قم نقشى نداشته اند.

       خلع لباس سيد حسن آقاميرى واكنش ها و حاشيه هايى را  در پى داشته است 

روحانيـت 
متفاوت و مطرود



امروزه در كشور مسائل و مشكالت 
فراواني پيش روي مردم وجود دارد كه ريشه 
و دليل اصلي آن را مسئوالن به گردن يكديگر 
مي اندازند و در نتيجه فشار اين شانه خالي 
كردن ها به مردم وارد مي شود. نبود نهادهاي 
نظارتي مناسب و بدون رنگ هاي سياسي، 
فعاليت هاي فراوان نهادهاي نظارتي موازي و 
دخيل بودن نگاه هاي منفعتي با رويكردهاي 
مختلف در بررسي و ريشه يابي هاي معضالت 
از مسائل مهمي است كه سبب مي شود 
مشكالت از اساس واكاوي نشوند. اين رويه 
شايد در كوتاه مدت تاثير خاصي نداشته 
باشد و به چشم نيايد ولي بي شك در ادامه 
و با توجه به آ نكه معضالت فراواني براي 
معيشت مردم به وجود مي آورد، مي تواند 
بحران هاي اجتماعي را براي كشور ايجاد 
كند كه آينده خوشي نيز ندارد. براي مثال 
مردم براي پيش فروش يك خودرو يا خانه 
به مشكل  برمي خورند يا سرمايه اي را در 
موسسه اي سپرده مي كنند و با دردسرهاي 
بعدي آن مواجه مي شود و همين گونه در 

بسياري از مسائل ديگر ولي هركدام از 
بخش هاي مختلف كشور سعي در اين دارند 
كه مشكل پيش آمده را متوجه نهاد ديگري 
كنند يا اينكه مساله اي را برخي كه جايگاه 
و صالحيت الزم را ندارند، بيان مي كنند و 
اذهان عمومي را با آشفتگي روبه رو مي كنند 
در نهايت هيچ كدام از مسئوالن رسمي 
پاسخي مناسب ارائه نمي كنند؛ براي مثال 
در موضوع پولي كردن تونل ها و برخي معابر 
تهران، فردي به نام محسن پورسيد آقايي كه 
اين روزها مسئوليت اداره معاونت حمل ونقل 
و ترافيك شهرداري را برعهده دارد، ادعايي 
را بيان كرده و سبب آشفتگي مردم شده 
است و مسئوالن مربوط واكنش محكم 
و سنجيده اي به آن نمي دهند و همه از 
ايستادگي در برابر اين رويه فرار مي كنند. در 
همين راستا براي ريشه يابي مسائل مختلف 
و براي آن كه ميزان آگاهي نماينده ها در اين 
زمينه را بسنجيم به سراغ آن ها از جناح  هاي 
مختلف سياسي رفتيم و اين سواالت را از 
آن ها پرسيديم كه ريشه مشكالت كشور 
را در چه امري ارزيابي مي كنيد؟! شانه خالي 
كردن از زير بار مشكالت چه تاثيري بر 
افكارعمومي مي گذارد؟! چندين نفر از 
نمايندگان پاسخ هاي متفاوتي ارائه دادند 
كه در ادامه مشروح گفت وگوهاي آن ها را 

با«قانون» مي خوانيد.
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فاطمه آقايي فرد
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ــور به دليل زياده خواهى  ــكالت كش ريشه مش
ــت. از زمانى كه در جامعه رسم شد تا  مسئوالن اس
افراد به فكر داشتن خانه بزرگ تر و تجمالت بيشتر 
باشند، معضالت يكى پس از ديگرى از راه رسيدند 
ــد. اينكه  ــخت تر ش و زندگى براى مردم عادى س
ــخصى خود باشند كم  ــئوالن به فكر منافع ش مس
كم تبديل به يك بيمارى اپيدميك شد و روزبه روز 
ــتن اين نوع زندگى  ــمت داش افراد بيشترى به س

حركت كردند.
ــاق مى گذرد  ــال هاى زيادى از اين اتف  حاال س
ــن نگاه  ــا همي ــه م ــل جامع ــن معض و بزرگ تري
ــردى به فرد ديگر  ــت كه از ف زياده خواهى افراد اس
ــت. خروجى اين نوع زندگى نيز  ــرايت كرده اس س
ــن افراد از  ــى و فاصله گرفت ــاد اختالف طبقات ايج
ــت كه بايد به جاى  يكديگر است. اين در حالى اس
ــئوالن به فكر  ــاده خواهى، مس اين نوع نگرش زي
بازگرداندن معنويات به جامعه باشند و با متخلفان 
ــى برخورد كنند.  ــن فاصله هاى طبقات در ايجاد اي
بايد توجه كرد كه در هيچ جاى دنيا اين همه راحت 
ــت تا قوانين مناسبى  طلبى وجود ندارد و بهتر اس
ــود و حتى براى  ــل تدوين ش ــع اين معض براى رف

اجراى اين قوانين نيز حساسيت در ميان مسئوالن 
وجود داشته باشد. 

ــه در تالش بوده اند تا  ــئوالن هميش اينكه مس
ــايد به اين دليل  قصور را متوجه يكديگر كنند، ش
ــه كارى انجام  ــى در هر جايى ك ــت كه هر كس اس
داده است به اين فكر كرده كه كارش بدون اشكال 
ــه اين نوع نگرش برمى گردد به  ــت. البته ريش اس
ــت و سيستم دولتى  ــيار بزرگ اس اينكه دولت بس
ــت كه در  ــن در حالى اس ــود. اي بايد كوچك تر ش
ــعه يافته وضعيت به  ــورهاى توس ــيارى از كش بس
گونه ديگرى است. براي مثال در آمريكا با آن همه 
ــر حقوق بگير  ــعت و بزرگى تنها 800 هزار نف وس
ــزار نفر از  ــتند. در ژاپن نيز تنها 400 ه دولت هس
دولت حقوق دريافت مى كنند.اما در ايران ما هفت 
ميليون نفر پيمانكار دولتى داريم و اين باعث شده 
ــيم. اما بايد توجه  ــكالت بيشترى باش تا شاهد مش
ــت و اگر  كرد كه ايران از منابع خوبى برخوردار اس
دولت كوچك شود، بخش زيادى از معضالت حل 
ــد. در كنار توجه به مساله كوچك كردن  خواهد ش
ــئوليت هاى دولتى بايد هر كسى كه اشتباهى  مس
مى كند و زمينه ساز ايجاد زيانى مى شود، خودش 

ــت كه  ــاوان آن را پرداخت كند. اين در حالى اس ت
ــتباهاتى كه  در حال حاضر هيچ فردى با وجود اش
انجام داده از جيب خود هزينه پرداخت نكرده است 
ــان  ــد دارد. چرا كه افراد بايد خودش و اين جاى نق
ــخگو باشند و هزينه  براى انجام كارهاي شان پاس
ــتگى  بپردازند. نمونه اين اتفاق در بخش ورشكس
موسسات مالى مشاهده شد كه به جاى اينكه مدير 
آن بخش ها خسارت بدهد، از جيب بيت المال اين 
هزينه پرداخت شد. با ايجاد درگيرى هاى سياسى 
بهره ورى كارها كاهش مى يابد و سودى كه بايد از 
ــت مى آمد، از بين مى رود و توليد  يك بخش به دس
تمام توان خود را براى سوددهى از دست مى دهد. 

اما بايد براى حل اين معضالت رقم بااليى هزينه 
براى افرادى كه كار اشتباه را انجام داده اند، تعريف 
ــتباه كرده است هزينه  ــود تا تنها فردى كه اش ش
ــى  ــازمان بازرس بپردازد. ما اكنون قوه قضاييه و س
تعزيرات را داريم تا به طور شفاف و بدون هيچ نگاه 
جناحى مشكالت را براى مردم بازگو كنند. در عين 
حال بايد برخورد با متخلفان اقتصادى نيز ادامه دار 
باشد. زيرا تنها در اين صورت است كه مى توان گفت 

دولت به خوبى عمل كرده است. 

ــك نماينده مجلس كه از  به نظر من به عنوان ي
نزديك با مشكالت و معضالت كشور روبه رو هستم، 
در حال حاضر تنها مشكل، معضالت اقتصادى است 
ــى مانعى وجود  ــى و اجتماع و در حوزه هاى سياس

ندارد و با شرايط بحرانى مواجه نيستيم. 
براى رفع گرفتارى هاى موجود نيز رهبرى فرزانه 
و حكيم داريم كه سايه ايشان باالى سرمان است و با 
پيشنهادهايى كه مطرح مى كنند بي شك با بسيارى 
ــتيابى  از موانع مقابله مى كنيم. مردم نيز براى دس
ــتاده اند و در حفظ ارزش ها همه با  به آرمان ها ايس

يكديگر متحد هستند.
ــتى  ــكالت معيش اينكه حاال مردم گرفتار مش
هستند موضوعى طبيعى است و با توجه به شرايط 
كشور انتظار مى رفت تا بحران اقتصادى ايجاد شود. 
ــل كرده و در  ــيار خوب عم در اين زمينه ايران بس
مقابل مشكالت ايستاده است، اگر هر كشور ديگرى 
جاى ايران بود با اين همه فشار بين المللى تا االن از 
ــت كه بايد  پا در مى آمد و اين يكى از نقاط قوت اس

به آن توجه كرد. 
براى حل همه اين مسائل بايد يك نفر پرچمدار 
ــتورات او عمل كرد. در اين  ــاس دس باشد تا بر اس
ــت سر او  زمينه رهبرى خردمند داريم كه بايد پش

ــى و اجتماعى  حركت كنيم تا از بحران هاى سياس
خود را رها كنيم.

ــاق افتاده و زير پرچم   اين موضوع تا به حال اتف
ــاال نيز با  ــم و ح ــالم حركت كردي ــر كبير اس رهب
ــال حركت  ــم رهبرى در ح ــتورات مقام معظ دس

هستيم. 
اگر در غير اين صورت عمل كنيم و نگاه جناحى 
ــيم در زمينه رفع مشكالت به  به مسائل داشته باش
نتيجه نمى رسيم و تفرقه هاى ايجاد شده، زمينه را 
ــكالت فراهم خواهد كرد. بنابراين  براى ايجاد مش

تنها نكته مهم توجه به واليت و پيروى از آن است.
ــر فردى در حوزه كارى   از طرفى بايد فعاليت ه
ــعى نكنند  قصور را  ــئوالن س ــد و مس خودش باش
ــى در  ــد. اگر فعاليت هر كس ــه يكديگر كنن متوج
ــود و هر مسئولى از  چارچوب حوزه كارى انجام ش
ــكالت به  تمامى توان ظرفيتى خود براى حل مش
صورت ريشه اى استفاده كند، در اين صورت بي شك 
اتفاق هاى خوبى مى افتد و بر اساس پيروى از واليت 

عمل كرده ايم. 
ــمكش و  ــت كه با هر گونه كش اين در حالى اس
ــى كار كمترى انجام مى شود  درگيرى هاى سياس
ــد. در اين  ــن ميان متضرر خواهند ش و مردم در اي

ــورت ناكارآمد عمل  ــئوالنى كه به ص صورت مس
كرده اند، به جاى توجه به مشكالت مردم تنها به فكر 
اين مى شوند كه ناكارآمدى خود را پوشش دهند. به 
واسطه كشمكش سياسى است كه مى توان كرسى 

رياست را حفظ كرد. 
ــتگاه ها در  در حال حاضر برخى از نهادها و دس
ــر گونه جهت گيرى  ــور وجود دارند تا بدون ه كش
ــكالت را براى مردم بيان كنند.  سياسى ريشه مش
ــيج و سپاه جزئى از مواردى  براي مثال رهبرى، بس
هستند كه بدون هيچ گونه موضع سياسى در صدد 

رفع مشكالت مردم هستند. 
ــكالت  كشور و جامعه  براى حل معضالت و مش
اسالمى ما  بدون داشتن نگاه جناحى بايد اعالم كنم 
كه  مركز پژوهش هاى مجلس نيز نقش مهمى را بر 
عهده  دارد همچنين اين نكته را نيز بايد اشاره كنم 
كه بي گمان قوه قضاييه نيز از ديگر نهادهاى موجود 
ــا به خوبى  ــت. همه اين بخش ه در اين زمينه اس
ظرفيت ها و فعاليت هاى دولتى را رصد مى كنند و 
مشكالت اجرايى از سوى اين عوامل آسيب شناسى 
مى شود. براى حل مشكالت بايد به صورت گروهى 
اقدام كرد وگرنه به دست چند نفر خاص نمى توان 

كارى از پيش برد. 

شرايط كشور ايران در خاورميانه براى هر كسى 
ــور خاورميانه  واضح و روشن است. ايران تنها كش
است كه در در برابر بسيارى از مشكالت ايستاده و به 

كشورهايى مانند آمريكا و اسراييل باج نمى دهد. 
ــور  ــكالتى هم در كش ــه اگر مش ــا اين هم اما ب
ــت؛ يكى  ــه دو دليل قابل توجيه اس وجود دارد، ب
ــاس  ــى و ديگرى عوامل داخلى. بر اس عامل خارج
ــه در پى اين  ــارهايى ك ــاى موجود و فش تحريم ه
محدوديت ها ايجاد شده، بخشى از گرفتارى ها در 
ــت. اما يكى از نكات اصلى  جامعه شكل گرفته اس
ــكالت، توجه به عوامل زمينه ساز  در ايجاد اين مش

داخلى در ايجاد اين گرفتارى هاست.
ــكالت مى توان به   از عوامل داخلى در ايجاد مش
انواع كارشكنى ها و عدم توجه به برنامه ريزى هاى 
دقيق اشاره كرد. از سوى ديگر عدم توجه به نيازهاى 
ــه وجود دارد،  ــتفاده هايى ك مردم و انواع سوء اس
ــه بسيارى از مشكالت  همگى نقش مهمى در ريش

دارند. 
از طرف ديگر، رانت خوارى و سوءاستفاده مالى 
باعث شده تا اكنون شاهد بسيارى از گرفتارهاى ها 
باشيم. همه اين مسائل وقتى در كنار يكديگر قرار 
ــردم تحميل  ــار زيادى را بر دوش م مى گيرند فش
ــرد. در اين  ــوان آن ها را انكار ك مى كنند كه نمى ت
ميان بيشتر از همه، قشر آسيب پذير جامعه متضرر 
مى شود. كارگران و كشاورزان همان گروهى هستند 

ــترين ضربه را مى خورند.  كه با چنين اتفاقاتى بيش
ــكالت اقتصادى يا  ــردن هر يك مش براى از بين ب
اجتماعى و حتى سياسى بايد برنامه ريزى دقيقى 

انجام شود. 
ــاى برنامه ريزى  ــه ج ــت كه ب اين در حالى اس
ــتفاده از نظرات كارشناسى، بيشتر  ــب و اس مناس
ــوند. اما يادمان باشد  برنامه ها با عجله تهيه مى ش
ــيل هاى قوى و خوبى  كه كشور ما از منابع و پتانس
ــت و در صورت  ــا برخوردار اس ــتر زمينه ه در بيش
به كارگيرى مديران خوب و ايجاد وحدت در ميان 
احزاب مختلف مى توان بسيارى از اين گرفتارى ها 

را از بين برد. 
ــجام در ميان حزب هاى مختلف و  با ايجاد انس
كنار يكديگر بودن افراد مختلفى كه در جناح هاى 
ــوان بر اين  ــد، مى ت ــرار دارن ــى گوناگون ق سياس
ــراى ايجاد چنين وحدتى  گرفتارى ها غلبه كرد. ب
ــرايط  ــرى حركت كرد. ش ــت فرمان رهب بايد تح
ــيار بهتر از زمان جنگ است و حل  امروز كشور بس
ــاده تر از روزهاى جنگ است. اكنون  ــكالت س مش
ــت و براى  ــور در وضعيت جنگ اقتصادى اس كش
ــكالت بايد كمى از وجدان كشورهاى  حل اين مش

غيرمسلمان الگو بردارى كنيم. 
اينكه بخواهيم قصور را گردن يكديگر بيندازيم، 
به نوعى رفع مسئوليت است كه اين كار اشتباه بايد 
ــود، زيرا   ــى از تصميم گيرى ها حذف ش به طور كل

ــوا و هوس و توصيه  ــور از روى ه در اين صورت كش
و سفارش افراد اداره مى شود كه اين مساله در حل 
ــى نخواهد داشت و نيازهاى كشور و  گرفتارى نقش
ــود. ما در رأس  مردم در اين صورت تامين نمى ش
ــايه رهبرى را داريم و بايد از اين  برنامه هاى خود س

توان استفاده كنيم.
ــا، نظر  ــم گيرى ه ــر تصمي ــرف ديگر اگ  از ط
ــد در اين صورت  ــته باش ــانه وجود داش كارشناس
ــد و با تصويب  ــز از لوايح حمايت مى كن مجلس ني
قوانين مناسب بسيارى از معضالت از ميان برداشته 
ــى كه اكنون در  ــود. يكى از اشكاالت اساس مى ش
ــيارى از گرفتارى ها نقش دارد اين است  ايجاد بس
كه قوانين بعد از تصويب در مجلس و تاييد شوراى 

نگهبان به درستى اجرا نمى شوند.
ــار متوجه جامعه شده و   در اين صورت تنها فش
ــتند كه ضرر مى كنند. بايد گفت كه  اين مردم هس
ــتند كه با  ــراد ندارد و اين افراد هس اصل نظام ما اي
ــه مشكالت  قرار گيرى در جناح هاى مختلف ريش
ــاله شرايط را خراب  را بررسى نمى كنند و اين مس
ــت كه در زمان جنگ  كرده است. اين در حالى اس
كسى به مباحث سياسى و جناحى فكر نمى كرد و 
ــراى جامعه بودند. در حال  همه در فكر ايجاد رفاه ب
حاضر نيز زمان مناسبي است تا همه درگيرى هاى 
جناحى كنار گذاشته شود و دست در دست هم براى 

مستضعفان اقدامى اساسى انجام داد. 

ريشه اصلى مشكالت كشور اين است كه در بحث 
ــاس شايسته ساالرى انتخاب  مديريت، افراد بر اس
ــده اند. در كنار عدم رعايت شايسته ساالرى در  نش
ــت هاى مديريتى، بيشتر نگاه  انتخاب افراد در پس
مديران بخشى و منطقه اى است و اين باعث شده تا 
جامعه درگير گرفتارى هاى زيادى باشد. با چنين 
ــم گيرى در  ــى وقتى مديران اقدام به تصمي روش
ــكالت زيادى در  بخش هاى مختلف مى كنند، مش

كشور ايجاد مى شود. 
عدم مديريت يكپارچه نيز يكى از نكات ديگرى 
ــت كه در كنار عدم توجه به شايستگى افراد، در  اس
ايجاد بسيارى از مشكالت جامعه نقش دارد. از سوى 
ــفانه افرادى كه در پست هاى مديريتى  ديگر متاس
قرار مى گيرند، نگاه نادرستى به مسائل جامعه دارند 
و فكر مى كنند در صورت تخريب ديگرى مى توانند 

از خود در ميان عام و خاص قهرمان بسازند. 
ــت كه مديران در صورت  ــرايطي اس اين در ش
ــوان زير بار  ــتباهى به هيچ عن ارتكاب هر گونه اش
ــتباه خود نمى روند و ادعا مى كنند كه اشكالى  اش
بر آن ها وارد نيست، اين افراد به جاى اينكه دغدغه 
حل مشكالت مردم را داشته باشند تالش مى كنند 

تا بخش هاى ديگر را تخريب كنند.  
ــت كه در  ــاى مديريتى اين اس يكى از ضعف ه
ــيارى از بخش ها، همه افراد مسائل و مشكالت  بس

ــخ گويي  ــى به فكر پاس را نقد مى كنند و كمتر كس
مناسب به گرفتارى هاى جامعه است.

 اما اين نكته را نبايد فراموش كنيم كه هر فردى 
ــت و در آن زمينه  ــتى كه در آن فعال اس در هر پس
ــتيم، وظيفه دارد تا پاسخ گو  ــاهد گرفتارى هس ش
باشد. نكته مهم تر اين است كه هر يك از مسئوالن 
ــكالت ايجاد شده در هر زمانى  بايد پاسخگوى مش
ــال حاضر در  ــه در ح ــر فردى ك ــند، يعنى ه باش
سمتى فعال است، يا افرادى كه در گذشته در يك 
سمتى ويژه فعال بوده اند، وظيفه دارند تا در زمينه 

مشكالت آن بخش پاسخ مناسبى را بدهند. 
اتفاقاتى كه در گذشته و حال افتاده همگى با هم 
در ايجاد مشكالت كشور نقش دارند. گرفتارى هاى 
جامعه يك شبه به وجود نيامده اند، بلكه بر اساس 
ــوءمديريت ها و بى تدبيرى ها بوده  ــتى از س انباش
ــون جامعه درگير  ــده تا اكن كه اين عوامل باعث ش

گرفتارى هاى زيادى است. 
امروزه ما شاهد آن هستيم كه برخي مسئوالن به 
دنبال راهى براى جدا كردن خود از ريشه مشكالت 
هستند و حساسيت به اين موضوع باعث شده تا افراد 

قصور را گردن يكديگر بيندازند. 
غافل از اينكه از منظر عمومى اين چنين به نظر 
نمى رسد و با وجود اينكه مديران تالش مى كنند تا 
ــد، جامعه به خوبى واقعيت  خود را از بقيه جدا كنن

را درك مى كند، بنابراين از مسئوالن انتظار مى رود 
ــتند پاسخگوى عملكرد  تا در هر جايگاهى كه هس

خود باشند. 
ــمكش هاى سياسى  در اين صورت با ايجاد كش
تنها مردم هستند كه بيشترين آسيب متوجه آن ها 
ــى در سطوح  ــود. اين كشمكش هاى سياس مى ش
ــئوالن مشكلى را ايجاد  باالتر جامعه و در ميان مس
نمى كند، اما در سطوح پايين و براى افراد عادى اين 
دعواهاى سياسى ضررهاى زيادى را ايجاد مى كند 
ــكالت  ــمار مش كه خروجى اين اتفاق باال رفتن ش

مردم است. 
ــاختارهاى  ــر مى كنم كه ما اكنون در س من فك
ــتيم. نهادهاى  ــكالتي هس ــى داراى مش مديريت
ــى  مختلفى وجود دارد تا بدون جهت گيرى سياس
ريشه مشكالت را براى مردم بازگو كنند، اما به دليل 
اينكه مديران اين نهادها بر اساس شايسته ساالرى 
انتخاب نشده اند، بنابراين هر گونه اظهارنظرى كه 
از اين مديران براى حل مشكالت مطرح مى شود، 
به نتيجه خوبى نمى رسد. از سوى ديگر، ابزارهاى 
ــكالت به كندى عمل مى كنند و  رسيدگى به مش
ــگاه مديريتى قرار  ــتى در جاي با افرادى كه به درس
نگرفته اند، برخورد قاطعانه نمى شود، در اين صورت 
ــكالت، جامعه درگير  ــفانه به جاى حل مش متاس

بحران بازى هاى سياسى مى شود.  

محمد رضا منصورى 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس

سيد جواد حسينى كيا
عضو فراكسيون روحانيت مجلس

روح ا... بابايى صالح 
عضو هيات رييسه كميسيون اجتماعى مجلس

حميده زرآبادى 
نماينده مردم قزوين

توجه مسئوالن به منافع شخصي مشكل ساز شد

براى حل مسائل بايد يك نفر پرچمدار باشد 

ريشه گرفتارى ها كارشكنى هاست

مديران بر اساس شايسته ساالرى انتخاب نمى شوند 
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مايـك پمپئو، وزير خارجـه اياالت 
متحـده آمريـكا در جريان ديـدار از 
كشورهاى عربى خليج فارس گفت كه 
واشنگتن با حضور گسترده تر در پايگاه 

نظامى العديد قطر موافق است.
وزير خارجـه آمريكا اين سـخنان 

را روز يك شـنبه در ديدار با محمد بن 
عبدالرحمان بن جاسـم آل ثانى، وزير 
خارجه و معاون نخسـت وزير قطر در 

دوحه بيان كرد.
پايگاه نظامى العديد الجويه در جنوب 
غربى دوحه پايتخت قطر واقع شـده 

اسـت كه نيروهاى هوايى آمريكايى و 
همچنين نيروهاى هوايى قطر در آنجا 
حضور دارند. گفته  مى شود كه بيش از 
11 هزار نظامى آمريكايى در اين پايگاه 

حضور دارند.
پمپئو همچنين به تنـش هاى بين 

قطر و كشـورهاى عـرب خليخ فارس 
به ويژه عربستان سـعودى اشاره كرد 
و گفت كـه اين تنش ها خيلـى به درازا 
انجاميده است.از ژوئن 2017 عربستان 
سعودى، امارات، بحرين و همچنين مصر 
روابط ديپلماتيك و تجارى شان را با قطر 

قطع كردند. اين كشورها قطر را متهم 
كرده اند كـه از تروريسـم و همچنين 
رژيم ايران حمايـت مى كند. اتهاماتى 

كه مقامات قطر رد كرده اند.
قطر در تالش است با گسترش رابطه 
با واشـنگتن بر انزوا و تحريم هايى كه 

كشورهاى همسايه اش عليه او اعمال 
كرده اند غلبه كند، به همين دليل دوحه 
به دنبال افزايش سرمايه گذارى هايش 
در آمريـكا بـوده و قرار اسـت طى دو 
سال آينده 45 ميليارد دالر در آمريكا 

سرمايه گذارى كند.

توافق آمریکا با قطر برای حضور گسرتده تر در پایگاه نظامی العدید

ــتان  از زمان به  ــت لهس ــون و عدال حزب  قان
قدرت رسيدن در سال 2015ميالدى در نتيجه 
ــى، لفاظى هاى  منافع حاصل از اصالحات رفاه
ــد اقتصادى قوى توانست  ــتى و رش ناسيوناليس
محبوبيت گسترده اى كسب كند.اما منتقدان در 
اين كشور به دنبال اقدامات دولت براى افزايش 
كنترل بر دستگاه قضايى و رسانه هاى دولتى كه 
ــتان در اتحاديه اروپا را تشديد  البته انزواى لهس
ــمت  ــزب را به گرايش به س ــت، اين ح كرده اس
حكومت خودكامه متهم مى كنند.حزب قانون و 
عدالت در انتخابات پارلمانى سال 2015 توانست 
ــب كند. ائتالفى از احزاب  37,6 درصد آرا را كس
ــيون حدود 24,7 درصد آرا را  ميانه روى اپوزيس
ــتان اكنون  به خود اختصاص دادند. دولت لهس
ــتگرايان افراطى و پوپوليست اداره  ــط راس توس
ــود، عالوه بر اينكه لهستان متحد قديمى  مى ش
ــور  ــت، دولت جديد اين كش اياالت متحده اس
روابط بهترى با ترامپ نسبت به قدرت هاى اصلى 
ــه دارد.آمريكا 900  اروپايى مانند آلمان و فرانس
ــلح در قالب نيرو هاى ناتو در لهستان  نيروى مس
ــنگتن درخواست كرده كه  ــو  از واش دارد  و  ورش
پايگاهى دائمى در اين كشور براى مقابله با خطر 

نفوذ روسيه ساخته شود.
ساخت پايگاه نظامى آمريكا  در  لهستان

ــما اعالم  ــپ، چهار ماه پيش رس  دونالد ترام
ــنهاد بيش از دو  كرد كه لهستان به آمريكا پيش
ــگاه دائمي  ــاخت يك پاي ــارد دالر براى س ميلي
نظامى در خاك اين كشور را داده است. در همان 
ــدژى دودا،  ــفيد، آن كنفرانس خبرى در كاخ س
رييس جمهورى لهستان پيشنهاد داد در صورت 
توافق آمريكا براى ساخت اين پايگاه، لهستان نام 

آن را «قلعه ترامپ» خواهد گذاشت.

پنتاگون اعالم كرده كه تا دو ماه آينده نتيجه 
بررسى هاى خود را براى ساخت اين پايگاه اعالم 
ــتان آن  ــنهاد لهس خواهد كرد. دليل اصلى پيش
ــوم از تجهيزات نظامى  لهستان  ــت كه دو س اس
متعلق به زمان جنگ سرد است و اين كشور براى 
به روز كردن توان نظامى اش نيازمند آمريكاست.

ــتان بزرگ ترين قرارداد  در بهار امسال، لهس
تسليحاتى تاريخ خود را با شركت ريتيون، يكى 
ــدگان تجهيزات نظامى  از بزرگ ترين توليد كنن
ــرارداد 4,7 ميليارد  ــن ق ــكا منعقد كرد. اي آمري
ــامانه دفاعى موشكى  دالرى جهت خريد دو س
ــال 2022 تحويل اين  ــت كه در س پاتريوت اس
كشور داده خواهد شد.درخواست لهستان براى 
ساخت يك پايگاه دائمى با هشدار هايى از سوى 
ــناتور روسى  ــده است. يك س روسيه روبه رو ش
ــنگتن اگزماينر  در واكنش به اين موضوع به واش
ــتان به  ــگاه دائمى در لهس گفت: ايجاد يك پاي
سرعت به يكى از اهداف نظامى روسيه تبديل مى 
شود.فرانتس كلينتويچ، يكى از اعضاى شاخص 
ــگاه بالفاصله  ــيه گفت كه اين پاي پارلمان روس
توسط روسيه مورد هدف قرار مى گيرد. كلينتويچ 
تاكيد كرد اگر يك تاسيسات نظامى در قلمروي 
لهستان ايجاد شود، بالفاصله به يك هدف براى 
حمله تبديل خواهد شد. اين قوانين جنگ است.

راستگرايان اروپايى، بالى جان جامعه جهانى 
ــتگرايان افراطى در اروپا رو به رشد  قدرت راس
ــط نژادى  ــه رواب ــت. ليز فِِكت، رييس موسس اس
ــتباه هاى اروپا:  ــت به نام «اش ــته اس ، كتابى نوش
ــتگرايى». خانم فكت  ــتى و ظهور  راس نژادپرس
ــت افراطى اروپا از موج  ــت احزاب راس معتقد اس
ــمندانه  ــى به طرزى آگاهانه و هوش بيگانه هراس
ــت يابند. ــود دس ــه اهداف خ ــد تا ب بهره مى برن

ــتفاده از آزادى بيان  ــد: «آن ها در اس وى مى گوي
ــيار ماهرند و درواقع با بهره بردارى تمام عيار  بس
ــانه و نژادپرستانه خود را  از آن برنامه بيگانه هراس
ــتگراى افراطى در اين  پيش مى برند. احزاب راس
كار بسيار خوب عمل مى كنند. حزب اى.اف.دى 
آلمان را ببينيد. مسائلى نظير انكار هولوكاست و 
ــت بودن به تابو تبديل شده  اعالم علنى نژادپرس
است و اين حزب با به كارگيرى نوعى ملى گرايى و 

ايجاد اين باور كه ملت و مردم آلمان قربانى هستند 
از آزادى بيان بهره بردارى مى كنند.»اين پژوهشگر 
ــانى با تأكيد براينكه احزاب راستگراى  روابط انس
افراطى اين كار را آگاهانه انجام مى دهند مى افزايد: 
ــه رفتارهاى  ــم ك ــوى وضعيتى مى روي ــه س « ب
ــتى هستند، مجاز  غيرقانونى كه انگيزه نژادپرس
ــده  وكم كم به هنجار تبديل مى شوند.  شمرده ش
ما و رسانه ها بايد نسبت به اين امر هوشيار باشيم. 

اگر رسانه ها در چهارچوب مشخص خود بمانند و 
در معرفى و ارائه راستگرايان افراطى خام دستانه 
عمل كنند آنگاه با رشد اين حركت همراه خواهند 
شد».وى مى گويد:  «آنگال مركل به تازگي بيانيه اى 
ــيار قوى بود. او گفت وقتى  داد كه به نظر من بس
ــت را تجربه كرد كنار  برود،  ــلى كه هولوكاس نس
ــتمداران در مقابله با فاشيزم  خواهيم ديد سياس
ــدر قدرتمندانه عمل خواهند  و اقتدارگرايى چق

ــتمداران واقعا متوجه نباشند كه  كرد. اگر سياس
چه عواملى فاشيزم را تقويت مى كند، اگر از تاريخ 
ــاختارها و  ــد   و در آموزش جوانان س درس نگيرن
جريان هايى در كار  نباشد كه عوامل قدرت گرفتن 
ــان دهد، آنگاه پيام  ــيزم و اقتدارگرايى را نش فاش
روشن گذشته كه مى گويد «ديگر هرگز»، معناى 

خود را از دست خواهد داد».
ايران و لهستان از ديروز تا امروز

ــال 1299 به طور رسمى  ايران و لهستان از س
روابط ديپلماتيك دارند؛ يعنى قريب به يك قرن 
ــرف مقابل  ــور در پايتخت هاى ط پيش، دو كش
ــد. بااين حال  ــفارت كرده ان ــايش س اقدام به گش
برخى از پژوهشگران زمينه ارتباط دو كشور را به 
دوران صفويه گره مى زنند، نه جنگ جهانى دوم. 
ــيار مهم ارتباط اين دو كشور با  هرچند فصل بس
ــتانى بر اثر جنگ جهانى دوم  ورود  مهاجران لهس
ــدن آن ها رقم خورد و با اشغال ايران به  و آواره ش
ــت متفقين و تغيير مواضع ايران، آن ها وارد  دس
ــدند، اما رابطه اين دو كشور بسيار  ــور ش اين كش
ــت. اين ارتباط جدا از مسائل سياسى  كهن تر اس
و درگيرى هاى اروپا و عثمانى و نزديكى با رقباى 
ــكل  عثمانى كه يكى از آن ها دولت صفويه بود، ش
ــن همه اين  ــس فرهنگى بود. با اي گرفت و از جن
ــران يا به  ــه پاى مهاج ــى دوم بود ك جنگ جهان
ــتانى را به ايران باز  ــر پناهجويان لهس عبارت بهت
ــمين  كرد. مهاجرتى كه 30 آبان 97 هفتادوشش
ــت. در سنگ  ــر گذاش ــالگرد خود را پشت س س
ــت و  ــتان لهستانى هاس ــه در گورس يادبودى ك
عراقچى آن را منتشر كرده، نوشته شده: «آرامگاه 
ــتانى كه در موقع مراجعت به  تبعيدشدگان لهس
ميهن خود در اينجا دعوت حق را لبيك گفته اند. 

 .«1944-1942

اروپا   در  سيطره   راست   افراطى
بیشرت کشورهای قاره سبز به سمت ناسیونالیسم حرکت می کنند

اروپا، آن اروپاى هميشگى است؛ قاره اى كه 
براى يكپارچه شدن و برداشتن مرزها، سال ها 
تالش كرده حـاال در معرض نوعى فروپاشـى 

ملى گرايانه قرار گرفته است. داستان لهستان، 
يونان، اتريش، مجارسـتان، مقدونيه، رومانى 
و چند كشـور ديگر خوب نشـان مى دهد كه 
احزاب دست راسـتى چگونه با سياست هاى 
افراط گرايانـه خـود، قـاپ راى دهنـدگان را 
ربوده اند و  بـا رويكردهاى مهاجر سـتيزانه و 
اسالم هراسى، كرسى هاى قدرت را به چنگ 

آورده انـد. حتـى در آلمان نيـز احزابى چون 
آلترناتيو، زنگ خطر براى بازگشت ژرمن ها به 

عصر هيلتر  را  به صدا در آورده اند.
اگر ملى گرايى در اروپا همين گونه و  با همين 
فرمان پيش برود، شـايد داسـتان برگزيت به 
زودى تبديل به فرگزيت، گرگزيت،  استرگزيت، 
دويچگزيت و ... شـود. اگر برگزيـت اين قدر 

طوالنى شـده و فرآيند خروج از اتحاديه اروپا 
كليد نخورده، به دليل پيامدهاى بسيار منفى 

اين واگرايى است.
در اين روزها مردم ايران يك بار ديگر و پس 
از جنگ جهانى، بارها نام لهستان را شنيدند. 
كشـورى كه هم راه با ترامـپ، در تدارك يك 
ميزبانى عليه جمهورى اسـالمى ايران است. 

بي شك تمام مردم لهستان، نظرى هم راستا با 
دولت خود ندارند و چه بسا آن ها سينه به سينه، 
داستان كمك و مهمان نوازى ايرانيان را از اجداد 
خود شنيده اند كه چگونه در اوج جنگ جهانى 
به كمك دوستان لهستانى خود  شتافتند. اما به 
هر حال، حتى اگر حسـاب دولت لهستان را از 
ملت اين كشور جدا بدانيم، باز هم بايد اين نكته 

را يادآور شد كه اگر دولتى اين چنينى در ورشو 
قدرت را  در دسـت گرفته، حاصل آراى مردم 
اين كشور است. با اين حال، بر اساس شواهد، 
بي شك  طيف گسترده اى از  مردم صلح دوست 
لهسـتان ، احترام ويژه اى براى ايرانيان قائل 
هستند و هرگز دوسـت ندارند كه كشورشان 

ميزبان كنفرانسى ضدايرانى باشد.

ممهدى دل روشن 

روز يك شنبه وزير دفاع يونان پس از نشستى با 
نخست وزير، آلكسيس سيپراس اعالم كرد كه در 
اعتراض به تغيير نام كشور همسايه از پست خود كنار 
مى رود. پنوس كامنوس تاكيد كرد كه نمى خواهد به 

خاطر ماندن در قدرت از پرنسيپ هاى خود بگذرد.
ــت گراى پوپوليست يونانيان  رهبر حزب راس
مستقل بارها تهديد كرده بود كه اگر نام مقدونيه به 
جمهورى مقدونيه شمالى تبديل شود، از مقام خود 
ــتعفا مى دهد.از زمان اعالم استقالل مقدونيه  اس
ــال 1991 ، يونان بر سر اسم  ــالوى در س از يوگس
ــمالى خود اختالف داشت.  مقدونيه با همسايه ش
ــمال اين  ــتانى در ش دليل اين مخالفت وجود اس
كشور به نام مقدونيه است. دولت يونان معتقد است 
ــد در درازمدت در  كه جمهورى مقدونيه مى توان
مورد استان مقدونيه يونان هم ادعاى مالكيت كند.

عالوه بر اين، ناسيوناليست هاى افراطى يونان بر 
اين نظرند كه مقدونيه به يونان تعلق دارد و آتن اصال 
ــمالى را به عنوان يك  نبايد جمهورى مقدونيه ش

كشور مستقل به رسميت بشناسد. 
در ژوئن سال گذشته نخست وزير يونان و همتاى 

مقدونيه اى او، زوران زائف بر سر تغيير نام همسايه 
ــيدند اما جورج ايوانف،  شمالى يونان به توافق رس
رييس جمهور مقدونيه، اين توافق را تهديدى براى 
هويت ملى مقدونيه دانست و از امضاى توافقنامه 

خوددارى كرد.
ــان  ــه) پارلم ــه، 21 دى (11 ژانوي  روز جمع
جمهورى مقدونيه با اكثريت آرا تغيير نام كشور به 

جمهورى مقدونيه شمالى را تصويب كرد.
قرار است كه در روزهاى آينده پارلمان يونان هم 
در باره ى تغيير نام كشور همسايه تصميم بگيرد. 
كارشناسان سياسى معتقدند كه اكثريت نمايندگان 

با اين تغيير نام موافقند و دولت در اين زمينه مشكلى 
نخواهد نداشت.

راى اعتماد پارلمان
ــود، كناره گيرى  آنچه مى تواند مشكل ساز ش
حزب يونانيان مستقل از قدرت است. دولت يونان از 
ائتالف دو حزب چپ گراى سيريزا و حزب يونانيان 

مستقل  تشكيل شده است.
كامنوس گفته است كه عالوه بر او 6  وزير ديگر 
ــتقل از هيات دولت خارج  وابسته به يونانيان مس
ــوند. به اين ترتيب دولت بايد از پارلمان راى  مى ش

اعتماد بگيرد.

بحران  سیاسی در دولت  الکسیس سیپراس

وزير دفاع يونان به  دليل  تغيير نام مقدونيه استعفا  داد
ــت گزارش داده است  روزنامه واشنگتن پس
ــاى خود با  ــپ جزييات ديداره كه دونالد ترام
ــيه را از  ــن، رييس جمهور روس والديمير پوتي
ــتكم در  مقامات دولتى پنهان كرده و حتى دس
يك مورد يادداشت هاى مترجم خود را گرفته و 
به او دستور داده در مورد آنچه در نشست بيان 
شده ،سكوت كند و با ديگر مقامات كابينه در اين 

مورد حرفى نزند.
ــت به نقل از مقامات فعلى و  ــنگتن پس واش
ــين دولت گزارش داده است كه ترامپ در  پيش
سال 2017 پس از ديدار با پوتين در هامبورگ 
ــت هاى مترجم را از او گرفته است. در  يادداش
اين ديدار ركس تيلرسون، وزير خارجه پيشين 

آمريكا هم حضور داشته است.
ــن حركت ترامپ  ــته اين روزنامه اي به نوش
ــفيد  ــاور كاخ س ــد كه يك مش زمانى فاش ش
ــزون بر  ــد وزارت خارجه اف ــام ارش ــك مق و ي
ــون از اين نشست در  يادداشت هايى كه تيلرس
اختيار آن ها گذاشته بود، از مترجم درخواست 
ــتار دريافت  ــترى كرده و خواس اطالعات بيش

ــده بودند.واشنگتن پست  يادداشت هاى او ش
ــده از سوى  ــته محدوديت هاى اعمال ش نوش
ترامپ بخشى از يك عملكرد گسترده به شمار 
ــه آن، مكالمات و  ــل ب مى رود كه ترامپ با توس
ــن را حتى از مقامات رده  ارتباطات خود با پوتي
باالى دولت خود نيز مخفى كرده است.مقامات 
ــد هيچ جزييات  ــن روزنامه گفته ان دولتى  به اي
ــورد مذاكره رو در روى  مكتوبى در مورد پنج م
ــته، حتى در  ــال گذش ترامپ با پوتين در دو س

ميان مدارك محرمانه، وجود ندارد.
ــار اين گزارش در نسخه آنالين  پس از انتش

ــامگاه  ــت، ترامپ ش ــنگتن پس ــه واش روزنام
ــه) در مصاحبه اى با  ــنبه 22 دى (12 ژانوي ش
ــا حمله لفظى  ــبكه تلويزيونى فاكس نيوز ب ش
ــاز آن، تاكيد كرد  به اين روزنامه و صاحب امتي
ــردن ديدارهاى  ــراى مخفى ك ــچ اقدامى ب هي

خصوصى اش با پوتين انجام نداده است.
ــال 2017 در جريان  ــن س ــپ و پوتي ترام
نشست سران كشورهاى 20 در شهر هامبورگ 
ــدار خصوصى برگزار  ــا يكديگر يك دي آلمان ب
ــانه ها مخفى نگه  ــه جزييات آن از رس كردند ك

داشته شد.

واشنگن پست خرب داد

مخفى كارى ترامپ  از جزييات ديدارهايش با پوتين 

«حنـا ربانى كهـر»، وزيـر خارجه 
پيشين پاكسـتان گفت كه كشورش 
بايد به  جاى آمريكا ، اولويت هاى مهم 
خود را در روابط خارجى با همسايگانى 

به ويژه ايران و هند داشته باشد. 
ربانى كهر در جلسه اتاق فكر الهور 
گفت كه اسالم آباد بايد به  جاى تبديل 
شـدن به نوكر آمريكا روابـط خود با 

همسايگان را تقويت كند.حنا گفت كه 
پاكستان نمى تواند از احترام عمومى 
براى مردم برخوردار باشـد، در حالى 
 كه كاسه گدايى در دست گرفته است.
وى كه عنوان اولين وزير خارجه زن 
پاكستان را در تاريخ كشورش دارد ، 
تصريح كرد:پاكستان هميشه خود را 
به  عنوان يك شريك كامل و راهبردى 

در منطقـه به تصوير كشـيده اسـت 
.ربانى تاكيد كرد كه آمريكا شايسته 
اهميتـى نيسـت كـه در پاكسـتان 
دريافـت مى كنـد، زيـرا اقتصـاد ما 

وابسته به كمك اين كشور نيست.
حنا ربانى كه به مدت سه سال سكان 
هدايت ديپلماسى پاكستان را بر عهده 
داشت ، گفت، پاكسـتان نبايد بيش از 

اندازه به آمريكا اميدوار باشد زيرا اين 
كشور هرگز قابل اعتماد نيست.

وزير خارجه اسـبق دولت اسـالم 
آباد همچنين تصريح كرد: پاكسـتان 
بايد هر چه زودتر از جنگ افغانستان 
فاصلـه بگيـرد و از قـرار گرفتـن در 
خط مقدم ايـن درگيرى خـوددارى 
كند زيرا پاكسـتان در اين 18 سـال 

جنگ آسيب هاى فراوانى ديده است.
ربانى گفت: به  رغم آن كه پاكسـتان 
در ناامنـى طوالنى مدت افغانسـتان 
هميشـه در خط مقدم بوده اسـت اما 
آمريكا اين رشادت ها را ناديده گرفته 
و پاكسـتان را در فهرسـت پنجـاه و 
چهارمين كشور شريك تجارى خود 

معرفى كرده است.

گسرتش روابط
 با ایران و هند را
 باید جایگزین 

آمریکا کرد

محمد جواد ظريف روز يك شنبه 
در بـدو ورود بـه بغـداد در جمـع 
خبرنگاران با تقدير از مواضع مثبت 
مقامـات دولـت عـراق در خصوص 
تحريم هاى يكجانبـه آمريكا عليه 
مردم ايـران تاكيد كرد در سـفر به 
عراق، بنا داريم زمينه هاى گسترش 
روابط و همكارى ها را بررسى كنيم. 

وى با اشاره به مشتركات فرهنگى 
و تاريخـى دو كشـور و گسـتردگى 

روابط ميان تهـران و بغـداد افزود: 
اين نخستين سـفر من به عراق بعد 
از تشكيل دولت جديد است و تالش 
مى كنيم با كمك مسـئوالن عراقى 
اين مواضع مثبت به مرحله عملياتى 

برسد.
وزيـر امـور خارجه ايـران تاكيد 
كـرد: پـس از پيـروزى بـر داعش، 
برخى مشـكالت در مسير همكارى 
دو كشـور از سـوى برخى كشورها 

از جملـه آمريـكا ايجـاد شـد كـه 
مى خواستند در گسترش مناسبات 
ميان ايران و عراق كارشـكنى كنند 
اما خوشبختانه با تدبير مسئوالن دو 

كشور ناكام ماندند. 
وى با نام بردن از آمريكا به عنوان 
اسب بازنده، به كشورها توصيه كرد 
كـه روى اسـب بازنده شـرط بندى 
نكنند. ظريف گفت: آمريكا 40 سال 
اسـت كه در سياسـت هايش عليه 

مردم ايران با شكسـت مواجه شده 
است. وى همچنين ديدار با مسئوالن 
عراقى و حضور در سه همايش تجارى 
فعاالن اقتصادى بخش خصوصى دو 
كشور در بغداد، سـليمانيه و كربال را 
از ديگر برنامه هاى خود در اين سفر 
اعـالم كرد.وزير امـور خارجه ايران 
تاكيد كرد كه تهـران تالش مى كند 
فعاليت هاى بخش خصوصى و فنى و 

مهندسى در عراق تقويت شود. 

محمدجـواد ظريـف، وزيـر امور 
خارجه جمهورى اسـالمى ايران در 
رأس يك هيات بلندپايه وارد بغداد 

پايتخت عراق شد. 
بـه گـزارش ايرنـا، ظريـف براى 
انجام يك سـفر چهـار روزه و ديدار 
با مقامات عراق و همچنين شـركت 
در چند نشست مشـترك اقتصادى 
بعدازظهـر يك شـنبه وارد بغـداد 
شـد و مورد اسـتقبال نزار خيرا...، 

قائم مقام وزيـر امـور خارجه عراق 
و سفير جديد اين كشـور در تهران 
قـرار گرفـت. وزيـر امـور خارجـه 
جمهورى اسـالمى ايران قرار است 
در اين سفر عالوه بر مذاكره با همتاى 
عراقى خود همچنيـن با برهم صالح 
رييس جمهورى، عادل عبدالمهدى 
نخسـت وزيـر و محمد الحبلوسـى 
رييـس پارلمـان عـراق ديـدار و 

گفت وگو كند. 

ظریف: مواضع مثبت مسئوالن عراقی، عامل تقویت روابط دوجانبه است



گروه حقوق و قضا

وحيد شقاقي شهري: 
هدف اصلى تحريم كنندگان ايجاد 

تورم نيست، آن ها دو مقوله مهم 
را هدف قرار دادند؛ يكى تعطيلى 
بنگاه هاى توليدى و ايجاد ركود و 

بيكارى سهمگين و ديگرى افزايش 
شديد نابرابرى و توزيع ناعادالنه 

ثروت در اقتصاد. وي با اشاره به كتاب 
هنر تحريم ها اثر ريچارد نفيو كه خود 

يكى از معماران اصلى تحريم ها 
عليه ايران است، بيان كرد:  نفيو در 
كتاب خود مى گويد كه در سال 91 

روى شكستن استقامت مردم تمركز 
كرده اند تا از آن طريق نارضايتى ها را 
بيشتر كنند و ايران را مجبور به انجام 

مذاكره كنند

وزارت صمت هيچ تمركزى بر توليد 
ندارد. اين در حالى است كه بنگاه هاى 

توليدى فعاليت شان به يك ششم 
سال گذشته تنزل پيدا كرده و مردم 

نيز از طرفى قدرت خريدشان را 
از دست داده اند كه مجموع اين ها 

مى تواند باعث كاهش توليد بنگاه ها و 
بيكارى بيشتر شود. تحريم كنندگان 

سعى مى كنند تا افزايش نابرابرى 
درآمدى و فساد را در جامعه برجسته 

كنند، آن ها از طريق صادرات كاالهاى 
لوكس از طرفى و كاهش صادرات 
مواد اوليه و قطعات توليدى سعى 

مى كنند توليد را ضعيف كنند
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ــود كه در  ــورم و ثبات آن موضوعي ب كاهش نرخ ت
دوره اول حسن روحاني جزو افتخارات دولت محسوب 
ــد اما در دوره دوم و پس از نوسانات بازار ارز دولت  مي ش
ــت و به گفته  ديگر توانايي كنترل نرخ تورم را نيز نداش
كارشناسان فنر نرخ تورم كه تا مدت ها نگه داشته شده 
بود، رها شد و شاهد افزايش اين نرخ در كشور هستيم. 
ــال حاضر بحث تورم  ــكل اقتصاد ايران در ح البته مش
ــان معتقدند كه در حال  نيست و بسياري از كارشناس
ــبت به تورم در درجه باالتري  حاضر موضوع ركود نس
ــش بيش از اندازه  از اهميت قرار دارد. تحريم ها و كاه
سرمايه گذاري خارجي در كشور باعث عميق تر شدن 
ــور  ــود در بخش هاي مختلف اقتصاد كش ركود موج
ــايد در حال حاضر هيچ  ــت؛ ركودي كه ش ــده اس ش
ــور وجود  راهكار عملي اي براي برون رفت از آن در كش
نداشته باشد. به عقيده كارشناسان اقتصاد ايران درگير 
ــده و اگر تورم به سطحي فراتر از  چرخه  ركود و تورم ش
ــه با ابرتورم،  ــد، بازار پول براى مقابل پيش بينى ها برس
چاره اي جز افزايش دوباره نرخ سودها نخواهد داشت. از 
طرفي تورم ايران نسبت به تورم جهانى باالست و چنانچه 
اين نرخ به طرز بي رويه اي افزايش پيدا كند  و از نرخ بهره  
ــود در بحث كاال و خدمات  موثر، باالتر برود، دچار كمب
ــت كه اقتصاد كشور ما به  خواهيم شد. واقعيت اين اس
ــكالت موجود در نظام بانكي در چرخه ركود  دليل مش
و تورم گرفتار آمده است و ادامه اين روند به جد اقتصاد 

كشور را با مشكل مواجه خواهد ساخت. 
تاثير نرخ ارز بر تورم

ــان معتقدند تاثير نرخ ارز بر تورم تاثيري  كارشناس
ــودولي احتمال اين وجود  مستقيم محسوب نمي ش
دارد كه با كاهش ظرفيت توليد داخلى، مصرف عمومى 
به سمت كاالهاى وارداتى پيش برود و از همين طريق 
نرخ ارز تاثير خود را بر نرخ تورم اعمال كند. اين در حالي 
ــرفته افزايش نرخ تورم به  است كه در كشورهاي پيش
ميزان كم باعث تقويت ارز ملي مي شود؛ چراكه افزايش 
تورم در اين كشورها به معناي افزايش توليد، اشتغال و 
صادرات است كه منجر به جذب سرمايه هاى خارجى، 
تقاضا براى پول ملى و بهبود نرخ ارز مى شود. اما در ايران 
تورم هميشه يكي از چالش هاي موجود در اقتصاد تلقي 
ــبت به ميانگين نرخ تورم  مي شود؛ چراكه اين نرخ نس

جهاني باالتر است. 
ركود تورمي

پديده ركود و تورم وقتي در اقتصاد به هم مي رسند، 
ــوند. در واقع وجود  باعث ايجاد وضعيت ويژه اي مي ش
همزمان ركود و تورم در اقتصاد موجب ايجاد پديده ركود 
ــود. وقتي در دو دوره سه ماهه به صورت  تورمي مي ش
ــور وجود داشته  پياپي رشد منفي در اقتصاد يك كش
ــور درگير  ركود خواهد شد. اين در حالي  باشد، آن كش
ــطح  ــت كه تورم در تعريف اقتصادي به افزايش س اس

ــى يا قيمت گفته  ــول، در آمدهاى پول عمومى توليد پ
ــود. در واقع تورم به معناى افزايش غيرمتناسب  مي ش
ــود و روند  ــطح عمومى قيمت در نظر گرفته مى ش س
ــت.  ــده و نامنظم افزايش قيمت ها در اقتصاد اس فزاين
وقتي ركود و تورم باهم آميخته شوند، شرايطي را ايجاد 
ــكاري از دل ركود بيرون مي آيد  مي كنند كه در آن، بي
ــت. اين  ــورم نيز افزايش بي رويه قيمت هاس و نتيجه ت
ــر ركود تورمي  ــت كه اقتصادي كه درگي به آن معناس
شده،همزمان بايد با دو پديده معضل گونه درگير باشد. 
در چنين شرايطي مقابله با اين دو پديده بسيار دشوار 
ــت؛ چراكه براي كاهش نرخ تورم بايد نقدينگي در  اس
ــور كاهش پيدا كند كه اين امر باعث دامن زدن به  كش
ــوي ديگر براي از بين بردن ركود  ــود. از س ركود مي ش
بايد منابع مالي به جامعه تزريق شود كه اين امر نيز باعث 
افزايش نقدينگي شده و به افزايش تورم منجر مي شود؛ 
بنابراين دامنه ركود تورمي روزبه روز گسترده تر خواهد 

شد. 
عوامل ايجاد ركود تورمي

ــود تورمي  ــل ايجاد رك ــان دلي برخي از كارشناس
ــه آن را  ــادي ارتباط مي دهند و ريش را به عوامل اقتص
ــاد، ميزان كارايى  ــاختارى هر اقتص در  ويژگى هاى س
ــاختار بودجه اى دولت،  سياست هاى پولى و مالى، س
ميزان كشش پذيرى سرمايه گذارى نسبت به نرخ بهره، 
چگونگى جانشينى جبرى، الگوهاى مصرف، پس انداز 
و سرمايه گذارى و ميزان نقش دولت در اقتصاد تعريف 
ــان ديگر عوامل سياسي  مي كنند. در مقابل كارشناس
ــر قلمداد مي كنند.  و اجتماعي را در اين خصوص موث
اين عده افزايش هزينه توليد را از اصلى ترين داليل بروز 
ركود تورمى  مي دانند كه علت آن تغييرات مكرر مديران 
و مسئوالن و از سوى ديگر تصميماتى است كه به صورت 
دقيق گرفته نمى شود. از سوي ديگر اين موضوع موجب 
هدررفت سرمايه ها و سردرگمى سرمايه گذاران مى شود 

ــت. از ديگر  كه نتيجه آن افزايش هزينه هاي توليد اس
عوامل افزايش هزينه هاي توليد مي توان به ساختار مكرر 
ــاختار اقتصادى و از سوى ديگر  قوانين و ناكارآمدى س
بى ثباتى در ابالغيه ها و دستورنامه ها اشاره كرد. ناگفته 
ــدت  پروژه هاى دولتى نيز به  نماند كه افزايش طول م

شدت در ايجاد پديده ركود تورمي موثر است. 
هدف تحريم ها ركود است

تورم موضوعي است كه در ماه هاي گذشته تبديل 
ــات روز در اقتصاد  ــي ترين موضوع ــي از اساس به يك
ــت. در حالي كه برخي از اقتصاددانان  ايران شده اس
ــورم مي دانند و  ــرايط فعلي ركود را مهم تر از ت در ش
معتقدند تحريم هاي آمريكا در جهت از بين بردن توان 
توليدي در كشور ماست، نه ايجاد تورم باال. در ماه هاي 

گذشته افزايش نرخ ارز و و همچنين نقدينگي باعث 
باال رفتن قيمت كاالهاي مصرفي و افزايش قيمت در 
ــده و همين موضوع نرخ تورم  بازارهاي سرمايه اي ش
ــت. در شرايط فعلي شاهد  را به 18 درصد رسانده اس
ايجاد ركود تورمي در كشور هستيم و همزمان با اين 
ــد اقتصادي را نيز شاهد خواهيم  موضوع كاهش رش
بود و اين بزرگ ترين ضربه براي توليد در كشور است. 
چراكه بر اثر تورم هزينه عوامل توليد باال مى رود و در 
اين شرايط توليدكننده مجبور است تا كاالى خود را به 
قيمت گران ترى به فروش برساند؛ اما مساله اين است 
كه در شرايط تورمى خريدار هم فقط تا اندازه اي قادر 
به سازگار شدن با وضعيت افزايشي قيمت ها خواهد 
بود و با ادامه روند مجبور خواهد شد تا برخي از كاالها را 

از سبد مصرفي خود حذف كند.  در خصوص وضعيت 
ركود تورمي در كشور وحيد شقاقى شهرى به ايسنا 
گفته است: هدف اصلى تحريم كنندگان ايجاد تورم 
ــت، آن ها دو مقوله مهم را هدف قرار دادند؛ يكى  نيس
ــاد ركود و بيكارى  تعطيلى بنگاه هاى توليدى و ايج
ــديد نابرابرى و توزيع  سهمگين و ديگرى افزايش ش
ــاره به كتاب هنر  ناعادالنه ثروت در اقتصاد. وي با اش
تحريم ها اثر ريچارد نفيو كه خود يكى از معماران اصلى 
ــت، بيان كرد:  نفيو در كتاب  تحريم ها عليه ايران اس
خود مى گويد كه در سال 91 روى شكستن استقامت 
ــق نارضايتى ها را  ــز كرده اند تا از آن طري مردم تمرك
ــتر كنند و ايران را مجبور به انجام مذاكره كنند.  بيش
ــادرات كاالهاى لوكس  ــا از دو كانال افزايش ص آن ه

به ايران و منفعل كردن بنگاه هاى توليدى اين هدف 
خود را دنبال كرده اند و حاال هم همان هدف را دنبال 
مى كنند. كاهش توليد در بنگاه هاى توليدى عاملى 
براى گسترش ركود و ايجاد بيكارى در جامعه است. 
مردم تورم را تحمل مى كنند، اما نمى توانند بيكارى 
را تحمل كنند. واقعيت اين است كه 30 درصد تورم 
در اقتصاد بهتر از 30 درصد بيكارى ناشى از ركود در 

جامعه است.
تضعيف توليد با صادرات كاالهاي لوكس

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از از عملكرد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در دوره تحريم ها اظهار داشت: 
ــدارد. اين در  ــچ تمركزى بر توليد ن اين وزارتخانه هي
حالى است كه بنگاه هاى توليدى فعاليت شان به يك 
ششم سال گذشته تنزل پيدا كرده و مردم نيز از طرفى 
قدرت خريدشان را از دست داده اند كه مجموع اين ها 
مى تواند باعث كاهش توليد بنگاه ها و بيكارى بيشتر 
شود. تحريم كنندگان سعى مى كنند تا افزايش نابرابرى 
ــته كنند؛ آن ها از  درآمدى و فساد را در جامعه برجس
طريق صادرات كاالهاى لوكس و كاهش صادرات مواد 
اوليه و قطعات توليدى سعى مى كنند تا توليد را ضعيف 
كنند. واقعيت اين است كه آن ها بهتر از ما مى دانند اگر 
كدام قطعات را صادر نكنند، توليد ما از كار خواهد افتاد.

چهارمين جلسه محاكمه متهمان پرونده شركت دومان 
توكان به رياست قاضى صلواتى در شعبه چهارم دادگاه ويژه 
رسيدگى به پرونده هاى اخاللگران و مفسدان اقتصادى با 
حضور مستشاران، وكالى مدافع، وكالى شكات و نماينده 
ــد. در ابتداى اين جلسه  دادستان به صورت علنى برگزار ش
ــت در  قاضى صلواتى از متهم رديف دوم اين پرونده خواس
ــده و خود را معرفى كند. متهم پس از قرار  جايگاه حاضر ش
گرفتن در جايگاه خود را معرفى كرده و گفت: بنده مهدى 
ذكايى متولد سال 54 هستم، سابقه كيفرى ندارم، متاهل 
هستم، مدرك تحصيلى ام فوق ديپلم است و كارمند شركت 
دومان توكان بوده ام. قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: 
اتهام شما دائر بر مشاركت در اخالل عمده در نظام اقتصادى 
و مشاركت در كالهبردارى شبكه اى بوده كه به شما تفهيم 
مى  شود. دفاعيات خود را بيان كنيد. متهم ذكايى گفت: آقاى 
قاضى بنده يك كارمند در اين شركت بودم كه در سال 95 در 
اين شركت مشغول به كار شدم و به دستور مديرعامل تمام 
كار هاى اجرايى و ادارى رستوران ها را انجام مى دادم و هيچ 
اطالعى از كار هاى مالى شركت نداشتم. اين متهم ادامه داد: 
در ايام همكارى چندين نوبت خواستم از كار هاى شركت 
مطلع شوم كه با برخورد بد آقاى دومان مواجه شدم. چون او 
هميشه مى گفت: كار ما در شركت درست است و كار خالفى 
نمى كنيم. وى افزود: بنده بر مبناى قسم برادرى كه اين فرد 
ــركت او شدم. متهم  با من خورده بود، مشغول به كار در ش
ــى ندارم، وكيل محترمم دفاعيات  ادامه داد: من دفاع خاص
ــه نكته را  را انجام خواهد داد.متهم ذكايى گفت: البته دو س
بايد توضيح دهم؛ يكى اينكه آقاى دومان در جلسات قبلى 
گفتند كه وكال به زندان مراجعه نكرده اند، بنده اين موضوع 
را تكذيب مى كنم چون دوستان (وكال) آمدندو هر وقت بنده 
به وكيل خود زنگ مى زدم، او جواب مى داد و با هم صحبت 
مى كرديم.متهم رديف دوم پرونده شركت دومان توكان ادامه 
داد: بنده كل مبلغى كه از اين شركت گرفته ام  سه ميليارد 
تومان بوده است. در اقرار هاى حضورى و مواجهه حضورى 
كه در بازپرسى انجام شده است، خود آقاى دومان هم به اين 
موضوع اقرار كرده و اين مبلغ را قبول كرده است. البته آقاى 
دومان در ابتدا گفت كه من  سه ميليارد گرفته ام، اما بعدگفت  
پنج ميليارد، دوباره گفت هفت ميليارد و مى ترسم كل بدهى 
به سرمايه گذاران را گردن من بيندازد.ذكايى افزود: اين پول 
كه دريافت كرده بودم بابت هزينه هاى جارى بود كه بخشى 
از آن در گاوصندوق موجود بود و تحويل من به صورت امانى 
نبوده است. اين مبلغ (سه ميليارد) كل حقوق و مزايا و سنوات 
بنده بوده كه در همين  سه ميليارد حساب شده است. قاضى 
صلواتى پس از دفاعيات متهم از وى پرسيد: از نحوه جذب 
سرمايه ها، ميزان آن و نقش خود در تهديد سرمايه گذاران 
توضيح دهيد.متهم گفت: همان طور كه گفتم بنده اصال اجازه 
دخالت در امور مالى را نداشتم. من حتى يك نفر را در خصوص 
موضوعات مالى تهديد نكرده ام. چون كار من فقط كار هاى 
ادارى رستوران ها بود. بنده در امور مالى نه دخالت داشته ام 
و نه اجازه دخالت، چون هروقت سوال مى كردم آقاى دومان 

مى گفت: شما فقط يك كارمند هستى.

ــدن به اين شركت در كجا  قاضى صلواتى: قبل از وارد ش
مشغول بودى؟ چه شغلى داشتى؟ متهم: بنده قبل از ورود 
به اين شركت در يك موسسه حقوقى كار هاى ادارى را انجام 

مى دادم.
ــما در اين شركت هم كار  قاضى صلواتى پرسيد: بله ش
ــته ايد. متهم پاسخ داد: من  معاونت حقوقى را بر عهده داش
به عنوان يك كارمند در آنجا كار مى كردم، چون يك موسسه 

حقوقى بوده است و نقش يك كارمند ساده را داشتم.
قاضى صلواتى پرسيد: ميزان حقوق دريافتى شما چقدر 
بوده است؟ متهم: در اوايل ماهى  سه ميليون تومان حقوق 

مى گرفتم كه بعد پنج ميليون تومان شد.
قاضى صلواتى پرسيد: مگر كار شما چه بوده است كه  پنج 
ميليون حقوق مى گرفتيد؟ متهم: بنده از ساعت 7 صبح تا 12 

شب در شركت كار مى كردم.
قاضى صلواتى خطاب به متهم پرسيد: شما چطور معاونت 
حقوقى داشته ايد، اما كار هاى اجرايى مى كرده ايد؟ ذكايى 

پاسخ داد: من فقط يك كارمند ساده ادارى بودم.
ــده  ــم درباره ديگر مبالغ اخذ ش قاضى در ادامه از مته
توسط وي سوال كرد و گفت: وجوه ديگرى كه شما دريافت 
ــت؟ متهم رديف دوم  مى كرديد، بابت چه چيزى بوده اس
شركت دومان توكان پاسخ داد: آقاى دومان اين پول ها را داده 
و گفته بود كه اين پول ها همراه شما باشد كه با آن خريد هايى 

مثل خريد فرش انجام مى داديم.
قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: شما عالوه بر حقوق 
ــم مى گرفته ايد، چرا؟ متهم  ثابت، پول و مزاياى ديگرى ه

گفت: من هيچ پول اضافه اى دريافت نكرده ام.
قاضى پرسيد: اصال هزينه جارى يعنى چه؟ متهم: مثال 

مى گفت: برو دو تخته فرش بخر.
ــما اين پول ها را براى پرداخت رشوه  قاضى صلواتى: ش

مى گرفته ايد. متهم: اصال من رشوه به كسى نداده ام.
قاضى: قضيه آن فردى كه به رستوران مراجعه كرده، چه 
بوده است؟ متهم: يك بار يك فرد به رستوران آمد و خود را 
ــه اين بهانه از من  پنج ميليون  بازرس اماكن معرفى كرد و ب
تومان گرفت كه البته بعدا من از او شكايت كردم و  چهارميليون 
تومان از آن  پنج ميليون تومان به صندوق رستوران برگشت.

قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: يكى از كار هاى اصلى 
شما در اين شركت پرداخت رشوه به افراد مختلف بوده است. 
متهم گفت: من اين حرف را كامال تكذيب مى كنم، چون اين 

حرف ها  تنها  اظهارات آقاى دومان است.
قاضى صلواتى: اما در اقارير شما همين حرف هم هست. 
آقاى اردشير كه خود را منتسب به بانك مركزى مى دانسته 
500 ميليون از شما گرفته است.  متهم پاسخ داد: من حتى 
ــوه نداده ام.  آقاى دومان  ــى رش يك هزار تومان هم به كس
هميشه مى گفت: چون ما يك شركت مالى هستيم و درآمد 
ــه با خود پول داشته  شركت بسيار خوب است بايد هميش

باشيم تا بتوانيم بالفاصله در مواقع نياز استفاده كنيم.

ــما 300 ميليون تومان بابت درمان  قاضى صلواتى: ش
همسرت هزينه كرده اى كه اين پول، پول مردم بوده است. 
ــدود 100  ــت بلكه ح متهم گفت: 300 ميليون نبوده اس
ميليون است كه اين مبلغ هم جزو همان سه ميليارد تومان 
حساب شده است. در اين خصوص بنده، چون به پول احتياج 
ــتم، اين مبلغ را به عنوان كمك و قرض دستى از آقاى  داش

دومان گرفته ام.
ــردم 250 ميليون  ــما با پول م قاضى صلواتى گفت: ش
تومان خودروى سانتافه، 50 ميليون تومان خودروى زانتيا 
و  دو ميليون تومان ساعت خريده ايد حتى 20 ميليون پول 
براى خريد سيم كارت رند داده ايد. متهم در دفاع از خود گفت: 
آقاى دومان معتقد بود كه شما بايد با اين ماشين ها رفت و آمد 
داشته باشيد كه كالس كاري داشته باشد؛ اين هزينه ها هم 

كه گفتيد جزو آن بدهى  سه ميلياردى بنده است.
ــمت شما چه  ــيد: مگر س قاضى خطاب به متهم پرس
بوده است كه بايد ماشين مدل باال و سيم كارت رند استفاده 
ــت كه شما معاونت حقوقى  مى كرده ايد، مگر غير از اين اس
ــركت بوده ايد؟ متهم گفت: آقاى قاضى من يك كارمند  ش
ــاعت من حدود 200 هزار تومان ارزش دارد كه  بوده ام و س
ــت، همه حرف هايم را صادقانه  ــتم اس اكنون هم روى دس
مى گويم، تمام اظهاراتى كه آقاى دومان عليه من مطرح كرده 

است، به خاطر خصومت شخصى بوده است.
قاضى صلواتى پرسيد: حدود  يك ميليارد و 600 ميليون 
تومان پول نقد دست شما بوده است. براى چه؟ ذكايى جواب 
داد: بله، آقاى دومان مى گفت كه شما مديران شركت بايد 
هميشه پول به همراه داشته باشيد، من نه سواد حقوقى داشتم 

و نه كار حقوقى مى كردم.
قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: پس آنجا يك شركت 
نبوده، دنيايى از هرج و مرج بوده است كه با پول مردم هركارى 
ــتيد مى كرديد و براى تان پول مردم مهم نبوده  مى خواس
است. متهم گفت: آقاى قاضى من از كارهاى خود پشيمان 
هستم، چون فريب آقاى دومان را خوردم، در اين حرف كه 
اين پول ها حق مردم است، شكى ندارم من مثل يك كارمند 
ــب در خدمت آقاى دومان بوده ام و  ساده از 7 صبح تا 12 ش

براى او كار مى كردم.
قاضى صلواتى پرسيد: ما هنوز نفهميديم كه كار اصلى 
شما در اين شركت چه بود؟ متهم گفت: راستش را بخواهيد 
ــتى رستوران  من خودم هم نمى دانم يك بار به امور بهداش

مى رسيدم ،يك بار به كارهاى بانكى و...
قاضى صلواتى پرسيد: كار شما اين بوده است كه رشوه 
ــوه اى به  ــى؟ ذكايى گفت: خير اصال بنده رش پرداخت كن

كسى نداده ام.
قاضى: به نظر من شما مسئول پرداخت رشوه ها بوده اى. 

متهم: حاج آقا اصال اين گونه نبوده است.
قاضى صلواتى: شما بعد از اينكه با آقاى دومان اختالف پيدا 
كرديد، بحث اخراج تان پيش آمد. متهم پاسخ داد: خير من تا 

زمان قبل از دستگيرى در شركت آقاى دومان كار مى كردم 
و او را قبول داشتم، فكر مى كردم كه آقاى دومان در دنيا يك 
دانه است و همتا ندارد. اگر مى دانستم كه دارد در شركت چه 

كار مى كند، خدا شاهد است يك ساعت هم آنجا نمى ماندم.
قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: شما مى دانستيد 
كه نبايد رشوه پرداخت كنيد و پول هاى مردم را حيف و ميل 
كنيد، چرا اين كار ها را انجام مى داديد. شما خانم ندا مختارزاده 
را تشويق مى كرديد كه سرمايه گذاران را از عودت سرمايه ها 
منصرف كند. متهم پاسخ داد: بنده اين كار را نمى كردم من 
بعد از دستگيرى تازه متوجه شدم كه آن ها يك گروه تلگرامى 
دارند و آقاى دومان در آنجا فعاليت ها خود را انجام مى داده 

است و من اصال از اين كانال تلگرامى خبر نداشتم.
قاضى صلواتى پرسيد: شما مگر چه سمتى داشتيد كه 
به خانم مختارزاده دستور مى داديد؟ متهم گفت: يك وقتى 
ــديم كه برخى از اطالعات شركت افشا شده بود؛  متوجه ش
بنابراين آقاى دومان به من ماموريت داد كه بفهمم چه كسى 

اين اطالعات را بيرون داده است.
ــما كامال در  قاضى صلواتى خطاب به متهم گفت: اما ش
جريان تخلفات و كالهبردارى هاى شركت بوده ايد. متهم: 
ــركت  من اينجا تكرار مى كنم كه اصال خبرى از كار هاى ش
نداشته ام. كل مبلغ دريافتى من  سه ميليارد تومان بوده است.

قاضى صلواتى در ادامه محاكمه متهم رديف دوم پرونده 
شركت دومان توكان از اين متهم پرسيد: شما فرش ها را از 
كجا و براى چه مى خريديد؟ متهم در دفاع از خود گفت: آقاى 
دومان به من گفت كه شما برو فرش بخر، چون مى خواهيم 
يك كارگاه قاليبافى بزنيم؛ به طورى كه حتى عالمت شركت 
ــكر در اين كار  را هم روى تعدادى از فرش ها زد كه خدا را ش

موفق نشد.
ــكات اعالم كرد ه اند  قاضى صلواتى گفت: تعدادى از ش
ــما آن ها را تهديد مى كرده ايد. ذكايى پاسخ داد:  خير  كه ش
اين گونه نيست، بلكه آقاى دومان سرمايه گذاران را تهديد 
مى كرد؛ به طورى كه بنده يك وقتى ديدم كه او مى خواست با 
يكى از سرمايه گذاران درگيرى فيزيكى پيدا كند كه من مانع 
اين كار شدم و براى اين حرفم شاهد هم دارم من اصال كسى 

را تهديد نكردم.
ــانه به همراه  ــما يك شبه سالح، شوكر و افش قاضى: ش
داشته ايد. متهم توضيح داد: اين تفنگ را آقاى دومان خريده 
بود و با آن با بچه ها شوخى مى كرد كه من آن را از او گرفتم و در 
كشوى ميز گذاشتم، چون اصال در شأن من نيست كه بخواهم 

اسلحه با خود حمل كنم.
قاضى صلواتى پرسيد: باالخره نفهميديم شغل شما چه 
بوده است و براى چه شوكر داشته ايد؟ چرا اسلحه داشتيد؟ 
متهم گفت: آن اسلحه هم مال من نبوده است و از هر مغازه 

اسباب بازى فروشى مى توان آن را تهيه كرد.
ــت در خصوص قرارداد ها  قاضى صلواتى از متهم خواس
ــرى ندارم و اجازه  توضيح بدهد. متهم گفت: هيچ گونه خب

دخالت در موضوع مالى و جذب سرمايه و سوددهى را نداشتم. 
دومان مى گفت: سوددهى خوب است و درآمد داريم.

قاضى صلواتى گفت: اختالف شما با دومان و جدايى از 
شركت چه بود؟ متهم پاسخ داد: از شركت جدا نشديم تا  پنجم 

اسفند  با هم بوديم.
قاضى صلواتى پرسيد: موضوع رشوه را به دومان سهند 

گفتى؟ متهم بيان كرد: يك هزار تومانى رشوه ندادم.
قاضى صلواتى گفت: همه سرمايه گذاران از شما به عنوان 
مسئول مالى و پرداخت رشوه ياد مى كنند. متهم افزود: اگر 

چنين صحبتى شده بر مبناى صحبت هاى دومان است.
رييس دادگاه گفت: بعضى وقت ها خود را نظامى معرفى 
مى كرديد. متهم گفت: اصال، نه نظامى هستم نه نظامى بودم 

و نه خودم را نظامى معرفى كردم.
در ادامه رسيدگى به اين پرونده نماينده دادستان بيان 
كرد: ايشان مدعى عدم علم و اطالع از فعاليت شركت است، 
يك نمونه پيام در تلگرام بين ايشان و خانم مختارزاده را قرائت 
مى كنم. در اين پيام اشاره شده است سعى كن ازش وويس 
ــم افزود: اين  ــا نخواهد بر مى گردد.  مته بگيرى. بخواهد ي
همان موضوعى است كه در خصوص آقاى شايان رحمتى 
كه از كارمندان شركت است، گفته ام. نيازى به دروغ نيست 
11ماه است كه در زندان هستم و اطالعى از موضوعات مالى 

شركت نداشتم.
قاضى صلواتى گفت:  اما در اقارير شما همين حرف هم 
ــب به بانك مركزى  ــت. آقاى اردشير كه خود را منتس هس
مى دانسته، 500 ميليون از شما گرفته است.  متهم گفت: 
ــا و دو چك 250 ميليون  آقاى دومان 500 ميليون يك ج
ــده  ــت. دومان گفت: هر جورى ش تومانى بار ديگر داده اس
ــت بايد كار را انجام دهى حتى با رشوه، بنده جز واقعيت  اس

دروغى نگفته ام.
نماينده دادستان افزود: اين پول را براى چه گرفته بودى؟ 
متهم گفت: دراساسنامه ما مجوز سازمان بورس نوشته شده 
است و بر اين اساس فعاليت مى كرديم؛ روزى كه بانك مركزى 
اعالم كرد اين شركت مجوز ندارد از آقاى دومان در اين مورد 

سوال كردم كه او گفت: با ما لج كرده اند، شركت مجوز دارد.
قاضى صلواتى پرسيد: چرا به كارمند بورس رشوه دادى؟ 
متهم گفت: كارمند بورس واقعا با شخصيت بود، من دوبار او را 
ديدم و به عنوان كارمند آقاى دومان در جلسه شركت كردم؛ 

آن روز به عنوان راننده رفتم.
قاضى صلواتى گفت: مگر راننده جلسه مى رود؟ متهم 

گفت: بنده هيچ گونه دخالت و صحبتى در جلسه نداشتم.

ــزى از  ــدار بانك مرك ــان كرد: هش ــى صلواتى بي قاض
صداوسيما (شبكه اول) پخش شد. متهم گفت: آقاى دومان 

گفت: مجوز داريم و غير قانونى كار نمى كنيم.
نماينده دادستان بيان كرد: ادعا مى كنيد كه نقش كارمند 
و راننده ساده داريد ؛كارمند و راننده ساده به همراه باديگارد 
جايى نمى رود و تردد نمى كند. متهم اظهار كرد: شركت مالى 
بوده است، آن روز به همراه مسئول حراست مجموعه براى 
بازديد از غرفه مجالت (روزنامه آسمان آبى) كه در آنجا غرفه 
داشتيم رفتم. چه شخصيتى بودم كه باديگارد داشته باشم؛ 

همه جا مى رفتم و باديگارد نداشتم.
نماينده دادستان گفت: فيلمى تقديم دادگاه شده است 
كه شما با اسلحه يكى از شكات را منصرف مى كنيد. قاضى 
صلواتى گفت: شما مديريت انصراف سرمايه گذاران را انجام 
مى داديد، اسلحه هم داشتيد و معاونت حقوقى هم بوديد. 
متهم گفت: آقاى قاضى تابع دستورات شما هستم، اشتباه 
ــدم. در اين رابطه با ورود و  ــركت دومان ش كردم كه وارد ش
خروج سرمايه گذاران و كاركنان فكر مى كردم كه كار درست 
است. دومان مى گفت: 11 سال است كه كار مى كنيم. از بابت 
اينكه رشوه دادم و كار خالف انجام دادم به صراحت مى گويم 

كه اينكار را انجام ندادم.
قاضى صلواتى گفت: در شمال كشور ويالى 250 ميليون 
ــود كه دومان  تومانى خريديد؟ متهم گفت: آنجا زمينى ب
گفت: در متل قو سرمايه گذارى كنيم و قراردادى ببنديم كه 
بچه ها پول هتل و ويال ندهند؛بنابراين اينجا را جهت استفاده 

كارمندان خريديم.
ــده نبوديد چطور زمين  قاضى صلواتى گفت: مگر رانن
ــودم كه قانونى كار انجام  خريديد؟ متهم گفت: راننده اى ب

مى دادم.
قاضى صلواتى گفت: كار اصلى شركت چه بوده است؟ 
متهم بيان كرد: رستوران بود به آقاى دومان مى گفتم وضعيت 
ــه مى گفت: در حال  ــتوران ها چگونه است كه هميش رس
سوددهى هستيم؛ من در اين رابطه دخالت نمى كردم و اجازه 

دخالت هم نداشتم.
ــون تومان  ــرد: كال 250 ميلي ــى بيان ك قاضى صلوات
سوددهى داشته است. متهم گفت: آقاى دومان مى گفت: 
اين قدر درآمد داريم كه اين ها گم است، نمى دانستم هتل ها 
و رستوران ها درآمد ندارند. دومان مى گفت: درآمد داريم و در 
خصوص درآمد ها اطالعى نداشتم يك بار درباره هتل ستاره 
كيش سوال كردم كه گفت: 600 ميليون تومان درآمد هتل 

ستاره كيش بوده است؛ اشتباه كردم باوركردم.

    اقتصاد   ايران در   دست   ناكارآمدهاى سياسى جان مى دهد  

 ايجاد  ركود  هدف  اصلي  تحريم ها
وحيد شقاقي شهري: تورم را رها كنيد، مساله اصلى ركود است!

     بررسي پرونده شركت   دومان توكان به رياست   قاضى صلواتى  برگزار شد  

جزييات چهارمين جلسه محاكمه اخالل گران
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ــتان در تدارك سفر رييس دولت  است؛  اين روزها استان گلس
همان استانى كه سال هاست  با خشكسالى، سيل و ريزگرد دست 
وپنجه نرم مى كند و جنگ آب چند سال است در بسيارى از نقاط 
ــت. نه اينكه چراغانى كنند و گل و درخت بكارند؛  آن درگرفته اس
ــان  بلكه همه مى خواهند طرح هاى متعددى را كه به قول خودش
ــت بدون طى مراحل قانونى، مجوز گرفته و با ورود  ــعه اى اس توس
شما كلنگ بزنند. و از سوى ديگر دهان فعاالن محيط زيست را نيز 
ببندند! فعاالن محيط زيست را خبر كرده اند براى مراسم استقبال 
شما و از آن ها قول گرفته اند كه درباره چند چيز حرف نزنند و سوال 
نكنند و شعار ندهند و پالكارد نزنند. اول درباره «طرح شيرين سازى 
 وانتقال آب خزر به كوير»! دوم اينكه در نشست با سازمان هاى مردم 
نهاد زيست محيطى با رييس جمهور، نبايد پرسشى درباره اين خط 
انتقال مطرح شود. حال بماند كه فعاالن باسابقه حوزه محيط زيست 
را كه ساكت كردن شان غيرممكن بوده، اصال دعوت نكرده اند. اين 
حركت شان البته خاطراتى تلخ از دوران حاكميت افراطى گرى در 
كشور را براى ما زنده كرد؛ دوران دولت هاى نهم و به ويژه  دهم كه ما 
محيط زيستى ها را از ورود به مناطق منع مى كردند و براى مان پرونده 
درست مى كردند و در نشست هاى خبرى دعوت نمى شديم و اگر 
گزارشى از تخلف مديران دولتى در حوزه محيط زيست مى نوشتيم به 
دادسرا و دادگاه احضار مى شديم.  تاريخ دوباره تكرار مى شود و چقدر 

بد كه اين تكرار به نام شما و دولت اعتدال و اميد ثبت شود. 
حق پرسشگرى

ــد همان  ــما راى داده ام و اگر دوباره قرار باش براى من كه به ش
ــما راى خواهم داد، اين خاطرات دور  كانديداها بيايند باز هم به ش
ــدر زود و راحت،  ــت. هرگز فكرش را هم نمى كردم اينق از ذهن اس
ــود. چون به شعارها و منشور شما اعتقاد  دوباره آن سال ها تكرار ش
داشتم و فكر مى كنم تنها راه نجات ايران، حاكميت جريان اعتدال 
ــعارهاى شما در روزهاى  و قانون محور است كه از اساسى ترين ش
ــهروندى  ــور حقوق ش انتخابات نيز بود. همان روزهايى كه منش
ــهروندان، رسانه ها  ــتيد و در آن از حق پرسشگرى براى ش را نوش
ــا مردم اين  ــمعى را در دل م ــازمان هاى مردم نهاد گفتيد. ش و س
سرزمين روشن كرديد؛ همان كه به نظر مى رسد حاال دارد خاموش 
ــما كه تفاوت عمده با  ــود. يادتان مى آيد مهم ترين شعار ش مى ش
ــتيد، التزام  ــدت بر روى آن تاكيد داش ديگر كانديداها بود و به ش
ــهروندان بود؟ بگذريم از شعار دولت  به قانون و حق پرسشگرى ش
ــتى تان كه در دوره دوم تان، دچار جهش ژنتيكى شد  محيط زيس
و تبديل به ضد محيط زيستى ترين دولت تاريخ ايران شديد؛ چرا 
كه عده اى به شما القا كردند كه محيط زيست مانع توسعه است و 

اگر سخت گيرى هايش با طرح ها نباشد اقتصاد ايران رشد مى كند. 
شما هم اين ادعاهاى بى اساس را قبول كرديد؛ اما ديديد كه نشد! به 
نظر گمان كرديد كه ديگران هم آن همه شعار و هوار و وعده و وعيد 
را فراموش مى كنند و مى روند پى كارشان و يادشان مى رود كه قرار 
بود محيط زيستى ترين دولت تاريخ اين كشور باشيد.حاال ما محيط 
زيست را بى خيال مى شويم؛ اما شما بگوييد آيا قانون را نيز مى توانيم 
زيرپا بگذاريم و از تخلف هاى بيشمار مديران شما در رأس سازمان ها 
و وزارتخانه هاى مربوط به طبيعت و محيط زيست و منابع طبيعى 
بگذريم؟ آيا مى توانيم بودجه نويسى شما را نيز فراموش كنيم كه در 
آن، مصوبه شوراى عالى محيط زيست دولت خودتان را درباره جاده 
ابر كه در دولت اول شما منطقه حفاظت شده اعالم شد زيرپا گذاشتيد 
و براى ساخت آن در دل جنگل هاى باستانى ابر، بودجه تعيين كرديد؟  
يا تصويب بودجه براى سدهاى متعدد روى رودخانه هاى مختلف از 

جمله «تجن» كه  بى شك باعث نابودى آن مى شود.
طرح هاى بى مجوز

ــمنان، حاال قرار است به گلستان بياييد.  بعد از سفر شما به س
ــتان در حال البى كردن براى گرفتن  آيا خبر داريد مسئوالن گلس
مجوز طرح هايى هستند كه مشكالت قانونى آن ها برطرف نشده؟ 
ــود راديواكتيو در  ــكوك به وج كارخانه هايى كه آالينده اند و مش
ــگرى كه با تخلف مى خواهد  پسماندهاى شان! طرح هاى گردش
ــوراده يكى از آن هاست. طرح پرورش ماهيان  اجرايى شود كه آش
ــان گره خورده است و  خاويارى كه با تجاوز به اراضى تاالبى گميش
نيز دو طرح تله كابين گرگان در جنگل ناهارخوران و تله كابين على 
آباد در جنگل كبودوال كه مى خواهند بدون تهيه طرح و بررسى در 
كميته فنى اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى گلستان در شوراى 
عالى جنگل ومرتع وخاك، موافقت آن را بگيرند؟ در حالى كه طبق 
قانون، ابتدا بايد طرح كلى منطقه جنگلى فوق تهيه مى شد كه هنوز 
نشده؛ سپس بايد طرح جزيى پروژه درخواستى تهيه شده و در كميته 

فنى اداره كل هر استان تاييد شود و بعد در شوراى عالى جنگل مطرح 
شده و مورد بررسى قرار گرفته و به راى گذاشته شود. تازه بعد از طى 
اين مراحل مى توان پروژه را كلنگ زنى كرد. اما حاال برخى مديران در 
گلستان در تدارك كلنگ زدن اين پروژه هستند تا براى خود رزومه 
ترتيب دهند و فردا و پس فردا وزير و وكيل بشوند و به مناصب باالتر 
برسند.اين اوضاع تنها مختص گلستان نيست و مربوط به امروز و فردا 
نيز نمى شود. مدت هاست محيط زيستى ها به شما نامه مى نويسند و 
بيانيه مى دهند و درخواست مى كنند. اوضاع خوزستان بحرانى است 
و مديران شما با انتقال آب كارون و موافقت كرده اند. سد شفارود را 
هنوز ارزيابى نشده، دارند مى سازند و هكتار هكتار جنگل مى برند. در 
زنجان براى ساخت سدهايى بودجه تعيين مى شود كه مجوز ندارند؛ 
كوه خوارى و زمين خوارى و مرتع خوارى و جنگل خوارى  در كرمان 
ــتان ها بيداد مى كند. معدن كاوى ها  و ايالم و كردستان و ديگر اس
ــر ايران دمار از روزگار طبيعت درآورده و در همين استان  در سراس
خودتان، معدن كاوان، شاهوار را كه مهم ترين كانون آبساز البرز شرقى 
است، قلع و قمع و نابود كرده اند. در رأس تمام اين تخلف ها نيز، اغلب، 
مديران دولتى هستند و گاه هم كيسه و شريك متخلفان و متصرفان 

كه اسنادشان گاه و بيگاه منتشر مى شود. 
توسعه ناپايدار

ــكالت اقتصادى و  همه مى دانيم كه اوضاع خوبى نداريم؛ مش
اجتماعى و فرهنگى و ... از همه سو، رخ نمايانده و بيت المال خالى كه 
از دولت قبل روى دست شما افتاده، بحران هايى بزرگ را مقابل شما و 
دولت تان گذارده است. مى دانيم كه بسيارى  از اين تصميم گيرى ها را 
با اين هدف انجام داديد كه اوضاع درست شود. آقاى عيسى كالنترى 
را در رأس مهم ترين سازمان حفاظت از طبيعت كشور گذاشتيد  تا 
راحت، مجوز معدن و  سد بدهد؛ با همه درخواست هاى راه و كارخانه 
و انتقال آب و ... موافقت كند تا نرخ بيكارى پايين بيايد؛ تا كشور آباد 
شود و تا اقتصاد رشد كند. اما ديديد كه نشد. نمى شود؛ سال ها پيش 

از ما، كشورهاى صنعتى اين راه را رفته اند، نشده و نمى شود! و براى 
همين روش و خط مشى توسعه پايدار را پديد آوردند. آلمان كشورى 
بود كه تمام جنگل هاى طبيعى اش را از دست داد. نيمى را در جنگ 
جهانى و نيم ديگر را در پروسه صنعتى شدن. اما خيلى زود فهميد 
صنعت بدون طبيعت يعنى آلودگى شهرها و آب و خاك و بيمارى و 
مرگ شهروندان و اين، به هيچ دردى نمى خورد. وقتى كشورى پول 
داشته باشد اما مردمانش از نرخ باالى بيمارى ها رنج ببرند و نتوانند 
نفس بكشند و سالم باشند؛ وقتى هوا براى نفس كشيدن و آب براى 
ــد؛ وقتى در هر خانه و خانواده اى يك نفر از سرطان  خوردن نباش
بميرد  يا با هزينه هاى بسيار باالى اين بيمارى دست و پنچه نرم كند و 
دردش را سال ها تحمل كند، پول به هيچ كارشان نخواهد آمد. به قول 
آن مرد سرخ پوست « فقط وقتى آخرين درخت قطع شد، آخرين 
رود خشك شد، آخرين ماهى ُمرد، مرد سفيد خواهد فهميد كه پول، 
قابل خوردن نيست!» آقاى رييس جمهور؛ نگذاريد همه دارايى ها از 
دست برود. دنيا اين راه را رفته است و فهميده است كه بدون رعايت 
داشته هاى طبيعى و سرمايه اصلى هيچ رشدى اتفاق نمى افتد و 
تمام توسعه ها به اين شكل، ناپايدار است. اگر هم چندسالى پولى 
به مناطق بياورد، اصل آن مناطق را از دست خواهيم داد. اين را در 
فرهنگ عامه هم داريم. همه بزرگ ترها و ريش سفيدهاى فاميل به 
جوان ترها مى گويند اصل سرمايه ات را دست نزن و حفظ كن و فقط 

از سودش برداشت كن! 
نگذاريد طبيعت اين سرزمين بيش از اين ويران شود. اجازه ندهيد 
دولت پس از شما، ويرانه اى را تحويل بگيرد كه هزار و يك مصوبه و 
طرح نادرست محيط زيستى روى دستش بماند و يك سرزمين 
ــما زمانى كه شما دولت يازدهم  ويران برجا بماند؛ درست مثل ش
را تحويل گرفتيد و نتوانستيد هيچ يك از تخريب هاى دولت هاى 
پيش از خودتان را اصالح كنيد؛ «درياچه اورميه» تنها يكى از هزاران 
نمونه اى است كه با صرف ميلياردها تومان از بودجه عمومى، اصالح 
نشد و هر روز بدتر مى شود و تازه خرابى ها و پيامدها و بدبختى هايش 
در سال هاى بعد رخ مى نمايد. بنشينيد و ببينيد كه چه مى شود.

اين قانون طبيعت است؛ اگر رعايتش را نكنيم به ما پاسخ مى دهد. 
طبيعتى كه طى ميليون ها سال فعل و انفعال طبيعى به دست ما 
رسيده است و حاال اگر ويرانش كنيم و كار غيرتخصصى در آن انجام 
دهيم بايد ميليون ها سال بگذرد تا دوباره بازسازى شود. شايد براى 
ــا اين همه بر احترام به طبيعت و  همين، در آيات وروايات دينى م
مظاهر آن تاكيد مى شود. نام بسيارى از آيات كتاب مقدس مان قرآن 
نيز، همين مظاهر طبيعى است؛ «بقره: گاو ماده» ، «عنكبوت»، 
«شتر» ، «شمس: خورشيد»، «نمل: مورچه»، «نحل: زنبور عسل» و 
... اما در انتها از شما درخواستى دارم. لطف كنيد  يك بار ديگر «منشور 
حقوق شهروندى»  دولت تان و «اصول محيط زيستى اين منشور» 
را مطالعه كنيد و يادتان بيايد هنگام انتخابات چه حقوقى را براى 
شهروندان و چه تكاليفى را براى خود و دولت تان تعيين كرده ايد. اين 
منشور و اصول آن را به مديران تان نيز يادآورى كنيد؛ زمان از دست 

مى رود و ديگر وقت چندانى براى اصالح باقى نيست.  

ــد و باغ ، ويال، مزارع  جنگل هاي ايران آب مي رون
ــه مهم تر  ــا مي رويد و از هم ــاي آن ه و بيابان به ج
ــوءمديريت به جان  ــكان نمي خورد. س آب از آب ت
جنگل هاي ايران افتاده است و جنگل و مرتع كشور 
ــاند.  كاهش 6   ــودي مي كش ــتي و ناب را در كام نيس
ــال ها  ميليون هكتارى جنگل هاى ايران در اين س
ــوط در غرب  ــون اصله بل ــدن 18 ميلي و ناپديد ش
كشور گواه روشني براين مساله است. جنگل هايي 
ــدن  ــا نابودي آن ها، ايران هر لحظه به بيابان ش كه ب
ــاالنه بيابانى شدن  ــود. خسارت س نزديك تر مي ش
ــور بيش از يك هزار ميليارد تومان برآورد شده  كش
ــت. هر روز قانوني براي جنگل مصوب مي شود.  اس
ــا را از آن خارج كنند  ــد بايد دام ه يك روز مي گوين
ــگل را مطرح مي كنند.  و روز ديگر قانون تنفس جن
ــاهد تخريب  ــا اجراي اين قوانين، بازهم ش اما چرا ب
ــور  ــيالب در كش ــا، رانش زمين و وقوع س جنگل ه
ــاس آمار، د        ر طول 25 سال گذشته  ــتيم. براس هس
ــار از راضي منابع طبيعي  حدود چهار ميليون هكت
ــت؛ د        رحالي كه سازمان  تغييركاربري پيد        ا كرد        ه اس
منابع طبيعي كشور د        ر طول عمر 125 سال خود         تنها 
دو ميليون هكتار جنگل كاري انجام داده است. اين 
آمار نشان دهنده اين است كه سازمان منابع طبيعي 
بيش از د        و برابر درخت هايي كه كاشته، جنگل زد        ايي 
كرد        ه است. نكته قابل توجه اينجاست كه تمامي اين 
تغييركاربري ها با مجوزهاي قانوني و رسمي صورت 

گرفته است.
بخت سياه هيركاني

جنگل هاي هيركاني ميراث چندميليون ساله اي 
ــكل ديگر  ــت كه از عصر يخبندان و هزاران مش اس
سربلند بيرون آمده تا به نسل ما امانت سپرده شود. 
ــي نبوده ايم.  ــم كه امانت داران خوب ما ثابت كرده اي
براساس آمار، ساالنه 50 هزار هكتار از رويشگاه هاى 
جنگلى كشور در حال نابودى است و از 6,5 ميليون 
ــمال ايران در نيم  هكتار جنگل هاى هيركانى در ش
ــار باقى مانده  ــته 1,9 دهم ميليون هكت قرن گذش

است. 
ــده است.  جنگل خوارى بالي جان هيركاني ش
بخش هايي از جنگل توسط سوداگران ساخت و ساز 
تغييركاربري داده مي شود و پس از آن تبديل به ويال 
مي شوند. ويالهايي كه به بهاي نابودي قديمي ترين 
ــاخته مي شوند. يكي ديگر از  رويشگاه كره زمين س
مشكالت هيركاني مافياي قاچاق چوب جنگل است 
مافيايي كه بي رحمانه بر پيكر هيركاني مي تازانند و 
جان آن را به لب رسانده اند. «ابر» مهم  ترين جنگل 
هيركاني است. اهميت جنگل ابر از  آنجا مي آيد كه 
ــتانى هيركانى است و  ــمتى از جنگل هاى باس قس
گياهان دارويى آن كم نظير است و همچنين جنگل 
ابر يكى از دست نخورده ترين جنگل هاى ايران است 

ــبز شمال ايران است.  كه در ادامه جنگل هاى سرس
جنگل «ابر» در سال هاي اخير با مشكالت بسياري 
ــكالتي  ــت. يكي از مش ــت و پنجه نرم كرده اس دس
ــان محيط  كه اعتراضات فراوان فعاالن و كارشناس
زيست را درپي داشت، احداث جاده علي آباد به ابر در 
شاهرود بود. 150 نماينده مجلس پيشين از روحاني 
ــريع در احداث اين جاده را خواستار  در نامه اي تس
شدند. آن سوي ماجرا فعاالن محيط زيست عنوان 
مي كردند؛ در اين منطقه چقدر جاده نياز داريم كه 
ــك قطعه از مرز اكولوژيك  براي احداث آن به جان ي
ــرح همچنان  ــازيم. اين ط ــكافيم و جاده بس را بش
ــكالت  ــي دارد. مهم ترين مش ــيه هاي فراوان حاش
ــگل دارى،  ــي؛ طرح هاى جن ــاي هريكان جنگل ه
هجوم مردم براى خانه سازى، ويالسازى، دامدارى 
ــاى هيركانى  ــت. جنگل ه و نواحى صنعتى و ... اس

ــال،  ــى بيش از 40 ميليون س با قدمت زمين شناس
ارزش ديرين شناسى درختان با بيش از يك ميليون 
ــيار باالى گياهى و جانورى و  سال، تنوع زيستى بس
ــناختى كه در واقع به عنوان يك فسيل زنده  زيبا ش
منحصر به فرد در جهان مطرح است. به گفته برخي 
ــت، ايران در نظر  ــازمان محيط زيس از مسئوالن س
دارد بخش هاى واجد شرايط از اين جنگل ها شامل 
9 تا 10 سايت را به منظور ميراث طبيعى جهانى در 

يونسكو به ثبت برساند. 
روزگار ناخوش زاگرس

ــه ايران  ــبز ميان ــال و روز زاگرس، مخمل س ح
ــي كه 40 درصد جنگل هاي  خوش نيست، زاگرس
ــت.  ــتان را در خوي جاي داده اس ــور و 11 اس كش
ــازي و  ــه باغ و مزرعه، راه س تغييركاربري جنگل ب
ايجاد خطوط انتقال گاز، انتقال آب از رودخانه هاي 

ــوزي كه  ــال و آتش س ــياه زغ ــرس، تجارت س زاگ
ــود، دركنار كاهش  ــان ها انجام مي ش به دست انس
نزوالت جوي نفس زاگرس را بريده است. براساس 
آمار يك ميليون و سيصد هزار هكتار از جنگل هاي 
ــته تخريب شده  زاگرس تنها طي هفت سال گذش
ــازمان حفاظت  ــال 88 تاكنون كه س ــت. از س اس
محيط زيست رصد بر جنگل هاي زاگرس را برعهده 
ــوزي، انحراف سرشاخه هاي  ــت؛ آتش س گرفته اس
آب، تغييركاربري و خشكسالي موجب از بين رفتن 
ــيصد هزار هكتار از عرصه  درحدود يك ميليون و س
جنگلي زاگرس شده است. اين ميزان از جنگل هاي 
ــد، از بين رفته و  زاگرس تنها به داليلي كه عنوان ش
ــوار و آفت جز  داليل ديگري همچون كرم چوب خ
آن محسوب نمي شوند. جنگل هاي زاگرس آهسته 
ــدن به مزارع و باغ  هستند.  آهسته درحال تبديل ش

ــخم زدن جنگل ها موجب  كشاورزان  زاگرسي با ش
ازبين رفتن آن ها شده اند. به گفته كارشناسان شخم 
زدن سطح منابع طبيعى و جنگل ها سبب مى شود 
ــمت هاى زيرين خاك در معرض جريان هوا  تا قس
ــت دهند كه اين  قرارگرفته و رطوبت خود را از دس
ــكي درختان و تخريب تدريجي  مساله موجب خش
ــد. جنگل زايي در  ــرس خواهد ش ــاي زاگ جنگل ه
ــدت آن افزوده  ــر ش ــده و هر روز ب ــروع ش ايران ش
ــاس آمار طي 50 سال گذشته هفت  مي شود؛ براس
ــرس از بين رفته  ــار از جنگل هاي زاگ ميليون هكت
ــت و درحال حاضر تنها 5 ميليون هكتار جنگل  اس
در زاگرس باقي مانده است. بسياري از وزارت خانه ها 
ــب از بين رفتن  ــي موج با تصميمات غيركارشناس
هزاران هكتار از جنگل هاي زاگرس شده اند. به عنوان 
ــاي زاگرس  ــاورزي در جنگل ه ــال، جهادكش مث
ــاورز و  ــي زمين و آب در اختيار كش به صورت مجان
باغ دار قرار مي دهد كه به كشاورزي بپردازد. درخت 
بلوطي كه عمر 500 سال مي كند و ريشه در آب دارد 
ــدارد را قطع مي كنند؛ جنگل را  و نيازي به آبياري ن
به باغ تغيير كاربري مي دهند و در آن درخت سيبي 
مي كارند كه عمر نهايت 15 ساله دارد و براي توليد 
يك كيلو ي آن 840 ليتر آب نياز است.  تمامي اين 
فجايع تحت عنوان «معيشت مردم» انجام مي شود. 
حال پرسش اين است كه اين چه معيشتي است كه 
طبيعت را به تاراج ببريم و محصولي توليد كنيم كه 
ــد؛ در نهايت هم يك  ــته باش صرفه اقتصادي نداش
ــت.يكي ديگر از عوامل  معيشت ناپايدار بيش نيس
ــا در فصول  ــوزي جنگل ه نابودي زاگرس، آتش س
ــاهد آتش سوزي هاي  ــت. هرساله ش گرم سال اس
بسياري در جنگل هاي زاگرس و از بين رفتن صدها 
ــوزي هستيم. « به گفته  هكتار جنگل در اثر آتش س
ــع و آبخيزدارى؛  ــا، مرات ــازمان جنگل ه رييس س
به طور معمول 70 درصد آتش سوزى هاى كشور در 
جنگل هاى زاگرس رخ مي دهد». آتش سوزي بالي 
جان زاگرس شده است چرا كه امكان احياي برخي از 
اين جنگل ها ديگر وجود ندارد. برخي از جنگل هاي 
زاگرس به دليل قرارگيري در كمربند خشك ايران؛ 
ابتدا بايد به شكل مرتع احيا شوند كه حداقل 50 سال 
زمان نياز دارد و متاسفانه بايد گفت تنها در برخي از 
مناطق مي توانيم مرتع داشته باشيم و ديگر خبري 
از جنگل نيست؛ زيرا احتمال رشد بلوط در كمربند 
خشكسالي صفر درصد است.كاهش نزوالت جوي، 
برداشت بي رويه آب و انسان عوامل مرگ تدريجى 
ــتند. جنگل هاي زاگرس  ــاى زاگرس هس جنگل ه
ــوند كه  ــان ها تخريب مي ش ــت انس درحالي به دس
نظارت مسئوالن به اندازه اي ضعيف است كه مي توان 

گفت نظارتي وجود ندارد. 
يكي از تجارت هاي پرسودي كه پاي انسان ها را به 
نقاط بكر زاگرس باز كرده است، تجارت زغال است. 
ــرم  چوب خوار به جان  زغال گيرى همچون آفت ك
زاگرس افتاده است. بارها خبر اكتشاف محموله هاي 

ــنيده ايم اما اين بازي اكتشاف  زغال در زاگرس را ش
همچنان ادامه دارد. طبق قانون تهيه، حمل ونقل و 
استفاده از درختان براى درست كردن زغال ممنوع 
ــياه زغال در زاگرس  است. پايان دادن به تجارت س
ــى، اطالع  ــازى، آگاهى بخش ــتلزم فرهنگ س مس
ــت هاي جايگزين  ــانى و همچنين  ايجاد معيش رس
براي جوامع محلي است. شنيده ها حاكي از آن است 
كه بخش عمده اى از زغال هاي درختان زاگرس در 
ــتوران ها و مجتمع هاي تفريحي بين راهي و ...  رس
مورد استفاده قرار مي گيرد. توسعه ناپايدار يكي ديگر 
از داليل تخريب زاگرس است. هزاران درخت بر آب 
احداث جاده يا خطوط انتقال گاز قطع مي شوند. در 
چند سال اخير شركت هاى خطوط انتقال نفت و گاز 
ــه تخريب جنگل ها  در تمامي بخش هاي زاگرس ب
ــت به تنهايي توان  مشغولند و سازمان محيط زيس
ــوط انتقال گازعالوه بر  ــا آن ها را ندارد. خط مقابله ب
ــت نخورده زاگرس را نابود  اينكه طبيعت بكر و دس
ــي از انفجارها باعث  مي كند به دليل گرد و غبار ناش
ــود. پيري معضلي  ــكيدگي درختان نيز مي ش خش
ــكالت جنگل هاي  است كه به تازگي به ليست مش
زاگرس افزوده شده است. براساس تحقيقات انجام 
ــل حمله آفات و  ــده پديده پيري درختان به دلي ش
ــا و ... رخ داده  ــالى هاى متوالي، ريزگرده خشكس
ــان در به وجود آمدن آن تاثير  است. عواملي كه انس
ــدن زاگرس پيامدهاي  ــته است. پير ش زيادي داش
ــايد  ــن جنگل ها دارد. ش ــراي اي ــياري ب منفي بس
ــدن تاريخ مرگ  ــا نزديك ش ــن آن ه خطرناك تري
زاگرس است. حال پرسش اين است درصورت مرگ 
ــبي براي اين منبع غني  زاگرس آيا جايگزين مناس

طبيعي وجود دارد.
سخن آخر

بسياري از سازمان هاي جهاني هشدار داده اند كه 
در صورت ادامه روند مديريت فعلي جنگل ها تا 30

آينده مساحت باالي از جنگل هاي ايران نابود و براي 
هميشه از صفحه روزگار محو مي شود؛ هشدارهايي 
كه تاكنون گوش شنوايي براي آن جود نداشته است. 
ــاس اطالعات مركز آمار ايران، وسعت جنگل  براس
ــدود 19 ميليون  ــال 1900 در ح ماى ايران در س
هكتار بود اما اين رقم تا سال 2012 به  14.4 ميليون 
ــت. بر پايه اطالعات موسسه  هكتار كاهش يافته اس
اقتصاد تجارت، تا سال 2015، مناطق جنگلى ايران 
ــه و نابودى 43 به 10.7ميليون هكتار كاهش يافت

ــته اند. بيشترين بخش  درصدى از سال 1900 داش
مناطق جنگلى بازمانده در كوه هاى البرز در نزديكى 
درياى خزر و در كوه هاى زاگرس واقع شده اند. شايد 
جالب باشد بدانيد كه در اين سال ها مسوالن نه تنها 
با سومديريت آتش به جان جنگل هاي شمال كشور 
ــليقه اي  ــد، بلكه با مديريت س و زاگرس انداخته ان
ــگاه ها  ــي موجب تخريب ديگر رويش و چشم پوش
ــگل در مناطق  ــاي قاچاق چوب جن و جوالن مافي

جديدي همانند جنگل هاي ارسباران شده اند.

   درحاشيه سفر رييس جمهور   به گلستان وتذكر به فعاالن محيط زيست درباره طرح   انتقال آب خزر  به كوير   

آقاى روحانى، يك بار ديگر منشورحقوق شهروندى تان را بخوانيد ! 

      6 ميليون هكتار از جنگل هاي كشور در سال هاي اخير نابود شدند   

تبر  بر  ريشه   ريه هاي تنفسي ايران

ادامه از صفحه 1
...خودروهاى دودزا  هواى شهر را كثيف كنند. اينجانب با اتكا به تجربه هاى وطنى و 
جهانى معتقدم كه ما بايد تا مى توانيم عرصه را بر خودروهاى شخصى، محدود و درمقابل 
ــائل اساسى تهران  بر حمل و نقل عمومى و پاك، باز كنيم.  اين اصلى ترين راه حل مس
همچون آلودگى هوا و ترافيك است. ما در برنامه هايى همچون طرح ترافيك جديد، طرح 
كاهش آلودگى هوا و كنترل فراگير معاينه فنى به دنبال همين رهيافت بوديم. هرچند 
ممكن است ظاهرا برخى سياست ها با سختگيرى به بخشى از جامعه همراه باشد، اما 
واقعيت اين است كه رسيدن به شهرى كه پاك، زيست پذير، انسانى و براى همه باشد، 
چاره اى جز اين سختگيرى ها ندارد. ضمن اينكه هزينه هاى حل مسائلى همچون ترافيك 
و آلودگى هوا بايد به جاى همه شهروندان، بيشتر به عهده خودروسوارانى باشد كه چنين 
هزينه هايى را براى عموم شهروندان ايجاد مى كنند. درباره اخذ بهاى خدمات نگهدارى 
معابر، برخى گفته اند مگر اين تونل ها تازه ساخته شده اند. بنده مى پرسم مگر آن زمانى كه 
ساخته شدند، با پول مردم همين شهر ساخته نشدند و اكنون مگر هزينه نگهدارى آن ها 
از جيب مردم همين شهر تامين نمى شود؟ در همين سال 97 بودجه مصوب شورا براى 
نگهدارى تونل نيايش و پل طبقاتى صدر بالغ بر 140 ميليارد ريال بوده است. اين رقم را 
چه كسى و از چه منبعى تامين كرده؟ آيا جز اين است كه اين پول از عوارضى كه همه مردم 
شهر مى پردازند، پرداخت مى شود؟ مردمى كه خودرو ندارند و خودروسوار نيستند، چرا 
بايد هزينه  خودروسوارى ديگران را بدهند؟ با اين توضيح، آيا عادالنه تر نيست كه هزينه 
نگهدارى تونل ها را فقط كسانى بپردازند كه از آن ها استفاده مى كنند؟ سوال را صريح تر 
مى پرسم؛ مردمى كه در جنوب شهر زندگى مى كنند و به عمرشان پل صدر را نديده اند 
و نام تونل شهداى غزه را نشنيده اند، چرا بايد هزينه  نگهدارى آن ها را پرداخت كنند؟ از 
هزينه  ساخت آن ها صحبت نمى كنم كه سر به فلك مى كشد. هزاران ميليارد تومان از 
جيب عموم مردم تهران صرف ساخت پل طبقاتى صدر شد كه هيچ توجيه علمى نداشت 
و ترافيك را هم بدتر كرد. واقعا با چه توجيه كارشناسى و حتى چه توجيه شرعى مى توانيم 
از جيب عموم شهروندان و ازجمله ساكنان جنوب شهر براى تسهيل تردد ساكنان شمال 
شهر هزينه كنيم؟ در مورد تونل ها هم همين طور؛ تقريبا همه تونل ها به قصد بهبود عبور 
و مرور كسانى كه مى خواهند به شمال شهر دسترسى پيدا كنند، احداث شده است. 
بگذريم كه براى اتوبان امام على(ع) و تونل نيايش وام هاى كالن ارزى گرفته شد كه در 
همان دوره تسويه نشد تا به مديريت جديد شهرى به ارث برسد و اكنون با نرخ فزاينده 
ارز موجب بدهى هزاران ميليارد تومانى شهردارى شده است. اگر پول ساخت آن ها از 
جيب همه  مردم اما به كام يك عده ى خاص تامين شد، آيا حق و عدالت حكم نمى كند 
كه حداقل هزينه  نگهدارى آن ها به جاى همه، فقط از سوى خودروهايى كه از آن ها عبور 
مى كنند، تامين شود؟ شهرفروشى كدام است، آن يا اين؟ واضح است كه آنچه بنده عرض 
مى كنم، در نقطه اى فراتر از عوام زدگى هاى مرسوم و متداول قابل بحث است. به اعتقاد 
من، اينكه هزاران ميليارد تومان از جيب عموم مردم شهر تهران به نفع ساكنان برخى 
مناطق شهر هزينه كنيم و بعد شعار عدالت بدهيم، عوام فريبى است. البته مى توانيم اخذ 
هزينه نگهدارى تونل ها از خودروهاى عبورى را «پولى شدن تونل ها» بناميم و نگوييم 
كه همين حاال اين هزينه از همه حتى اتوبوس سواران و متروسواران گرفته مى شود. اما 
با اين طرز فكر، نمى توانيم انتظار داشته باشيم كه شهرى عادالنه تر و همگانى تر داشته 
باشيم. شهر براى همه، آنجايى مى تواند تجلى عينى يابد كه جرات جراحى ترافيك شهر 
را داشته باشيم. اين تجربه اى است كه همه ى شهرهاى بزرگ و كشورهاى توسعه يافته 
يا در حال توسعه دنيا، از سر گذرانده اند. بدون جراحى هايى كه البته درد موقت هم دارد، 

تهران عزيز ما از رنج ترافيك و آلودگى و بى عدالتى خالص نخواهد شد.

گروه سرزمين

الهه موسوى 

جوابيه پورسيد آقايي به گزارش روزنامه «قانون»

بدون جراحى،  تهران از رنج ترافيك 
خالص نخواهد شد

جوابيه



قصه جمع آوري و انتشار آلبوم،قصه اي است كه شايد 
از چند سال پيش،رسيدن به فصل پاياني خود را آغاز كرده 
است.بسياري از خوانندگان،انتشار آلبوم راعملي منسوخ 
شده مي دانند چراكه معتقدند تنوع طلبي در سليقه جديد 
موسيقيايي مردم در عصر جديد و همچنين هزينه باالي 
توليد يك آلبوم باعث شده كه كمتر خواننده اي خود را 

درگير جمع آوري يك آلبوم موسيقي كند.
ــد خوانندگاني كه با  ــال ها كم نبودن در طول اين س
ــار يك آلبوم آنچنان زمين خوردند كه ديگر توان  انتش
ــايد اصلي ترين دليل،موضوع  فعاليت پيدا نكردنداما ش
كپي رايت در اين حيطه از هنر است كه چند صباحي است 
نقل محافل موسيقي است.اين روزها كمتر كسي از عوام 
مردم به فروشگاه هاي موسيقي مي روند و آلبوم موسيقي 
خريداري مي كنند.ترجيح بسياري اين است كه اين كار 
را پشت سيستم و اينترنتي و حتي اكثر اوقات رايگان انجام 
دهند.شايد به همين علت باشد كه بسياري از خوانندگان و 
تهيه كنندگان موسيقي ريسك سود احتمالي انتشار آلبوم 
را به جان نمي خرند و به تك آهنگ هاي احتماال موفق و 
سود ثابت شده كنسرت ها بسنده مي كنند.اما براي آن 
دسته از عالقه مندان خاص و نكته بين موسيقي،هنوز هم 
تعداد و ميزان فروش آلبوم هاي يك خواننده،يك معيار 
ــتقبال مردم از يك اثر  ملموس براي آگاهي از ميزان اس
است.در اين گزارش ضمن نگاهي كوتاه به وضعيت فروش 
آلبوم هاي موسيقي در چند سال اخير،نيم نگاهي نيز به 
ــر و تازه ترين آثار  پرفروش ترين آلبوم هاى چند ماه اخي

منتشر شده در حوزه موسيقى مي اندازيم:
انتشار آلبوم،پديده اي در آستانه منسوخ شدن!

اگر از طرفداران تمام عيار موسيقي درباره لزوم يا عدم 
ــايد يك خاطره  لزوم انتشار آلبوم موسيقي بپرسيد،ش
ــده و در انتها همان راهكار  مشترك براي آن ها تداعي ش
قديمي خريد آلبوم موسيقي از فروشگاه ها را به ماشيني 
و اينترنتي شدن همه چيز ترجيح دهند؛طرفداران تمام 
ــار آلبوم خوانندگان  عياري كه شايد ماه ها،انتظار انتش
ــان را با  ــا روز و شب ش ــيدند ت ــان را مي كش محبوب ش
ــايددر آن  ــپري كنند.ش گوش دادن به آن ملودي ها س
دوره،اينترنت،در حدي فراگير نشده بود كه حتي ساختار 
انتقال مفاهيم در موسيقي را با دگرگوني دچار كند!شايد 
ــل از طرفداران بودند كه آلبوم «ابراهيم»  هم ، همان نس
محسن چاوشي را به پرفروش ترين آلبوم سال 97 تا اين 
لحظه تبديل كردند!از طرفي نمي توان به خوانندگان و 
ــيقي نيز،براي منتشر نكردن آلبوم  تهيه كنندگان موس
ــده اي خود را  ــيقي خرده گرفت؛چرا كه اگر خوانن موس
درگير انتشار آلبوم كند،شايد نتواند با آسودگي خاطر و 
ــرت بگذارد و به لحاظ اقتصادي خود را  سر فرصت،كنس

باال بكشد.
از طرفي با افتي كه در چند سال اخير در حوزه انتشار 
ــم كه خواننده براي برپايي  ــت،اين رس آلبوم رخ داده اس
كنسرت بايد حتما آلبوم منتشر كرده باشد هم،در حال 
ــت،چراكه اين روز ها بسيار شاهديم  حاشيه نشيني اس
ــتن  ــي چون بهنام باني،بدون داش كه خوانندگان نوپاي
ــزار مي  ــرت برگ ــان كنس آلبوم و با تك آهنگ هاي ش
ــار آلبوم موسيقي كه با رونق  كنند!اين افت توليد و انتش
برگزاري كنسرت ها،همزمان شده شايد بتواند صحه بر 
اين مدعا بگذارد!از طرف ديگر،هستند خوانندگاني چون 
ــى كه  بدون برگزاري حتي يك كنسرت  محسن چاوش
ــال را به خود  تا به امروز،پرفروش ترين آلبوم هاي هر س
اختصاص داده و كماكان پيشتاز محبوبيت بين عالقه مندان 
به موسيقي هستند.امسال هم در حالي آلبوم «ابراهيم» 
چاوشي پرفروش ترين آلبوم سال 97 تاكنون نام گرفته كه 
در سال 95 نيز با انتشار آلبوم «امير بي گزند» باز هم ركورد 
فروش را زده بود.اما طبق آمار رسمي دفتر موسيقي وزارت 
ارشاد،در سال 96 ، 495 آلبوم موسيقي منتشر شده است 
كه به نسبت سال 95 كه اين ميزان،485 آلبوم بود،افزايش 
داشته است.هرچند سال 94با انتشار 537 آلبوم كماكان 
پيشتاز است اماهمين افزايش اندك در زمينه انتشار آلبوم 

هم شايد براي عالقه مندان به آن اميدواركننده باشد.
پرفروش ها كدامند؟!

در حالي كه پس از تماس هاي پي در پي،دفتر موسيقي 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پاسخگوي سوال ما درباره 
تعداد آلبوم هاي منتشر شده در سال 97 و ميزان فروش 
آن ها نبود ،با پرس و جو از فروشگاه هاي موسيقي و شهر 
كتاب ها در مي يابيم كه آلبوم جنجالي «ابراهيم» كماكان 
بي رقيب است،آلبومي كه گمان مى رفت مجوز آن صادر 
نشده و پخش آلبوم به صورت غير مجاز صورت گيرد اما در 
نهايت مجوزهاى الزم صادر شد و پخش رسمى آلبوم در 

ايران انجام شد.هيچ كدام از قطعات آلبوم قبال به صورت 
تك آهنگ وارد بازار نشده كه اين مساله بر جذابيت آلبوم 
افزود.اين آلبوم شامل 6تك آهنگ با نام هاى: «بُِبر به نام 
خداوندت»، «در آستانه پيرى»، «همراه خاك اّره»، «لطفا 
به بند اول سبابه ات بگو»، «اى ماه مهر» و «جهان فاسد 

مردم را» است.
سفرنامه يك شاعر در «كجا بايد برم»!

روزبه بمانى نيز كه اولين آلبوم رسمى خود را با نام «كجا 
بايد برم»، 24 مهر 97، به همت موسسه فرهنگى- هنرى 
آواى هنر در بازار موسيقى كشور منتشر كرده بود نيز يكي 
از پرفروش ترين آلبوم ها در سال 97 تاكنون را در اختيار 

دارد. اين آلبوم موسيقى داراى 13 قطعه  است كه ترانه هاى 
هر 13قطعه را روزبه بمانى سروده است.

 از ميان اين 13قطعه، چند اثر آن در ماه هاى گذشته 
به صورت تك آهنگ در فضاى مجازى منتشر شده است. 
اين خواننده كه تاكنون آثارى همچون خرقه، من حافظم، 
ــتم، بدون تاريخ بدون امضا و…را منتشر  خودم خواس
ــت؛ با خواندن تيتراژ فيلم سينمايى «التارى»  كرده اس
ــده» نيز  به نام «كجا بايد برم» كه قبال در فيلم «ربوده ش
ــيارى از دوستداران  از آن استفاده شد،باعث شگفتى بس
ــد به طورى كه اين اثر تبديل به قطعه اى  ــيقى ش موس
محبوب و پر طرفدار ميان دوستداران موسيقى و اهالى 

فضاى مجازى شد.
«ايران من» از همايوِن ايران

ــجريان با  ــد همايون ش ــن »، آلبوم جدي ــران م «اي
آهنگسازى سهراب پورناظرى است.«آلبوم امشب كنار 

ــت كه همايون  ــواب» آخرين اثرى اس غزل هاى من بخ
شجريان پيش از اين منتشر كرده بود.آلبوم ايران من شامل 
12 قطعه آواز و تصنيف است و در آن از سروده هاى شاعران 
كهن و معاصر مثل فردوسى، سعدى، خواجه شمس الدين 
محمد، اسحاق انور، پوريا سورى و اهورا ايمان بهره گرفته 
شده است.در اين آلبوم عالوه بر نوازندگان متبحر ايرانى، 
تعدادى نوازنده خارجى نيز حضور دارند و بخش هايى از 
ضبط اين پروژه در خارج از ايران انجام شده است. در اين 
اثر دلنيا آرام به عنوان خواننده سوپرانو حضور داشته و از 
نوازندگان آن مى توان به تهمورث پورناظرى، آزاد ميرزاپور، 
حسين رضايى نيا، آتنا اشتياقى، استفانى بيبو، سارا چازين 
و گابريل بيستلين اشاره كرد.«مقدمه قالب و آواز قالب»، 
«تصنيف قالب»، «آواز من كجا باران كجا»، «خوب شد»، 
«اسفند»، «نوروزخوانى»، «نوروز»، «ابر بهار»، «كمانچه، 
مقدمه و آزوار مرگ اسفنديار»، «مرگ اسفنديار» و «ايران 

من» قطعات اين آلبوم هستند.
«با يادش» با ياِد جواد  معروفي 

ــه  ــى از تازه ترين آثار موسس ــادش» عنوان يك «با ي
فرهنگى- هنرى «ماهور» است كه در قالب يادواره استاد 
جواد معروفى نوازنده و آهنگساز پيانو با هنرمندى پويان 
ــد.پويان آزاده در توضيح اين اثر نوشته  ــر ش آزاده منتش
ــت ربع قرن از فوت استاد جواد  است:«به مناسبت گذش
معروفى و همزمان با سالروز درگذشت شان اين مجموعه 
را منتشر مى كنم. تراك ها مطابق با ُمدگردى رديف هفت 

دستگاه موسيقى ايران ترتيب يافته اند.
ــهولت درك مخاطِب كمتر آشنا با  قطعات براى س
موسيقى دستگاهى، با پيانوى كوك اروپايى قابل اجراست. 
ــانه و به منظور  ــا نگاهى مخاطب شناس برخى قطعات ب
ــتاد معروفى،  نماياندن زيبايى هاى نهفته  در قطعات اس
به اختصار اجرا شده اند. اين مجموعه را مى توان يادگارى 
از استاد گرانقدرم جواد معروفى دانست كه آن را بر اساس 
يافته هايم از آثار ايشان نواخته ام؛ آثارى معروف و برخى 
مهجور از گنجينه  مكتب پيانوى كالسيك ايرانى.»آلبوم 
«با يادش» (يادواره استاد جواد معروفى) بانوازندگى پيانو و 

تنظيم پويان آزاده منتشر شد».
«به موازات بي وزني» با فضايي تلفيقي

ــت در فضايى از موسيقى  به موازات بى وزنى اثرى اس
تلفيقى-تجربى كه با هنرنمايى دو نوازنده سياوش موالييان 
(كمانچه) و كسرى فريدى (پيانو) در قالب هفت قطعه به 
عناوين «مدار صفر»، «تناوب مدارى»، «مدار يك»، «مدار 
دو»، «مدار اختاللى»، «مدار سه» و «حد گريز» به اجرا 

در آمده است.
موسيقى اين اثر نه آنقدر شخصى و تجربى است كه افراد 
كمى با آن ارتباط برقرار كنند و نه آنقدر گرفتار چارچوب ها 
و تكرارى است كه مالل آور باشد. از نوع ساختار قطعات 

مى توان حدس زد كه دو هنرمند ساعت هاى زيادى را به 
بداهه نوازى و كشف جادوى نغمات پرداخته اند. به موازات 
ــى فرا مى خواند. ــما را به تجربه  بى وزن بى وزنى ذهن ش

شايان ذكر است كه آلبوم «به موازات بى وزنى» از سياوش 
ــوى پخش موسيقى  ــرى فريدى، از س موالييان و كس
ــت و از پرطرفداراها بين جوانان و  رها راهى بازار شده اس

هنردوستان به شمار مي رود.
«والسى براى جانان » و پرواز بر بام خيال

ــود به نام  ــن اولين آلبوم خ ــي پيش از اي امير عظيم
ــت رفته» را منتشر كرده بود. «در سوگ خاطرات از دس

مجموعه پيش رو شامل 10 آهنگ بى كالم و اولين تجربه 
ــن و پيانو در كنار  امير عظيمى در زمينه تك نوازى ويول

آهنگسازى آلبوم است.
 آهنگ ها اكثرا ريتمى ماليم و آرامش بخش دارند. از 
ــوان به داريوش بيژنى، برديا  ديگر نوازندگان اين اثر مى ت
ــاره كرد.اين  ــفى و رضا فدوى نيا اش كيارس، پدرام يوس
آلبوم داراى 10 تك آهنگ است با نام هاى: «والسى براى 
جانان»، «آذر»، «آغوش طوالنى»، «تهران زيباى من»، 
«برف دانه»، «باران بى پايان»، «ايرانه خانوم»، «جهان بعد 

از تو»، «ماه» و «ستاره هاى سوخته».
«شيراز» در ساز و صداي دنگ شو!

تازه ترين آلبوم گروه موسيقى «دنگ شو» كه از مدت ها 
پيش براى دريافت مجوز آن اقدام شده بود، از روز سه شنبه 
27 آذر با عنوان «شيراز» توسط موسسه پخش «رها» وارد 
بازار موسيقى شده است كه با وجود كوتاهي زمان انتشار از 
فروش خوبي برخوردار بوده است.گروه «دنگ شو» با انتشار 
متنى به بهانه انتشار اين آلبوم آورده است:«با آنكه زمان به 
ــال هاى هيجان جوانى در انتظار  عقب بر نمى گردد و س
گرفتن مجوز انتشار «شيراز، چل ساله» گذشت، با اين حال 
امروزخوشحاليم كه آلبوم  «شيراز، چل ساله» بعد از اين 
سال ها و به نام «شيراز» در همه جاى ايران منتشر شده 

است.بى عشق نگشايد گره...»
«در مزرعه» با آدمك ها!

ــت.پيش از  «در مزرعه » آلبوم جديد گروه آدمك اس
ــخه باكالم و بى كالم از اين  اين آلبوم «نمك» در دو نس
گروه منتشر شده   بود.موسيقى مزرعه براى كودكان است و 
همان طور كه از اسمش پيداست راجع به حيوانات مزرعه 

است. فضاى كلى اثر آرامش بخش است. 
ــترين  ــى و فلوت ريكوردر بيش ــازهاى اُرف، ضرب س
ــته اند.بخش دوم اثر شامل  ــتفاده را در آهنگ ها داش اس
ــت.  ــش اول به صورت بى كالم اس تمام آهنگ هاى بخ
نسخه بدون كالم هر ترانه به منظور همخوانى يا ساخت 
ــده  ــورت فردى يا گروهى آورده ش حركت- بازى به ص
ــت. در قطعات بى كالم ملودى توسط فلوت ريكوردر  اس
نواخته شده و جلوه هاى صوتى نيز حذف شده تا كودكان 

و مربيان بتوانند حركت-بازى يا شعرهاى ساخته خود را 
با هر موضوعى روى موسيقى قرار دهند.خوانندگى آثار 
توسط ماكان اشگوارى و شهرزاد بهشتيان انجام شده است. 
فلوت ريكوردر را فرهود بيگلربيگى نوازندگى كرده و تنظيم 
قطعات و اجراى ساير سازها بر عهده گروه آدمك بوده است.

آنچه در راه است!
رضا صادقى،خواننده محبوب موسيقى پاپ در 15

آذر در سالن ميالد نمايشگاه بين المللى تهران آخرين 
ــرا كرد. اين ــرت از آلبوم «فقط گوش كن» را اج كنس
ــرت از آلبوم جديدش ــه او در اين كنس درحالى بود ك

ــاروت» نيز رونمايى  «زندگى كن» با قطعه « بغض و ب
كرد. اين آلبوم كه با 12 قطعه به آهنگسازى و تنظيم رضا 
صادقى، مهران خالصى، سعيد شمس، پدرام شهركى و 
شهراد قرار است اواسط دى منتشر شود داراي فضايي

ــت و از نظر ريتم هم سعى شده به  پاييزى و عاشقانه اس
حال وهواى جوانان امروز نزديك باشد و درحال حاضر 
مراحل اخذ مجوزهاى الزم را طى مى كند.آهنگسازى 
ــى» اين آلبوم 10 قطعه اى را بابك  قطعه «عاشق كش
جهانبخش انجام داده كه همين عامل تشويقى ديگرى 
براى فروش اين آلبوم است. «يعنى درد» آلبوم قبلى رضا 

صادقى است كه در سال 96 منتشر شد. 
يراحي و تكاپو براي انتشار يك آلبوم تمام عربي

تا اين لحظه قرار بود يك آلبوم تمام عربى در جايگاه 
پنجمين آلبوم مهدى يراحى قرار گيرد. آلبومى كه هنوز 
خبر قطعى تاريخ انتشار آن مشخص نشده است اما يراحى 

براى ساخت آن، آبان سال گذشته به خوزستان رفت تا با 
مشورت هنرمندان محلى اين منطقه درباره قطعات عربى 

آن تصميم بگيرد.
انتشار چهار آلبوم در هفت سال، نشان مى دهد با اين 
كه استقبال عمومى از قطعه هاى يراحى به ويژه قطعه هاى 
عربى اش زياد است، او خواننده گزيده كارى است.گذشت 
دو سال از انتشار آخرين آلبوم يراحى و اولين بودن در انتشار 
آلبوم تمام عربى در ايران، مى تواند خواننده «حيك» را از 

بقيه پاپ خوان ها جلو بيندازد.
عاشقانه  اشرف زاده با تلفيقي از پاپ و كالسيك

اين روزها قطعه «بي تو» تيتراژ برنامه «شبي با عبدي» 
ــرف زاده  به گوش بسياري رسيده و  با صداي حجت اش
زمزمه مي شود.همچنين خبر همكارى اين خواننده با 
گروه آلمانى شيلر به عنوان خواننده آلبوم جديد اين گروه 
را نيز اغلب شنيده ايم. او مرداد امسال خبر ساخت قطعه 
ــقانه اى با ترانه اميد صباغ نو را داد و گفت در تدارك  عاش
توليد قطعه هاى جديد براى انتشار يك آلبوم است كه بعد 
از ماه صفر پخش خواهد شد.استقبال از قطعه موفق «ماه 
و ماهى» نشان داد كه فرمول تلفيق موسيقى كالسيك 
-پاپ و ترانه محبوب جواب مى دهد. آلبوم اشرف زاده كه 
با انتشارش عنوان چهارمين آلبوم رسمى او هم تكميل 
ــود، با فضاى تلفيقى به همراه تم عاشقانه آرام مى  مى ش
ــيل پاپ خوان ها و  تواند دليل فروش آلبوم او در ميان س

مورد عالقه پاپ دوست ها  باشد.
خواجه اميري با شهري كه ديوانه است!

ــار آخرين آلبوم  ــال از انتش ــت دو س اكنون با گذش
احسان خواجه اميرى با نام «سى سالگى» كه با استقبال 
هواداران و مخاطبان نيز روبه روشد، آلبوم جديد او به نام 
«شهر ديوونه» در تاريخ دوم بهمن سال جارى به همت 
ــترس  ــه فرهنگى- هنرى «رويال هنر» در دس موسس
هواداران و عالقه مندان قرار خواهد گرفت. درباره نهمين 
ــده اما او با  ــمى منتشر نش آلبوم خواجه اميرى خبر رس
اشتراك يك ويديو در صفحه شخصى خود از انتشار آلبوم 
جديدش خبر داد. او گفت تمام تالشش را كرده تا فضاى 
آلبوم جديد با آلبوم هاى قبلى متفاوت باشد. همچنين او از 
ضبط 23 قطعه خبر داد كه قرار است حدود 12 قطعه آن 
براى آلبوم جديد، گلچين شود. اين خواننده مطرح در آلبوم 
جديد خود با هنرمندان و چهره هايى همچون روزبه بمانى، 
پدرام كشتكار، سعيد زمانى، معين راهبر، مهدى ايوبى، زهرا 
عاملى، سعيد شمس، آرش محرابى، ساره تاجيك، عاطفه 
حبيبى، امير حسين فيض، وحيد پويان، فرشيد ادهمى، 

بهداد ضرغامى و … همكارى داشته است. 
«همايون» و آلبومى كه در راه است

ــده جوانى كه  ــوم حامد همايون خوانن دومين آلب
ورودش به دنياى موسيقى پاپ با سر و صدا همراه بود، 
در راه است. اين خبر را محسن رجب پور، مديربرنامه 
ــان گفت. او اعالم جزييات بيشتر اين  هايش به خراس
آلبوم را به روز هاي آينده موكول كرد و گفت اين آلبوم

تا قبل از پايان سال منتشر خواهد شد.اولين آلبوم حامد 
همايون به نام «دوباره عشق» در سال 95 منتشر شد. 
تك آهنگ هاى او در همان روزهاى اول به اعتبار تهيه 
كننده خود يعنى رجب پور، بازار موسيقى پاپ را تصرف 
كرد و با وجود انتقاد هاي فراوان،طرفداراني را هم به خود 

اختصاص داد. 
«كاكوبند» و بازگشت پس از چهار سال

ــروه هاي بي  ــيقي «كاكوبند» از آن گ گروه موس
ــه قطعه هايي با  ــت كه در آن هميش ــيه اي اس حاش
تلفيق ايده هاي بديع، سر و صدا به پا مى كند. اعضاى 
«كاكوبند» به خوانندگى و آهنگسازى نيما و پويا صرافى 
مهر كه اولين آلبوم خود يعنى « دعوت» را تابستان سال 
94 منتشر كرد، اين روزها در خارج از كشور به سر مى 
برند تا مراحل نهايى آماده سازى دومين آلبوم خود رابه 
ــيقيايى خاص اين گروه كه با  پايان برسانند.زبان موس
تلفيق احساسات شرقى و تكنيك هاى موسيقى غربى 
به دست آمده است به اضافه فضاى الكترونيك حاكم بر 
موسيقى آلبوم دوم اين گروه، نقطه قوت هايى است كه 
مى تواند مخاطب را به خريد آلبوم اين گروه تشويق كند.

هرچند اين امتياز ها به همان داليل ذكر شده و خاص 
بودن سبك آن ها مي تواند تهديد آميز هم باشد! 

جست و جوهاي ديگر
در حالي كه انتظار داشتيم اسم هاي پرتكراري چون 
اميد حاجيلي و نام هاي پرجنجالي چون حميد هيراد را 
هم در ليست افراد در آستانه انتشار آلبوم ببينيم، متوجه 
شديم كه امسال از آلبوم آن ها خبرى نيست اما برخي 
خوانندگان نام آشنا چون محمد عليزاده، مهدى يغمايى 
ــابى در حال توليد تك آهنگ هستند و  و مجيد اخش
گروه هاى موسيقيايى نيز منتظر رسيدن تاريخ كنسرت 

و رفتن روى صحنه اجرا هستند.
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             پرفروش ترين و  تازه ترين آثار   منتشر شده    در حوزه   موسيقي   را   بشناسيد   بيتا محسني

آلبوم هاي   موسيقي    در خواب   زمستاني!

علي زند وكيلي،اولين هنرمندي نيست كه كنسرتش در آخرين 
لحظات لغو مي شود و شايد  آخرين نفرشان هم نخواهد بود.لغو كنسرت 
در شهرهاي مختلف به خصوص شهر مشهد،از ابتداي سال 93 آغاز شده 
و تا به حال با لغو بيش از 45 كنسرت در شهرهاي مختلف، روند صعودي 
به خود گرفته است.هرچند هرازگاهي مسئوالن حوزه موسيقي وزارت 
ــرد كردن اين آتش تند،تالش هايي كرده اند اما تا  ارشاد،در جهت س
ــده كه افزايش هم داشته است. به امروز نه تنها اين پديده كمرنگ نش

جالب اين جاست كه ديگر اين لغو هاي دنباله دار انگشت شمار نيستند 
و بارها اتفاق افتاده كه با خبرهايي مبني بر لغو چندين كنسرت به صورت 
همزمان مواجه مي شويم.لغو كنسرت هايي كه گاه داليل فني دارند و 
اكثر اوقات با داليل نه چندان منطقي و كامال سليقه اي يك روند كامال 
قانوني را كه بي شك آن گروه موسيقي طي كرده اند زير پا گذاشته و باعث 
مي شوند مديران گروه هايي كه بعضي از آن ها از استادان بنام موسيقي 
اين مرز و بوم هستند ناچار به نشان دادن واكنش شوند.در بين استان 
هاي مختلف اما،شهر مقدس مشهد از ميزبانى كنسرت موسيقى محروم 
و هرازگاهى اين شهرهاى اطراف مشهد است كه ميزبانى چنين مراسمى 
را بر عهده مى گيرند و طبعا جمع كثيرى از مردم مشهد براى بهره گيرى از 

آن، با صرف وقت و هزينه هاى بسيار و تحمل خطرات، به آن سوى هجوم 
مى برند و چه بسا باز به داليل نامعلومى از بهره مندى آن محروم شوند. در 
اين ميان خبرها حاكي از اين است ،علي زند وكيلي نيز كه در 25 فروردين 
سال 95 يك بار كنسرتش در شهر مشهد  لغو شده بود، براي بار دوم و در 
آخرين لحظه كنسرتش لغو شده است.كنسرتي كه قرار بود امروز و فردا 
در آمفى تئاتر برج سپيد مشهد و در چهار نوبت برگزار شود. هرچند معاون 
هنري اداره كل فرهنگ و ارشاداسالمي خراسان،يكي از داليل اين لغو 

را،مشكالت فني اعالم كرده است اما هنوز دليل اصلي مشخص نيست.
بار ديگر،لغوي ديگر!

ــود كه داليل بسياري ممكن است  مشكل اما ،از جايي آغاز مي ش
موجب لغو كنسرت در آخرين ساعات باقى مانده به اجراى آن شوند. 
ــوز از اداره  ــردم، ممنوع الكارى،عدم صدور مج اعتراض هاى برخى م
اماكن، مشكالت فني،نوازندگى زنان، عدم تفكيك جنسيتى، ايجاد 
ــتند كه مانع از  كمپين اعتراضى وعزاى عمومى برخى از داليلى هس
ــده اند.گويا كنسرت  اجراى كنسرت از سوى گروه هاى موسيقى ش
علي زند وكيلي نيز بنا به مشكالت فني چند ساعت قبل از اجرا لغو شده 
است!اين خواننده لحظاتي قبل  در استورى صفحه اينستاگرامش با 
انتشار تصويرى ضمن تاييد خبر لغو كنسرتش در مشهد نوشت:«گروه 
ــت اجرايى فاخر را با رعايت تمامى  ــيقى على زندوكيلى بنا داش موس
ــهر امام مهربانى ها ، مشهدالرضا برگزار كند كه  شئونات قانونى در ش

خوشبختانه با اقبال عمومى خراسانيان هنردوست و همچنين همكارى 
بيدريغ مسئوالن شهر مشهد روبه رو شد.به طورى كه در ساعات اوليه 
تمامي بليت هاى دوسانس به فروش رفت.اما با نهايت تاسف در اواخر 
آماده سازى با مشكالت پيش بينى نشده روبه رو شده و با كمال شرمسارى 
اين اجرا لغوشد».معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان 
رضوى نيز خبر لغو اين كنسرت را تاييد كرد و با باال گرفتن واكنش ها  ،در 
گفت وگو با يكي از خبرگزاري ها، اعالم كرد كه براى برگزارى اين كنسرت 
بين اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى و دستگاه هاى مرتبط با فرآيند كار 
همدلى وجود داشت و هيچ مشكلى با هيچ قسمتى نبود.او افزود:« اما بنا 
به داليلى كه مربوط به حوزه كارى خود ما مى شود در نهايت اين اتفاق 
نيفتاد و اجراى كنسرت موكول به زمان ديگرى شد. آن زمان به زودى 

اعالم و اين كنسرت اجرا خواهد شد».
اما داليلي كه محمدي مطرح كرده نيز جالب توجه است.داليلي كه 
در ابتداي لغو بسياري از كنسرت ها فراوان مطرح مي شود اما طي ماه هاي 
بعد و ادامه پيگيري ها تغيير مي كند!محمدي نيز دليل اصلي را مشكالت 
فني مي داند و با تاكيد بر اين نكته كه دخالتي از حوزه ديگر صورت نگرفته 
اظهار مي كند:«جنس اين داليل بيشتر شبيه داليل فنى است و ارتباطى 
به هيچ حوزه ديگرى ندارد. هيچ دخالتى از هيچ حوزه اى در اين خصوص 
صورت نگرفته است و من به عنوان معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد 
خراسان رضوى مى گويم هيچ فشارى از هيچ جا در اين خصوص بر ما وارد 

نشده و هيچ تماسى هم از هيچ جا گرفته نشده است، ولى اشكالى پيش 
آمده كه صالح دانستيم االن اين اتفاق نيفتد و در آينده خيلى نزديك اجرا 
شود.علت لغو مجوز كنسرت نيز با توجه به فضاى خبرى شكل گرفته 
مشخص است، اما از بيان اين علت معذورم و در اين زمينه از اداره فرهنگ

و ارشاد اسالمى پيگيرى كنيد!»
ــز اظهار كرد :   ــرت ني ــودى، مدير برگزاري كنس  وحيد محم
بليت هاي فروخته شده با اعالم لغو مجوز برگزارى،به افرادي كه  
ــود. افرادى هم كه از  از سايت خريده بودند به آن ها مسترد مى ش
موسسه فرهنگى- هنرى خورشيد حكمت پارس بليت خريدارى 
ــه مى توانند مبالغ پرداختى خود را  كرده اند با مراجعه به موسس

دريافت كنند. همچنين صفحه اينستاگرامى موسسه فرهنگى- 
هنرى خورشيد حكمت پارس مجرى اين برنامه با صدور بيانيه اى

ــيقى زندوكيلى بنا داشت اجرايى فاخر را با  اعالم كرد: گروه موس
رعايت تمامى شئونات قانونى در شهر امام مهربانى ها مشهدالرضا 
ــانيان  ــا اقبال عمومى خراس ــبختانه ب ــد كه خوش (ع) برگزاركن
ــت و همچنين همكارى بى دريغ مسئوالن شهر مشهد هنردوس

ــي بليت هاى دو  ــاعات اوليه تمام ــد به طورى كه در س روبه رو ش
سانس آن به فروش رفت اما با نهايت تاسف در اواخر آماده سازى با 
مشكالت پيش بينى نشده روبه رو شده و با كمال شرمسارى اين 

اجرا لغو و به زمان ديگرى موكول شد.

معاون هنرى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خراسان رضوى از لغو مجوز اجراى كنسرت موسيقى على زند وكيلى در مشهد خبر داد 

لغو كنسرت؛يك روايت دنباله دار!

نيم نگاه

گروه فرهنگ و هنر

قصه جمع آوري و انتشار 
آلبوم،قصه اي است كه شايد از چند 
سال پيش،رسيدن به فصل پاياني 
خود را آغاز كرده است.بسياري از 
خوانندگان،انتشار آلبوم راعملي 

منسوخ شده مي دانند چراكه 
معتقدند تنوع طلبي در سليقه جديد 

موسيقيايي مردم در عصر جديد و 
همچنين هزينه باالي توليد يك آلبوم 
باعث شده كه كمتر خواننده اي خود را 
درگير جمع آوري يك آلبوم موسيقي 

كند.در طول اين سال ها كم نبودند 
خوانندگاني كه با انتشار يك آلبوم 

آنچنان زمين خوردند كه ديگر توان 
فعاليت پيدا نكردند

نمي توان به خوانندگان و تهيه كنندگان 
موسيقي،براي منتشر نكردن آلبوم 

موسيقي خرده گرفت،چرا كه اگر 
خواننده اي خود را درگير انتشار آلبوم 

كند،شايد نتواند با آسودگي خاطر و 
سر فرصت،كنسرت بگذارد و به لحاظ 
اقتصادي خود را باال بكشد.از طرفي با 

افتي كه در چند سال اخير در حوزه انتشار 
آلبوم رخ داده است،اين رسم كه خواننده 

براي برپايي كنسرت بايد حتما آلبوم 
منتشر كرده باشد،در حال حاشيه نشيني 

است،چراكه اين روز ها بسيار شاهديم كه 
خوانندگان نوپايي چون بهنام باني،بدون 

داشتن آلبوم و با تك آهنگ هاي شان 
كنسرت برگزار مي كنند!

        بسياري از خوانندگان و تهيه كنندگان موسيقي ريسك سود احتمالي انتشار آلبوم را به جان نمي خرند و به تك آهنگ هاي شايد موفق و سود ثابت شده كنسرت ها بسنده مي كنند
       براي آن دسته از عالقه مندان خاص و نكته بين موسيقي،هنوز هم تعداد و ميزان فروش آلبوم هاي يك خواننده،يك معيار ملموس براي آگاهي از ميزان استقبال مردم از يك اثر است

       امسال در حالي آلبوم «ابراهيم» چاوشي پرفروش ترين آلبوم سال 97 تاكنون نام گرفته كه در سال 95 نيز با انتشار آلبوم «امير بي گزند» باز هم ركورد فروش را زده بود
       با افتي كه در چند سال اخير در حوزه انتشار آلبوم رخ داده است،اين رسم كه خواننده براي برپايي كنسرت بايد حتما آلبوم منتشر كرده باشد ،در حال حاشيه نشيني است

       اين روزها كمتر كسي از عوام به فروشگاه هاي موسيقي مي روند و آلبوم موسيقي خريداري مي كنند.ترجيح بسياري اين است كه اين كار را پشت سيستم و اينترنتي و حتي اكثر اوقات رايگان انجام دهند
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ــن طباطبايى در بين  ــال 96 بود كه رامي 23 دى س
نامزدهاى حاضر در انتخابات در بين 41 راى 23 راى را 
كسب كرد تا براى چهار سال به عنوان رييس فدراسيون 
ــود.  مرور اتفاقات يك سال  بسكتبال پيروز و انتخاب ش
ــان مى دهد اين رشته آن گونه كه  گذشته بسكتبال نش
ــتند شاهد تغييرات اساسى  اهالى بسكتبال انتظار داش
نبوده و مهم ترين وعده رييس آن نيز عملى نشده است. 

بدون اسپانسر و چشم به بودجه دولتى!
مسئوالن وزارت ورزش هميشه در صحبت هاى خود 
ــود بايد بتواند  ــيون ش گفته اند فردى كه رييس فدراس
فدراسيون را از نظر مالى تامين كند، اما نه تنها اين اتفاق 
ــابقات انتخابى  ــكتبال رخ نداده و با توجه به مس در بس
جام جهانى و اعزام هاى بانوان، وابستگى به وزارت ورزش 
هم بيشتر شده كه بي شك ضعف بزرگى در كارنامه يك 
ــوب مى شود. طباطبايى  ساله رامين طباطبايى محس
ــود: «برنامه هاى من دو رويكرد  پس از انتخابش گفته ب
اساسى دارد؛ يك اينكه برنامه محورى را در فدراسيون 
نهادينه كنيم و دوم بتوانيم حاميان مالى پايدار را بياوريم 
كه با جذب اين حاميان تيم هاى باشگاهى را جذب كنيم 
ــوى ديگر  ــم ملى را حمايت كنيم. از س و هم بتوانيم تي
ــتان هايى كه بسكتبال خيز  ــت به اس هدف مان اين اس
ــتان ها وجود  ــركت هايى كه در آن اس بودند از طريق ش
ــود دارد هدر  ــتعدادهايى كه وج دارد كمك كنيم تا اس
ــش قرار دهيم». اما در يك سال گذشته  نرود و زير پوش
ــوى ديگر در بخش  نه تنها اين اتفاقات نيفتاد بلكه از س
ــگاهى نيز بزرگ ترين اسپانسر خصوصى سال هاى  باش
گذشته و به نوعى برند بسكتبال يعنى مهرام كنار كشيد و 
با توجه به عملكرد فدراسيون تالشى هم براى ماندن اين 
باشگاه صورت نگرفت تا يك نمره منفى ديگر در بخش 
اسپانسرى براى فدراسيون تحت مديريت آقاى پزشك 

درنظر گرفته شود.
 انتخاب هاى پرانتقاد

انتخاب هاى طباطبايى در نوع خود هم پرانتقاد و پر 
سر و صدا بود. جامعه بسكتبال كه انتظار داشتند پس از 
ــرايط اين رشته تغيير كرده و  رفتن محمود مشحون ش
افراد شايسته وارد شوند، نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه هر 

روز انتقادها از عملكرد طباطبايى بيشتر شد. از مديريت 
ــوزش گرفته تا چند  تيم هاى ملى، كميته مربيان و  آم
پست ديگر انتخاب هايى بودند كه نتوانستند انتظارات 
ــال رياست مشحون  ــكتبال را پس از 13 س جامعه بس
برآورده كنند، تا جايى كه دوستان نزديك طباطبايى نيز 
اين انتخاب ها را در شأن فدراسيون بسكتبال ندانستند.

بازى هاى آسيايى بدون تغيير
ــن دوره از  ــود اينكه در اي ــورمان با وج تيم ملى كش
بازى هاى آسيايى شانس اول قهرمانى محسوب مى شد، 
اما به اين افتخار دست پيدا نكرد و در نهايت همان مقام 
چهار سال قبل را تكرار كرد. البته كه اين مقام خوشحالى 
ــت، اما واقعيت  چيز  مسئوالن فدراسيون را در پى داش

ــانس اول قهرمانى بوديم و  ديگرى بود و در سالى كه ش
ــتيم به مقامى كه شايسته  ــرايط فراهم، نتوانس همه ش

بسكتبال ايران بود، برسيم.
جوانان و  نوجوانان جهانى نشدند

ــته چيزى  ــال گذش در رده هاى پايه نيز در يك س
ــده است. دو  ــكتبال ايران نش جز ناكامى نصيب بس

ــه جام جهانى  ــان در صعود ب ــان و جوان ــم نوجوان تي
بازماندند. هرچند گفته مى شد تيم نوجوانان حاصل 
ــيون طباطبايى نبود، اما در رده جوانان با  كار فدراس
عملكرد ضعيفى كه در هماهنگى ها وجود داشت، اين 
تيم بدون هيچ بازى تداركاتى به بزرگ ترين آوردگاه 
آسيايى خود رفت و نتيجه اى را كسب كرد كه قبل از 

اعزام هم انتظارش را مى كشيديم.
عملكرد نسبتا موفق در بسكتبال سه نفره

ــال گذشته رونق  ــه نفره در يكى، دو س بسكتبال س
ــيايى نيز اين  زيادى گرفته و حضور آن در بازى هاى آس
را ثابت كرد كه بايد در اين بخش سرمايه گذارى زيادى 
صورت بگيرد. با توجه به اينكه در گذشته اهميتى به اين 
ــده بود، فدراسيون طباطبايى با  رشته در ايران داده نش
وجود زمان كم شروع خوبى در اين رشته داشت و حضور 
در مسابقات زياد يك مدال برنز را در بازى هاى آسيايى 

براى ايران به همراه داشت.
در اين رشته در بخش بانوان نيز فعاليت هاى زيادى 
صورت گرفت و دختران كشورمان در رقابت هاى مختلف 

حضور پيدا كردند.
حاشيه خودساخته براى تيم ملى

ــال هاى  ــب به س ــى تيم ملى در اين دوره نس حواش
ــتر بود تا جايى كه تمام ملى پوشان به  قبل بيشتر و بيش
صحبت هاى سرپرست تيم  ملى واكنش نشان دادند و كار 
به جلسه هاى داخل فدراسيون كشيده شد. حاشيه اى 
كه خود ساخته بود و مسعود قاسمى مدير تيم هاى ملى 
و سرپرست تيم ملى بزرگساالن استارت اين حواشى را 
با صحبت هاى نسنجيده خود زد و تيم ملى را در آستانه 
بازى هاى مهم انتخابى جام جهانى چند هفته اى به سمت 
بحران برد. حواشى تا جايى پيش رفت كه حامد حدادى 
ــمى به ملى پوشان انجام  به خاطر توهين هايى كه قاس
داد، از حضور در تيم ملى صرفنظر كرد و ارسالن كاظمى 
هم يكى از موثرترين بازيكنان تيم ملى در اين بين قربانى 

اختالفات شد و به تيم ملى دعوت نشد!
ليگ بدون قهرمان و نايب قهرمان

ــيون تحت اختيار طباطبايى ليگ برتر را در  فدراس
حالى آغاز كرد كه قهرمان و نايب قهرمان فصل گذشته 
ــار مى رفت طبق  ــى كه انتظ ــتند. در حال حضور نداش
ــرايط بهترى پيدا  وعده هاى رييس فدراسيون ليگ ش
كند، نه تنها اين اتفاق نيفتاد، بلكه قهرمان و نايب قهرمان 

فصل گذشته هم كنار كشيدند و همانند سال هاى گذشته 
تنها دو، سه تيم مدعى هستند و ساير تيم ها آمده اند كه 

فقط حضور داشته باشند! 
كمك براى قهرمانى پتروشيمى در آسيا

ــك مديون  ــى اش را بدون ش ــيمى قهرمان پتروش
ــت. در حالى كه مسئوالن  ــكتبال اس ــيون بس فدراس
ــيا نداشتند،  ــيمى عالقه اى براى حضور در آس پتروش
فدراسيون با هزينه خود اين تيم را هر طور شده به تايلند 
فرستاد و با وجود اينكه كسى انتظار نداشت، جنوبى ها 
قهرمان آسيا شدند تا يك افتخار نصيب فدراسيون ايران 
شود. اما يكى، دو روز از اين قهرمانى نگذشته بود كه بحث 
پاداش به ميان آمد و پترويى ها معتقد بودند پاداش 250 
ــيون به نام خود زده و تا كنون نيز  هزار دالرى را فدراس

وضعيت اين پاداش ها مشخص نشده است.
بازى تبليغاتى با نام جوانگرايى

ــرايطى كه در ماه هاى قبل توسط  متاسفانه با ش
ــد، اتحاد و همبستگى  مسئوالن فدراسيون ايجاد ش
ــيد و نشانى  ــطح خود رس در تيم ملى به كمترين س
ــت. پنجره پنجم انتخابى جام  از همدلى وجود نداش
ــاس بود، اما ظاهرا دركى براى  جهانى براى اين حس
اين موضوع وجود نداشت و همين موضوع باعث شد 
ــده به يك پيروزى  برترى مقابل فيليپين تضعيف ش
ــينان تبديل شود. تيم  بزرگ از سوى فدراسيون نش
ملى در حالى كه ميانگين سنى اش 26، 27 سال بود، 
مدير تيم هاى ملى بازى تبليغاتى را با نام جوانگرايى 
به راه انداخت، اما همين موضوع با واكنش تند اهالى 
ــوتان معتقد بودند  ــود و پيشكس ــكتبال همراه ب بس
ــمى با صحبت هاى خود به شعور جامعه  مسعود قاس
توهين كرده است. با تمام مشكالتى كه وجود داشت 
ــال از مديريت طباطبايى گذشت، در صورتى  يك س
ــيارى از وعده هاى اين پزشك عملى نشد. حضور  بس
ــرها مهم ترين وعده او بود كه نتوانست آن را  اسپانس
ــاى آينده چه اتفاقى  محقق كند و بايد ديد در روزه
خواهد افتاد، آيا برنامه اى براى اين كار وجود دارد يا 
همچنان بايد چشم انتظار كمك وزارت ورزش باشد. 
از سوى ديگر تيم ملى در سال 2019، سال مهمى را 
پشت سر خواهد گذاشت و آيا اتحاد و همدلى به اين 
تيم باز مى گردد يا حواشى با حضور افرادى كه در قد و 

قواره تيم ملى نيستند، ادامه دار خواهد بود.

گروه ورزش

يكى از پيشكسوتان فوتبال ايران معتقد است تيم هاى بزرگ آسيا هنوز 
دست شان را در جام ملت ها رو نكرده اند. رسول كربكندى درباره پيروزى

 2 بر صفر تيم ملى مقابل ويتنام كه منجر به صعود شاگردان كى روش به 
مرحله يك هشتم نهايى شد، اظهار كرد: در درجه اول بايد بگويم كه ويتنام 
فوتبالى بدون كوچك ترين كار منفى و اضافى ارائه كرد كه اين موضوع 
نشان مى دهد فوتبال آسيا پيشرفت كرده است. ايران مقابل ويتنام منطقى 
بازى كرد ولى توان تيم ما بيشتر از اين است. اگر بخواهيم در آسيا مقابل 
تيم هاى درجه 2 و 3 آسيا موفق باشيم بايد با كارهاى تركيبى و پيچيده تر به 
گل برسيم و فراتر از آسيا ظاهر شويم كه امروز روى هر دو گل هم اين اتفاق 
افتاد. او افزود: ما شايد با تمام توان در اين دو بازى ظاهر نشديم اما روندمان 
خوب است. حسن كى روش اين است كه بازى به بازى و مرحله به مرحله 
پيش مى رود و بر اساس هر بازى تيمش را به ميدان مى فرستد. ما به واقع 
در تيم ملى دو تيم خوب داريم و هر بازيكنى كه به ميدان مى آيد به خوبى 
وظايفش را انجام مى دهد. تيم ملى امروز خوب ظاهر شد. البته ويتنام بهتر 

از يمن بود و بازى يك ضرب دو ضرب انجام داد. مربى كره اى به خوبى با آن ها 
كار كرده است. اين پيشكسوت فوتبال ايران در ادامه درباره عملكرد دفاعى 
تيم ملى كه در اين ديدار دو تغيير داشت و در دقايقى از بازى هم ناهماهنگ 
ظاهر شد، گفت: هميشه اين طور بوده كه ما در عمق دفاع دچار مشكل 
بوديم. سبك كارى كى روش اين طور است كه از بازيكنى كه به آن اعتقاد 
دارد بازى مى گيرد و از او حمايت مى كند. يكى ديگر از خصوصيات خوب 
تيم ملى اين است كه تركيب ثابتى ندارد و همين موضوع باعث شده كه تمام 
بازيكنان با انگيزه باشند و كى روش به راحتى در هر بازى تركيبى مناسب با 

آن ديدار به زمين مى فرستد.
كربكندى ادامه داد: طبيعى بود كه كنعانى زادگان كمى استرس داشته 
باشد. در بازى مقابل ويتنام، مدافعان كنار ما خوب كار كردند. البته يكى 
دو اشتباه صورت گرفت كه طبيعى است ولى اين توپ ها در بازى  مقابل 
تيم هاى بزرگ منجر به گل مى شود. بايد اين مشكالت براى بازى هاى 
ــار توانستيم 6 امتياز  ــود. در حال حاضر ما با كمترين فش آينده حل ش

بگيريم و به يك هشتم نهايى برسيم. دروازه بان پيشين تيم ملى در ادامه 
گفت وگويش با ايسنا درباره ديدار بعدى ايران مقابل عراق توضيح داد: بازى 
با عراق درگيرى هاى حاشيه اى دارد اما بي شك كى روش متناسب با عراق 
از بازيكنانش استفاده مى كند. ما روند خوبى داريم و با اينكه خيلى از تيم هاى 

مدعى كمى متزلزل ظاهر شدند اما كيفيت بازى ايران خوب بود.
او خاطر نشان كرد: ما براى بازى با عراق بايد بتوانيم از نظر روحى و روانى 
تحت تاثير آن ها قرار نگيريم، به اين خاطر كه عراقى ها رندى و زيركى خاص 
خودشان را  دارند و مى توانند تيم  ما را از نظر روحى و روانى به هم بريزند. عراق 
مثل گذشته نيست اما مقابل ما انگيزه زيادى خواهد داشت. دليل اين انگيزه، 
چند بردى است كه در بازى هاى اخير مقابل ما داشتند و االن حالت گربه 
سياه براى ما پيدا كرده اند. اگر در اين بازى روى خودمان تسلط داشته باشيم 

مى توانيم عراق را هم شكست دهيم.
رسول كربكندى همچنين در پاسخ به اين سوال كه نظرش راجع به كل 
جام ملت ها و عملكرد تيم هاى مدعى چيست، اظهار كرد: به نظر مى رسد 
كه تيم هاى صاحب نام آسيا، آن طور كه بايد، برترى كامل و يك طرفه مقابل 
حريفان درجه چندم شان ندارند. با اين حال بازى دوم، كمى عيار تيم ها 
را نشان خواهد داد. در مجموع تيم هاى ضعيف در جام ملت هاى 2019 
خيلى خوب ظاهر شدند. كسى تصور نمى كرد، هند يا ويتنام اين طور ظاهر 

شوند و به نظرم ويژگى مهم جام 2019، تيم هاى گمنام بودند كه نمايش 
خوبى داشتند. اين تيم ها از مربيانى كه دارند به خوبى استفاده كردند. البته 
شايد تيم هاى بزرگ مانند ايران تمام توان شان را تاكنون به كار نبرده اند و 

دست شان را رو نكرده اند.او در پايان گفت: اميدوارم بعد از سال ها، روند ما رو 
به جلو باشد و دچار اتفاقات فوتبالى در اين رقابت ها نشويم. لياقت فوتبال 

ما قهرمانى است.

در زمان مديريت مدبر در شركت توسعه و نگهدارى اماكن ورزشى، صحبت از 
ساخت جاده سالمت و تندرستى در كنار درياچه آزادى مطرح شد اما اين موضوع 
ــدت مورد انتقاد قرار گرفت به  از سوى مسئوالن وقت فدراسيون قايقرانى به ش
ــال ها قبل نزديك به يك دهه پيش كار به دادگاه هم كشيده  طورى كه حتى س
ــن قايقرانان و كوچينگ  ــه آزادى محل تمري ــد. با توجه به اينكه كنار درياچ ش
مربيان است، مسئوالن فدراسيون قايقرانى اعالم كردند عمومى كردن اين جاده 
ــان به وجود خواهد آورد و اين مكان مانند مجموعه مشكالتى را براى ملى پوش

ورزشى انقالب نيست تا بتوان از آن استفاده عمومى كرد.
 تالش شركت توسعه و آزادى براى ساختن جاده تندرستى در درياچه

ــكوت ماندن ماجرا، حاال دوباره اين پرونده قديمى  بعد از گذشت ماه ها و مس
ــوى شركت توسعه و مجموعه ورزشى  بازگشايى شده و اين موضوع مجددا از س
آزادى در حال پيگيرى است و مسئوالن در تالش هستند تا با كشيدن فنس، جاده 

تندرستى را كنار درياچه آزادى بسازند. 
نكته ديگر اينكه شركت توسعه در نظر دارد براى درآمدزايى از ساختمان ديگر 
فدراسيون قايقرانى كه براى آكادمى و استعداديابى در شرق درياچه واقع شده به 
ــتى مدنظر كامال از شكل ورزشى خارج  عنوان كافه استفاده كند تا جاده تندرس

شده و كاركرد تجارى پيدا كند.
ــتفاده قرار گيرد، مسئوالن   محلى كه مى تواند براى قهرمان پرورى مورد اس
ــتند اين  ــى آزادى در تالش هس ــعه با همكارى مجموعه ورزش ــركت توس ش

ــاپ تبديل كنند، موضوعى كه قبال فدراسيون  ساختمان را گرفته و به كافى ش
ــت اما ظاهرا  ــت نبودن اين طرح مدت ها جنگيده اس قايقرانى براى اثبات درس

پول سازى و درآمدزايى بر امر ورزش ارجح است.
ساختمان ها را تجميع مى كنيم

يوسف نيا، مدير روابط عمومى مجموعه ورزشى آزادى در گفت وگو با فارس 
در اين باره اظهار داشت: 30 فضا در مجموعه ورزشى آزادى وجود دارد كه براى 
ــود تا هم مجموعه از نظر بصرى  آن برنامه ريزى شده تا بخش خصوصى وارد ش
شكل بهترى به خود بگيرد و هم درآمدزايى داشته باشد. يكى از اين فضاها مربوط 
ــنيده مي شود شما قرار است ــت.وى در پاسخ به اين سوال كه ش به قايقرانى اس

ساختمان هاى قايقرانى را كه تحت اجاره آن هاست بگيريد و به كافه تبديل كنيد، 
تصريح كرد: اين طور نيست. ما مى خواهيم ساختمان ها را تجميع كنيم. برخى 
فضاها هستند كه شب ها در آن اتراق مى كنند و قليان مى كشند! اين ها مسئوليت 
دارد. فدراسيون سرجايش هست اما چند تا ساختمان داريم كه تجميع مى كنيم 
ــى را بيرون كنيم ما مالك اين  ــت استفاده شود. قرار نيست كس تا از فضاها درس
تشكيالت هستيم و مى خواهيم ساماندهى كنيم. برخى از فضاها هستند كه نه 
قرارداد دارند و نه پولى مى دهند. ما ميلياردها تومان از فدراسيون ها طلبكاريم. تا

چند سال اين طور بوده كه يك تابلو چسبانده اند تا از فضا استفاده كنند. مثال اگر 
ــا حتى آكادمى را نزديك  هيات البرز فضا مى خواهد يك جاى ديگر مى دهيم ي

قايقرانى مى دهيم تا در كنترل ما باشد.

همچنين درباره جاده تندرستى در آزادى، پس از تجميع همه شركت ها يك 
برنامه مى ريزيم تا اين جاده ساخته شود. اين برنامه درازمدت است و اگر اسپانسر 

پيدا شود ما برنامه ها را ارائه مى كنيم.
يوسف نيا درباره اينكه اين نگرانى وجود دارد كه با ساختن جاده تندرستى و 
استفاده عمومى، تمرينات قايقرانان تحت تاثير قرار گيرد، عنوان كرد: اين حرف 
منطقى نيست. ما فنس مى كشيم و مشكلى براى قايقرانان به وجود نمى آيد. از 
طرفى ما بعضى از برنامه ها را مى توانيم ساعت چهار،پنج بعدازظهر اجرايى كنيم. 
خيلى از فضاهاى ما شب تا صبح بدون استفاده هستند. اولويت ما ورزش قهرمانى 

و پس از آن درآمدزايى است.
 بالتكليفى فدراسيون، كار دست قايقرانى داد

ــران مكان ديگرى براى تمرينات  با توجه به اينكه به جز درياچه آزادى در ته
ــاختن جاده تندرستى نگرانى هايى را براى  ملى پوشان قايقرانى وجود ندارد، س
ــاختن اين جاده به جز  ــت. قايقرانان اعتقاد دارند س قايقرانان به وجود آورده اس
تحت تاثير قراردادن تمرينات، سودى ندارد و اردوها نيز تحت الشعاع اين اتفاقات 

قرار خواهد گرفت.
 شعبانلو، مدير جديد مجموعه ورزشى درباره اين طرح عجيب از پاسخگويى 
ــط عمومى صحبت كنيد!  ــت در اين خصوص با رواب طفره رفت و گفت: بهتر اس
ــوال درباره اتفاقات قايقرانى توضيحى نداد تا ابهامات در  وى با وجود پرسش س
ــى آزادى به فدراسيون قايقرانى نامه زده تا  اين باره بيشتر شود. مجموعه ورزش
ساختمان شماره دو را تخليه كند. قرار است در نشست هيات رييسه فدراسيون 
كه روز يك شنبه برگزار مى شود، در اين خصوص گفت وگو شود. به نظر مى رسد 
ــيون قايقرانى و نبود رييس، اين فضا براى مجموعه  با توجه به سرپرستى فدراس

آزادى فراهم شده تا از فضاها استفاده كند.

ــگاه منچستريونايتد در حال مبارزه با  روزنامه سان مى گويد مسئوالن باش
يك نشتى هستند، ولى نه نشتى اطالعات درونى باشگاه، بلكه نشتى فاضالب 
از سرويس هاى بهداشتى استاديوم اولدترافورد كه چون دفاتر ادارى استاديوم، 
ــتى قرار دارد، كاركنان اين ورزشگاه را عاصى  درست زير سرويس هاى بهداش
ــزارى بازى هاى  ــان مى گويد كاركنان مجبورند در زمان برگ ــت. س كرده اس
يونايتد، روى ميزهاى كارشان محافظ هاى پالستيكى بكشند و به خانه بروند.

 در گزارش سان اشاره شده كه ماجرا از آنجا آب مى خورد كه در اوايل فصل 
جارى، در يكى از بازى هاى منچستريونايتد، هواداران رقيب دست به تخريب 
ــتى فاضالب، از  ــتى اولدترافورد مى زنند و بعد از آن نش سرويس هاى بهداش
ــرويس هاى بهداشتى قرار دارد  سقف بخش ادارى ورزشگاه كه درست زير س

آغاز مى شود.
ــى اش، هجوم  ــن خانگ ــتريونايتد در زمي ــاى منچس ــان بازى ه در جري
تماشاچى ها به سرويس هاى بهداشتى و حجم باالى فاضالب توليد شده باعث 
مى شود سقف قسمت ادارى ورزشگاه دچار نشتى شود. كاركنان ادارى براى 
مقابله با اين اتفاق ناخوشايند، روى كامپيوترها و ميزهاى كار خود روكش هاى 

پالستيكى مى كشند.
 يكى از كاركنان ورزشگاه به سان مى گويد:« همين طور كه مى توانيد تصور 
كنيد كاركنان اولدترافورد بسيار عصبانى هستند. هيچ كس خوشش نمى آيد 
ــود.  ــد فاضالب در اتاق كارش مواجه ش ــر كار مى آيد با بوى گن وقتى صبح س

اولدترافورد ديگر تئاتر روياها نيست، بلكه به تئاتر كابوس ها تبديل شده».

روزنامه لوفيگارو در گزارشى براى جام ملت هاى آسيا از سه مدعى 
ــته اين جام را مورد ارزيابى قرار داد. جام  قهرمانى نام برد و نكات برجس
ــور امارات در حال برگزارى است و به  ملت هاى آسياي 2019 در كش
همين دليل به بررسى حضور اين تورنمنت در فوتبال جهان مى پردازيم:

 ايران، ژاپن و كره جنوبى مدعيان قهرمانى
تيم هاى ملى فوتبال ايران، ژاپن و كره جنوبى را بايد مدعيان قهرمانى 
در جام ملت هاى آسيا دانست. ايران با هدايت كارلوس كى روش در جام 
جهانى عملكرد خوبى داشت و توانست مراكش را شكست دهد و روند 
خوبى نيز در جام ملت ها داشته است. ژاپن موفق ترين تيم قاره با چهار 
قهرمانى را بايد يكى ديگر از مدعيان قهرمانى دانست و كره جنوبى نيز 

در اين جام حاضر است كه ستاره هاى خوبى در تركيب دارد و از مدعيان
قهرمانى است.

يمن و فراموشى جنگ 
يمن در حالى در اين رقابت ها حاضر است كه در داخل شرايط سختى

را تجربه مى كند و حاال جام ملت ها فرصتى براى مردم اين كشور است كه 
اوضاع بد را فراموش كنند. ورزشگاه ها در يمن تخريب شده است. خيلى 
از بازيكنان اصلى اين تيم در سال هاى اخير از بين رفتند و اردوهاى اين 

تيم براى جام ملت ها نيز مختل شده بود. البته يمنى ها در اولين ديدار در
جام ملت ها با پنج گل شكست خوردند با اين حال حضور در جمع بزرگان 

اتفاق خوبى براى اين كشور است. 
 قطر و عربستان بعد از بحران خليج فارس

ــتان در ديدارى حساس در مرحله گروهى بايد  دو تيم قطر و عربس
برابر هم به ميدان بروند. بعد از بحران خليج بين اين دو كشور، اين ديدار 
مى تواند نقطه عطفى بين دو كشور باشد. به همين خاطر بوده است كه

ــت كه فوتبال پلى براى  جيانى اينفانتينو، رييس فيفا عنوان كرده اس
ارتباط بين كشورهاست و نبايد مسائل سياسى را با اين رشته ورزشى 

در هم آميخت.
 قطر براى جام جهانى 2022 آماده مى شود

ــور در جام جهانى آماده  تيم ملى فوتبال قطر خودش را براى حض
مى كند. اين كشور در سال 2022 اولين كشور عرب خواهد بود كه ميزبان 
جام جهانى مى شود با اين حال حاشيه هايى چون آب و هوا، شرايط بد 
كارگران و 48 تيمى شدن جام جهانى اين ميزبانى را تهديد كرده است. 
قطر در رشته هايى چون هندبال و دووميدانى توانسته است بازيكنان

خارجى را جذب كند ولى اين قوانين در فوتبال سختگيرانه است و به 

همين خاطر قطرى ها با به خدمت گرفتن بازيكنان خارجى خوب و ايجاد 
كمپ اسپاير، سعى در پرورش بازيكنانى بزرگ براى آينده دارند كه اكرم 

عفيف يكى از همين بازيكنان است.
بازيكنان شاغل در ليگ فرانسه

بازيكنان خيلى كمى در ليگ فرانسه هستند كه در جام ملت هاى 
آسيا بازى مى كنند. هيروكى ساكايى مدافع تيم ملى ژاپن در تيم مارسى 
ــيما دروازه بان تيم استراسبورگ در اين رقابت ها حضور  است و كاواش
ندارد. ديگر بازيكن حاضر در اين رقابت ها كه در  ليگ فرانسه بازى مى

كند، سامان قدوس است كه در بازى برابر يمن گلزنى كرد و در بازى برابر 
ويتنام نيز يك پاس گل داد.

نقد

حاشيهمنهاي فوتبال

جام ملت هاي آسيا

رسول كربكندى:

استرس كنعانى زادگان طبيعى بود

ساخت جاده تندرستى مشكالت فراوانى را براى قايقرانان به وجود آورده است

براى يك مشت ريال
 ماجراى يك نشتى بودار!

معرفي مدعيان جام

     نگاهى به عملكرد فدراسيون بسكتبال كه وعده هاى رييسش عملى نشد 

مرد    اشتباهى!



بانك مركزي:

 از دارايي سپرده گذاران صيانت مي كنيم

 

يا نهايتا از خزانه 
بهشون پرداخت مي كنيم

واعظى:
 به گفت و گو با اروپا ادامه مى دهيم

 

بيا! جاى ظريف رو هم گرفت

بانك مركزى اقدام به راه اندازى كانال 
اطالع رسانى دالر و ارز در تلگرام كرد

 

فروش دالر چهار و دويستِى 
پروفسور سميعى

ايران: توليد در چه شرايطى قرار دارد؟

 

توليدكنندگان: ميشه  به
 زبان فارسى سخت بگيم؟

انتخاب: كامپيوتر iMac ساخت آمريكا روى ميز كار حسين شريعتمدارى

شريعتمدارى: براى اين كه آمريكا رو تحقير كنيم 
فقط ازpaintش استفاده مى كنيم

ايسنا: اينترنت موبايل جاى ارتباطات ثابت را مى گيرد؟

فعال كه با دو گيگ جاى ارتباطات خيلى خيلى نزديك رو گرفته
بازداشت گروهي كه كيك تولد با مخدر گل مي پختند

يكي از مهمان ها: عزيزم 30 ساله شدنت مبارك
 ايشاال به شادي بپوشيش، به پاي هم پير شيد!

فارس: ارسال تخلفات 110 پرونده زمين خوارى
 به هيات رييسه مجلس

صرفا جهت 
استحضار قبل از بايگانى!

ستاد احيا: درياچه اروميه ديگر نمى خشكد

نوبتى هم كه باشه
 نوبت كارونه!

نوبخت: ايجاد بيش از يك ميليون شغل در سال 98

با راه اندازى 10 شركِت 
تاكسى اينترنتى جديد
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و به زودى: جايگزينى شاخص هاى «آخرين نفسته»
«اگر جرات دارى نفس بكش» و «هنوز زنده اى؟»

ايسنا:حذف شاخص «هواى سالم»  از جدول كيفيت هوا و جايگزينى«هواى قابل قبول» به جاى آن

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

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

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

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

كارتونيست ها: محسن ايزدي - عليرضا پاكد ل- محمد رضا ثقفي-وحيد جعفري-  ثنا حسين پور -   الله ضيايي
  احسان گنجي-پانته آ  واعظ نيا 
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ــهردارى  حتما فيلم گل خوردن بچه هاى كار به اصرار مامور ش
كرمان را ديده ايد. البته كه شكى نيست اين فيلم تقطيع شده و 
ــاپ است ولى اگر اين طور هم نباشد باز چيزى از عظمت  فتوش
ــناس كم نمى كند. از آن جايى كه اينجا  نگاه آن مامور وظيفه ش
ــا اگر امروز گل  ــت و اين بچه ه ــه چيز قابل پيش بينى اس هم
ــند. پس بايد براى جامعه خوبى  نخورند فردا مجبورند ُگل بكش
كه در انتظارشان است آماده شوند. كسى قدر زحمات اين مامور 
ــته آن ها را براى آينده بسازد.  خدوم را كه نمى داند. او مى خواس
البته همه جنس هايى كه اين عزيزان مجبور به فروشش هستند 
ــيدنى و قورت دادنى هم است. لذا  ــت. گاهى كش خوردنى نيس
ــئوالن عزيز فكرى هم براى اين موارد كرده و  ــت مس الزم اس

حين خوراندن آن به كودكان كار از آن ها فيلم بگيرند.
ــط گير داده اند كه چرا پيمانكار شهردارى به  اما عده اى اين وس
ــال از كجا معلوم بچه ها  ــش مى داد و داد ميزد؟ اص بچه ها فح
ــند؟ فيلم تقطيع شده كه نشان مردم  اول به او فحش نداده باش
ــت ديگر. حق يك بيچاره خورده مى شود و  مى دهند همين اس
ــخ مى كند. تازه خرج گل  ــهردار بى خود و بى جهت او را توبي ش
ــد را هم  ــه زور به اين بچه ها داده ش ــه بعدا ب ــيرينى  اى ك و ش
روى دست شهردارى كرمان گذاشته اند كه اميدواريم با گرفتن 
عوارض بيشتر از تونل ها و خيابان ها بتوانند جبرانش كنند. البته 
در عكس هاى مراسم اهداى گل به كودكان كار مشخص است 
ــى نمى دانند و  ــهردار را به خوب ــه اين بچه ها قدر زحمات ش ك
ــه اگر دفعه اول  ــايد به اين فكر مى كنند ك ــد نمى زنند. ش لبخن
ــبد گل را قورت دهند.  ــاخه گل خوردند حاال بايد كل س يك ش

ــدم ديدم صداى گريه بچه اى  ــگاه كه ش وارد آرايش
ــن، مي آيد. چند  ــا فالش ترين حالت ممك ــم ب آن ه
آرايشگر بود اما با وجود شلوغى، يكى از آن ها بيكار 
ــريع روى صندلى اش  ــده بود. با حس زرنگى  س مان
نشستم. به من گفت: كوتاه كنم؟ گفتم كار ديگرى 
هم مى توانى بكنى؟ گفت: يعنى نمى خواهى عكس 
ديويد بكهام نشانم بدهى؟ گفتم موهاى من نصفش 
ــه. من فقط اونجاهايى مو دارم كه ديويد بكام  ريخت

سفيد مى كنه.
ــا. قيچى اش كند  ــروع كرد به كوتاه كردن موه  ش
ــد دقيقه ديگر دو  ــس مى كردم تا چن ــده بود و ح ش
ــردن قيچى وارد  ــته ك نفر ديگر هم براى باز و بس

كار مى شوند.
ــه موهايم را  ــت ك ــن بين حس كرد الزم اس  در اي
ــت. در زمان  ــاش اش را برداش ــد و آب پ ــس كن خي
ــه صورت قطره اى  ــراع آب پاش، قرار بود آب ب اخت

مثل يك دروازه بان گل مى خوريم

دائما از اين و آن گل مى خوريم

پيشترها گرچه اسمش فرق داشت

زشت بود اما... همان... گل مى خوريم!

مثل خر مانديم كال  توى ِگل

با ِگل و ُشل توأمان گل مى خوريم

هر طرف رفتيم درها بسته بود

از زمين و از زمان گل مى خوريم

سبز شد در زير پاهامان علف

ما ميان بوستان گل مى خوريم

هركه زورش مى رسد گل مى زند

از همه خرد و كالن گل مى خوريم

من شنيدم عده اى ُگل مى كشند

ما براى حفظ جان گل مى خوريم

عده اى كادو به هم ُگل مى دهند

ما چنان ديوانگان گل مى خوريم

بدتر از آغامحمدخان شديم

توى كرمان بى امان گل مى خوريم

او اگر از چشم ها يك پشته ساخت

ما در آنجا همچنان گل مى خوريم

اى امان از ظلم پيمانكارها!

بعد كار از دست شان ُگل مى خوريم

صبح تا شب چون دو طفل گل فروش

ما به لطف دوستان گل مى خوريم!

ما تمام عمر خود را از خودى گل مى خوريم 

ديشب و امروز و فردا از خودى گل مى خوريم 

كودكان كار بخشى از تمام ماجراست 

دسته جمعى در همين جا از خودى گل مى خوريم

سخت باشد حال و روز كودكان دوره گرد 

جاى مقدارى مدارا از خودى گل مى خوريم 

اختالسى مى كند از ميم الف تا جيم و كاف 

با تمامى الفبا از خودى گل مى خوريم 

 گل فروش و فالگير و دكتر و آموزگار 

از ندار و فرد دارا از خودى گل مى خوريم

جان مان در دست مان از ترس ماشين پرايد 

جاى مزدا و هيوندا از خودى گل مى خوريم

وعده ها آمد كه تدبير و اميدش خوانده اند 

بى نيازيم از اروپا، از خودى گل مى خوريم

اميدواريم معاونان شهردار براى اين بچه ها توضيح دهند كه 
قرار نيست اين كار را بكنند و حتى آن ها مى توانند با فروش 
اين دسته گل  در خيابان براى خانواده هاى شان خانه و ماشين 

بخرند و آينده تحصيلى شان را هم تامين كنند.
ــيدن جوانان آريايى را زياد ديده  ــايد تا امروز فيلم گل كش ش
ــى و ايرانى ولى  ــيد يا گل خوردن دروازه بان هاى خارج باش
ــوردن كودكان كار را براى تان  هيچ كس تاكنون فيلم گل خ
ــوع در موضوع فيلم ها  ــته بود. پس اين تن به نمايش نگذاش
ــر روز براى مان  ــتيم كه ه ــئوالن عزيزى هس را مديون مس
ــهرت  ــرگرمى تازه اى فراهم مى كنند. همين امر باعث ش س
ــردم آن ها را  ــت و االن همه م ــده اس ــودكان كار هم ش ك
ــش  ــند. اگر كانال هاى خارجى هم اين خبر را پوش مى شناس

دهند ديگر شهرت بين المللى هم پيدا خواهند كرد.
خدمتى ديگر كه اين پيمانكار شهردارى به جامعه كرده بسيار 
ــوژه اى مناسب براى صدا و سيما  ــمند است. اوال كه س ارزش
پيدا شده تا بعد از مدت ها بتواند يك رپرتاژ آگهى خوب براى 
ــتند قوى در مورد آثار مخرب  ــهردارى كرمان و يك مس ش
تلگرام و اينستاگرام بر وضعيت كودكان كار بسازد. دوما بستر 
را براى سلبريتى هايى آماده كرده كه مدت هاست نتوانسته اند 
ــاب بدهند يا ويديوي پربازديد و اليك خورى از  شماره حس
ــما مى خواهيم به خاطر همه  درد مردم تهيه كنند. پس از ش
ــهردارى را  ــات، انقدر زود پيمانكارها و ماموران ش اين خدم

قضاوت نكنيد.

به محدوده اى پاشيده شود وگرنه اگر قرار بود كل 
ــمت از سر بخورد كه با سطل هم  آب به يك قس
ــد اين كار را انجام داد. خالصه قسمت هايى  مى ش
ــك. آقاى  ــود و بقيه خش ــده ب ــرم خيس ش از س
ــمت هاى خيس را مى زد و  ــگر هم فقط قس آرايش
ــت به اين جمله توجه مى كرد كه شلخته درو  داش
ــه چين ها بيايد، كه البته در  كن تا چيزى گير خوش
مورد من خوشه چين ها همان شوره هاى سر بودند. 
البته مشكل فقط شلخته درو كردنش نبود، مشكل 
ــى براي يك لحظه هم به موهايم  اين بود كه حت
نگاه نمى كرد و فوتبال را به طور جدى از تلويزيون 

مى ديد. 
ــه موقعيت خطرناكى پيش مى آمد  هر لحظه اى ك
ــود.  ــرم خالى ش ــرف از س ــودم يك ط ــران ب نگ
ــت و چاى  ــد فوتبال اس ــه مى داني ــور ك همان ط
خوردنش. وقتى پشت سرم را اصالح مى كرد اصال 
ــت و به موهايم  ــش نيس برايم مهم نبود كه حواس
نگاه نمى كند فقط مى خواستم چايش را روى سرم 
نريزد. يك دفعه ديدم نگاهش به پشت سرم افتاد 
ــم هايش گرد شد از آن به بعد شروع كرد با  و چش
من صحبت كردن. راجع به همه چيز حرف مي زد. 
ــيد كه زيبايى  ــر حرفش هم به اين مى رس آخر ه
درون مهم است و من به عنوان جوان نبايد خودم 
ــم. وقتى كه ديدم در آخر كار  را درگير ظواهر بكن
آينه نمى گذارد تا پشت سرم را ببيند فهميدم كه تا 

سه ماه نبايد خودم را درگير ظواهر بكنم.

طيبه رسول زادهانژكسيون

engin selukطرح

marco de angelisطرح

ــخ دهيد و در صورت  ــواالت زير پاس به س
ــت رايگان  ــگ اينترن ــدن دو گي برنده ش
ــش  ــت كرده و در اولين فرصت آتش درياف

بزنيد.
سـوال1- كيهان: «با چند گيگ اينترنت 

مى توان آدم كشت؟!»
ــم با دو گيگ  الـف) ما فعال فقط مى داني
ــرد. هنوز  ــود آدم توليد ك ــت مى ش اينترن
ــردن آدم  ــث از بين ب ــان به مبح درس م

نرسيده است.
ب) اگر با همان فرمان دو گيگ برويم جلو 
و دست باال حساب كنيم، نهايتا 100 گيگ 
ــت. چون 100 گيگ مى شود 50  كافى اس
تا دو گيگ كه عددى است براى خودش و 

انسان هم به هر حال تحملى دارد.
ــت آلت قتاله  ــتگى به نوع و كيفي ج) بس

(اينترنت) دارد.
ــوال ذاتا محل اشكال است.  د) صورت س
ــى اينترنت  ــاس داده هاى قبل چون بر اس

انسان ساز است نه انسان كش.

ــوزش و پرورش  ــركل آم سـوال2- مدي
ــه: «2596 كالس در  ــتان كرمان گفت اس
ــدام از تجهيزات  ــچ ك ــتان كرمان هي اس
ــى را ندارند و گرماى آن ها بيشتر  گرمايش
با عالءالدين تامين مى شود.» نظر شما در 

مورد اين خبر چيست؟
ــى به  الف) واقعا تجهيز كالس هاى درس
بخارى كار سخت و غيرممكنى است و از 
همان اول بايد دست به دامن عالءالدين و 

غول چراغ جادو مى شديم.
ــكريم كه  ب) عالءالدين عزيز! ازت متش
ــا را تامين  ــاى درس م ــاى كالس ه گرم
كردى. فقط يادت باشد تو مدارس ما مثل 
ــردى يه وقت.  ــا لخت نگ ــوى كارتون ه ت

خطرناكه پسرم!
ــه جاى اينكه  ــفم كه ب ج) براى تان متاس
ــاى اصلى و  ــود بودجه در بخش ه به كمب
كليدى كشور مانند بودجه فيلترينگ اشاره 
ــا لودگى درگير اين  ــد، ذهن مردم را ب كني

مسائل پيش پا افتاده مى كنيد.
ــى كه از  ــر كنيد كه كودك ــه اين فك د) ب
ــوختن در كالس درس  ــى و يا س يخ زدگ
ــده چه  ــرد، در آين ــه در بب ــالم ب ــان س ج
ــان قدرتمند و گوالخى مى شود. مثبت  انس
بيانديشيم. همانا كربن در اثر فشار زياد به 
الماس تبديل مى شود. بياييد الماس باشيم.

ــه مى دانيد آقاى  سـوال3- همان طور ك
ــرا فرموده اند: «نبايد  ــعود ده نمكى اخي مس
پنج گل به يمن مى زديم». به نظر شما تيم 
ملى كشورمان در برخورد با ساير تيم هاى 
ــيا چگونه بايد  حاضر در جام  ملت هاى آس

عمل كند؟
ــود در بازى با  ــاى ولى ب الـف) اگر پوري
كشورهايى مانند عراق، سوريه و فلسطين 
ــه خودش مى زد.  ــل 10-15 تا گل ب حداق

شما را نمى دانم.
ــق اصول  ــن خورديم طب ــر به ژاپ ب) اگ
ــه تا بخوريم.  ــى و فتوت بايد دو س مردانگ
ــته ها از بس خم و راست  چون اين زبان بس
ــر توان بازى  ــده و تعظيم كرده اند ديگ ش

كردن ندارند.
ج) بايد از تايلند ببازيم. خدا هيچ كس را در 
دنيا بى آبرو نكند. بگذاريد حداقل به خاطر 
برد ما چند صباحى سرشان را باال بگيرند.

ــتان مظلوم فراموش نشود. آدم  د) قرقيزس
ــمش را كه مى شنود دلش ريش  اصال اس
ــت دارد چهار تا گل در جا  ــود. دوس مى ش

بخورد.
ــور  ــردى حكم مى كند كه از كش ه) جوانم
ــال ها تحت استعمار روباه پير و  هند كه س
ــتم امثال جبار سينگ بوده ببازيم.  تحت س
ــار حداقل به خاطر  ــاال جوانمردى به كن ح

گل روى بسنتى ببازيد بى عاطفه ها!
ــه باخت  ــه اضاف ــاال ب ــوارد ب ــام م و) تم
حتى االمكان سنگين به ساير تيم ها (براى 

محكم كارى)
ــان  پيام رس جديد  مديرعامل  سـوال4- 
ــروش در يك مصاحبه گفته قصد دارد  س
بين دو تا سه سال آينده 100 ميليون كاربر 

جذب كند.
براى اين سوال هيچ گزينه اى نداريم.

 شما را با صورت سوال تنها مى گذارم.

عليرضا مصلحىطنزآزاد

بهراد معينىباشگاه طنزپردازان جوان

سحر بهجوساز مخالفارمغان زمان فشمياختيارات شاعري

كودكان كار 
گل خوردند

موى ديويد بكهام 
نخواستيم با چهار بزن!

فقط لخت نگرد 
عالالدين!

گل خارى!
ما همه گل 
مى خوريم

قسمت 417 -  ريزپالت هاى كمدى 39
Overly Narrow Superlative موقعيت

وقتى كه درباره چيزى بسيار احمقانه ذوق بيش از حد نشان مى دهيم يا 
ــبت مى دهيم و آن صفات هيچ توجيهى براى  صفات تفصيلى به آن نس

آن واقعه كوچك ندارند.

ــه او قوى ترين  ــه راس مى گويد ك ــل ب ــدز ريچ ــريال فرن ــال در س مث
باستان شناسى است كه تا به حال ديده است  و راس ذوق مى كند. اينكه 

صفات توضيحى مرتبط با جايزه نباشد خيلى اهميت دارد.  
يا باز هم ريچل توضيح مى دهد كه جايزه سوپى سومين جايزه مهم در 
حوزه سريال هاى سوپ اپرا هست و ربطى به سوپ خوردنى هم ندارد و 

بسيار ذوق زده نيز هست.

   پازل ترسناك بي پايان
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4صفحه

ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

هادى لطفى
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ُگل كارى در شهردارى
ُگل خورى در شهردارى

nishkhat



نيشخط خـاطـره
كري واگهورن

چهارشنبه 14    بهمن
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داودهوشمند

هفته نامه گل آقا
علي رغم مخالفت نماينده آمريكا

 بانك جهاني با پرداخت 134 ميليون دالر وام
 به ايران موافقت كرد.

    بـــزودي  

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني
 كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first

 Nishkhat international

Cartoon Contest   2017

شايعاتى كه مخاطب را مى بلعد



گشنگـى 

آدم هو س باز ر ا 

به گناه  مى  كشاند!

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
محمدآئين پرست
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دالر و درد آن درمان ندارد
 مسير اوج آن پايان ندارد
شدم بيچاره درراه تجارت
تورم دور برگردان ندارد؟

#بهارنژند
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نيشخط خـاطـره

در حاشيه انتقادها به خريد هواپيماهاي جديد از فرانسه
چهارشنبه 14  بهمن  1394كيوان وارثي
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

nishkhat

سردبير: كيوان وارثى
همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان  آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي

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

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

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

    صفحه آرا: سعيد شفيع خاني

شما    ره       511

محسن ظريفيان

  

خنده بر هر
 زندانى دواست 



من مي تونم با آب دهانم
 قاطر رو مسموم كنم!

2

2

دختر گل خندان
نويسنده: محمدرضا شمس

قانون بچه ها ضميمه  روزانه      روزنامه قانون

سال هفتم  سال هفتم  ||  شماره    شماره  13941394    ||    44 صفحه صفحه

دو شنبه  دو شنبه  2424 دى   دى  13971397
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كودك و نوجوان 

479

ناصر كشاورزناصر كشاورز

دفتر چهل برگ من

چهل تا باغچه داره

مداد من هميشه

گل توى اون مى كاره

اين باغچه كاغذى

گل هاش هميشه سبزه

نه آب مى خواد، نه آفتاب

هرچى بگى مى ارزه

«داريوش  فرضيايى»

كوشندگان كودك:

مممممممممممممممممممممممممممممم

دفتر كاغذىدفتر كاغذى

اولين روزنامه كودك و نوجوان كشور

اسب پير ساحلاسب پير ساحل
شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

ــب هاى جوان دعوا بود. بچه ها دل توى دل شان  ــب هاى جوان دعوا بود. بچه ها دل توى دل شان سر اس سر اس

نبودنبود

 سوار يكى از آن ها بشوند . سوار يكى از آن ها بشوند .

دور تر از ساحل پيرمردى مهربان  كنار اسبى پير دور تر از ساحل پيرمردى مهربان  كنار اسبى پير 

مى چرخيد . مى چرخيد . 

از صف اسب هاى جوان بيرون آمدم وسوار اسب پيراز صف اسب هاى جوان بيرون آمدم وسوار اسب پير

 شدم.  شدم. 

آهسته آهسته  از ساحل دور شديم تا  پيرمرد افسار آهسته آهسته  از ساحل دور شديم تا  پيرمرد افسار 

بازى ها و اثرات شان بر كودكانبازى ها و اثرات شان بر كودكان

بازى داريم تا بازى! بازى داريم تا بازى! 

را رها كرد و اسب پير شروع به دويدن كرد .را رها كرد و اسب پير شروع به دويدن كرد .

ــتم تا  ــريع كه باور نمى كردم. خواس ــتم تا آنقدر س ــريع كه باور نمى كردم. خواس آنقدر س

ــب تعريف كنم كه  ــب تعريف كنم كه پياده شدم براى همه از اس پياده شدم براى همه از اس

ديدم  اسب پير و با تجربه  بال باز كرده  و ما روى ديدم  اسب پير و با تجربه  بال باز كرده  و ما روى 

آسمان هستيم .تصميم گرفتم براى هيچ كس آسمان هستيم .تصميم گرفتم براى هيچ كس 

ــب چيزى نگويم ،خب به  ــب چيزى نگويم ،خب به از  تجربه  پرواز با اس از  تجربه  پرواز با اس

نظرم حق دارند كه باور نكنند!نظرم حق دارند كه باور نكنند!
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نام كتاب:دختر گل خندان
نويسنده: محمدرضا شمس

ناشر: نشر افق
بها: 6500 تومان

تعداد صفحات:80 صفحه
ــك  دفعه صدايى  ــته كه ي ــوى قلعه اش نشس ــار تك و تنها ت درباره كتاب: گلن
ــنود.اين صدا با صداى جادوگر غرغرو فرق دارد. گلنار با عجله به طرف  مى ش
پنجره  قلعه مى دود. شاهزاده  اى جوان و زيبا پايين قلعه ايستاده است. شاهزاده 
به چشم  هاى زيبا و عاشق گلنار نگاه مى  كند و مى  پرسد: «تو كى هستى؟ اينجا چه 

كار مى  كنى؟...»

من مي تونم با آب دهانممن مي تونم با آب دهانم

 قاطر رو مسموم كنم! قاطر رو مسموم كنم!

ن كتاب  توسط:ريحانه صادقى از تهران
اي

ه ها» براي معرفي پيشنهاد شده
ه«قانون بچ

ب

من يه حشره جالب هستم . البته اسم هاي 
و  فال بين  مثل:  دارم  هم  ديگري 

من  دهان  آب  از  قاطرُكش.چون 
قاطر مسموم مى شه. من حشره اي 

سبز رنگم با پاهاى دراز، سر بزرگ 
و دو جفت بال. من بسيار سنگدلم 

نيز رحم نمى كنم.من  به همجنس هاى خود  و حتى 
مى تونم مدت درازى رو بدون آب و خوراك تحمل 
رو  سرم  قادرم  كه  حشره اى  هستم  تنها  من  كنم. 
اونم  اطراف بچرخونم،  به 
توانايى  من  درجه!   180
خوبى  بسيار  استتار 
به وسيله همرنگى با محيط 

زندگى ام دارم.

شرلوك هلمز

كارآگاه مشهور و دستيارش، واتسون،
در چادرى خوابيده بودند. نيمه شب هولمز، 

واتسون را بيدار كرد.هولمز: واتسون! به ستاره هاى 
باالي سرت نگاه كن و بگو برداشتت چيست؟

واتسون: من ميليون ها ستاره مى بينم و اگر ميليون ها ستاره 
وجود داشته باشند و اگر فقط چند تا از آن ها سياره اى

 مثل زمين ما باشد، پس امكان وجود حيات در 
چنين سياره هايى هست.هولمز: 
واتسون، تو عجب آدم نادانى 
هستى! يك نفر چادرمان 

را دزديده.
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ــات ردياب در  ــه «حيوان ــه حيات وحش با مطالع كودكان عالقه مند ب
حيات وحش» با حواس ويژه اين موجودات آشنا مى شوند.

ــوان كتاب  ــت كه در پنج عن ــمند» نام مجموعه اى اس «حيوانات دانش
ــش، حيوانات تغيير  ــات مهندس در حيات وح مجزا با نام هاى حيوان
ــكل دهنده در حيات وحش، حيوانات پيغام رسان در حيات وحش،  ش
حيوانات ابزارساز در حيات وحش و حيوانات ردياب در حيات وحش به 

قابليت هاى حيوانات اشاره دارد.
در معرفى كتاب «حيوانات ردياب در حيات وحش» عنوان شده است: 
«حيوانات براى ادامه حيات و بقاى شان به حواس شان متكى هستند. آن ها 
براى در امان ماندن از خطر، شكار و براى جفت يابى از حواس شان كمك 
مى گيرند. برخى از حيوانات حواس ويژه اى دارند كه ما انسان ها از آن ها 
بى بهره ايم. در اين كتاب با دنياى شگفت آور حيواناتى آشنا مى شويد 
كه به كمك حواس خود مى توانند از آنچه درپيرامون شان مى گذرد با 
خبر شوند».همچنين در يكى از بخش هاى اين كتاب مى خوانيم: «كوسه 
ماهى حساس ترين بينى را در جهان حيوانات دارد. دو منفذ واقع در دو 
طرف پوزه  كوسه ماهى، سوراخ هاى بينى ناميده مى شود. هر يك از اين 
سوراخ هاى بينى از دو لوله تشكيل شده است. كوسه ماهى آب دريا را از 
يكى از آن ها تو مى كشد و سپس آب را در لوله ديگر خارج مى كند. وقتى 
آب دريا در بينى كوسه ماهى جريان پيدا مى كند از سطح غشاى نازك 
بينى اش عبور مى كند. اين غشا انباشته از گيرنده هاى بويايى فراوان است. 
گيرنده هاى بويايى، پيغام هاى بويايى را به مغز مى فرستند و كوسه ماهى 
خيلى سريع مى تواند انواع مختلف بوها را تشخيص دهد».گفتنى است اين 
كتاب با انتشار عكس هاى مستند به بررسى عنكبوت ها، ماهى ها، جغدها، 

پستانداران و پرندگان پرداخته است.

حيوانات دانشمند رديابى شدندحيوانات دانشمند رديابى شدند

چرا بعضى كودكان دير به حرف مى آيند؟
اگر دقت كنيد و به صحبت هاى كودك گوش دهيد ، كم كم زبان او را 
خواهيد فهميد. وقتى او صحبت مى كند، هرچيزى را كه از حرف هايش 
مى فهميد ، تكرار كنيد. از جمالت ساده براى صحبت كردن در مورد 
كارى كه داريد انجام مى دهيد يا آنچه كه ممكن است او احساس كند ، 
استفاده كنيد.هيچ وقت كودك تان را براى صحبت كردن تحت فشار 
ــد طبيعى خاص خود او  ــت كردن هر كودك با رون قرار ندهيد. صحب

كامل مى شود و اين امر در رابطه با هر كودك متفاوت است :
مراحل و گام ها :

1 . با دقت به صحبت هاى كودك تان گوش دهيد. بعد از مدتى متوجه 
ــو دارد. او با گفتن  ــت اصوات او وج ــويد كه در واقع معنايى پش مى ش

كلماتى مثل (( با )) يا (( گا )) قصد دارد مفهومى را به شما برساند.
2 . نسبت به آنچه كودك تان قصد دارد به شما بفهماند با عالقه پاسخ 

دهيد.
ــتفاده از زبان با تكرار  ــتين تالش هاى كودك تان را براى اس 3 . نخس

كردن آنچه كه فكر مى كنيد او در حال گفتن است ، تشويق كنيد.
هنگامى كه براي مثال او در حال گفتن كلمه توپ است، به او بگوييد : 
ــديد كه او سعى در گفتن كلمه  « توپ . اون يه توپه ». يا وقتى متوجه ش

دختر را دارد به او بگوييد : « آره دختر. اونجا يه دختره ».
ــتفاده  ــردن با كودك تان اس ــراى صحبت ك ــاده ب 4 . از جمله هاى س
كنيد ، مثل «من دارم شام مى پزم » يا « مى خواى برى پارك ؟» در مورد 
ــد . به اين  ــت با او صحبت كني ــال اتفاق افتادن اس چيزهايى كه در ح
ترتيب شما مى توانيد هر واژه را به موضوعى كه در اطراف تان در حال 

وقوع است ، ربط دهيد.
5 . نسبت به احساسى كه كودك تان ممكن است در مورد چيزى داشته 
باشد با صداى بلند عكس العمل نشان دهيد. براي مثال به او بگوييد : 
« تو ناراحت شدى ، چون پدربزرگ رفت خونشون». در اين صورت او 
مى تواند احساساتش را با حوادث مرتبط سازد و ياد بگيرد كه چگونه 

آن ها را با حرف زدن بيان كند.

«داريوش فرضيايى»«داريوش فرضيايى»
ــاز بخش كودك و نوجوان تلويزيون  داريوش فرضيايى برنامه س
است كه بيشتر از طريق برنامه «عموپورنگ» شناخته شد. داريوش 
فرضيايى متولد اول مرداد 1352 در تهران است. مادرش گيالنى و 
پدرش آذرى هستند. او تحصيالت خود را در رشته گرافيك ادامه 

داد و با مدرك كارشناسى از دانشگاه فارغ التحصيل شد..
ــالگى وارد صدا و سيما شد و  اين هنرمند از سال 1373 و در 21 س
فعاليت خود را با گزارشگرى راديو آغاز كرد. پس از آن در برنامه 
عصر جمعه با راديو در تيپ هاى مختلفى ظاهر شد كه شاخص ترين 
ــما» كه به  ــه او «ما و ش ــود. با برنام ــه بلقيس» ب ــر» و «نن آنها «گل پس
كارتون هاى درخواستى بچه ها اختصاص داشت وارد دنياى تصوير 
و تلويزيون شد. سال 78 با مجموعه «تورنگ و پورنگ» بين بچه ها 
ــال 1381 با اجراى برنامه  چهره شد و پس از آن در ماه رمضان س
كودك و نوجوان و اسم مستعار هنرى «عمو پورنگ» بين مخاطبان 

كودك و بزرگسال محبوبيت يافت.
ــاز عموپورنگ در نوروز 1394 ويژه برنامه «عيدانه  گروه برنامه س
ــهردارى منطقه5  ــت روز با همكارى ش عموپورنگ» را به مدت هف
تهران در بوستان جوانمردان ايران به روى آنتن بردند كه با استقبال 
چشم گيرى از مردم روبه رو شد. از ديگر كارهاى فرضيايى مى توان 
به «شبكه بى طرف»، «يكى و تكى»، «باز باران با طراوت» و... اشاره كرد.

بببعععضضضىىكككووودددكككانننديربهههححرففففممىآآآآآآآآيندد؟؟ چرابعضىكودكانديربهحرفمىآيند؟چرر

تا كنون در مورد مضرات بازى هاى رايانه اى كم نشنيده ايم. 

اين در حالى است كه در بين تعداد زياد بازى هاى رايانه اى، 

برخى از بازى هاى رايانه اى را مى توان پيدا كرد كه نه تنها 

ضررى ندارند بلكه مى توانند منحر به كشف و شكوفا شدن 

ــوند.  ــخصيتى كودكان و نوجوانان ش برخى جنبه هاى ش

ــيارى از بازى هاى رايانه اى و ويديويى هم وجود دارند  بس

كه نحوه تمركز و دقت را مى آموزند و مغز را وادار به فعاليت 

ــفانه برخى از بازى ها هستند  مى كنند.  درعين حال متاس

كه به رفتارهاى خشونت آميز، ايجاد ترس ، رفتارهاى ضد 

ــانى، اخالقى و تنش در كودكان و نوجوانان   اجتماعى، انس

منجر مى شود. بنابراين با نظارت بزرگ ترها مى تواند به بروز 

اتفاقات خوب و مثبت به جاى اتفاقات بد بينجامد. 

انجام تحقيقات به روز علمى، اين نتيجه را به اثبات مى رساند 

ــد فكرى را به  كه بازى هاى خوب مى تواند خالقيت و رش

ــند . در واقع، بازى هايى كه كودكان و  ــته باش همراه داش

نوجوانان در آن ها بايد وسيله اى را بسازند، راه هايى جديد 

ــت معنايى را  ــخ درس ــف كنند، با آزمون و خطا پاس را كش

به دست بياورند، با دستور العمل خاصى آشپزى  يا باغبانى 

ــور از مراحل مختلف بازى، فكر خود  كنند و در كل براي عب

را به كار بگيرند.

 باعث مى شود كودكان و نوجوانان ذهنى سازمان يابى شده 

ــاله ، تفكر منطقى/ ــدا كنند و مهارت حل مس و خالقانه پي

عقالنى، مهارت هاى حركتى مناسب و عكس العمل به موقع 

را در بازى هاى رايانه اى خوب، همچون بازى هاى گروهى 

خوب به دست بياورند.

ــداد آن ها هم كم  ــى از بازى ها كه تع  در مقابل اين ها برخ

ــر كوب و...  ــتن، س ــت، فرد را مجبور به تخريب، كش ــتند كه نيس مى كنند. بازى هاى جنگى نوعى از اين بازى ها هس

ــن كارها دقيقا در  ــب ها قرار مى گيرند . اي در اين گروه نامناس

مقابل كارهايى چون سازندگى، نجات جان افراد، صلح ، هم نوع 

دوستى و... قرار مى گيرند. 

ــازى هاى گروه اول (منفى ) حاال تصور كنيد گروهى اقدام به ب

ــروه دو (مثبت) مى كنند.  و گروهى اقدام به انجام بازى هاى گ

ــت زمان و فواصلى طوالنى،  ــاس گذش طبيعى است كه بر اس

ــغول بوده اند، افرادى  ــتر با بازى هاى نوع يك مش كسانى بيش

خشن، بى ادب، قانون شكن، بى اخالق، ناهنجار و... خواهند شد 

ــام بازى هايى با نوع  و در مقابل كودكان و نوجواناني كه به انج

دو مشغول بوده اند در آينده افرادى نوعدوست ، قانون 

مدار، صلح جو، آرام و مثبت تبديل خواهند شد. 

بازى هاى رايانه اى، اغلب به صورت نشسته و بى حركت 

ــان در حالى با  ــودكان و نوجوان ــوند و ك انجام مى ش

ــول بازى در تعامل اند كه تحرك فيزيكى اندكى  كنس

ــد موجب  ــاب باش دارند و همين امر  اگر بى حد و حس

ــتى، كمبود خواب، اختالالت  اضافه وزن، تنبلى، سس

بينايى(تاربينى، نزديك بينى) مى شود . 

ــى محدوديت زمانى   عالوه بر اين ها انجام طوالنى و ب

ــادن در جذابيت هاى  همين بازى ها ، باعث به دام افت

فريبنده بازى هاى كامپيوترى، وابستگى و اعتياد بيش 

از حد نيز مى شوند كه نمى توان غافل شد. 

بنابراين جزووظايف ضرورى و با اهميت والدين است 

ــت براى  ــالم و درس كه با آموزش و ايجاد تفريحات س

ــازان  فراغت فرزندان، چراغ فروزان و نورانى آينده س

كوچك باشند.

بازى ها و اثرات شان بر كودكانبازى ها و اثرات شان بر كودكان

بازى داريم تا بازى! بازى داريم تا بازى! 
ونونوييد صنعتى

انجام تحقيقات به روز علمى، اين نتيجه 

را به اثبات مى رساند كه بازى هاى خوب 

مى توانند خالقيت و رشد فكرى را به همراه 

داشته باشند . در واقع بازى هايى كه كودكان 

و نوجوانان در آن ها بايد وسيله اى را بسازند، 

راه هايى جديد را كشف كنند، با آزمون و خطا 

پاسخ درست معنايى را به دست بياورند، با 

دستور العمل خاصى آشپزى  يا باغبانى كنند 

و در كل به منظور عبور از مراحل مختلف بازى، 

فكر خود را به كار بگيرند. باعث مى شود 

كودكان و نوجوانان ذهنى سازمان يابى شده 

و خالقانه پيدا كنند

بازى هاى رايانه اى اغلب به صورت نشسته و 

بى حركت انجام مى شوند و كودكان و نوجوانان در 

حالى با كنسول بازى در تعاملند كه تحرك فيزيكى 

اندكى دارند و همين امر  اگر بى حد و حساب باشد 

موجب اضافه وزن، تنبلى، سستى، كمبود خواب، 

اختالالت بينايى(تاربينى، نزديك بينى) مى شود
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محيا نوچمنى 

از تهران

ننى  وووچچچچ محيا نوچمنىي

رنگ آميزى كن!
رنگ كن، 

عكس بگير و بفرست.

نننننننن از تهرانززززززززززززز ههههرررررررررر


