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هنوزتب واكنش به برخوردتندمامورپليسي كه دريكي ازشهرهاي جنوبي 
كشوربا ضرب و شتم قصدتوقيف موتورسيكلت جوان20 ساله اي را داشت يا 
كتك خوردن راننده كاميون افغانستانى از دست مامور راه فروكش نكرده است كه 
فيلمي از  زد وخورد ديگري از سوي يكي ازماموران پليس دريكي ازبوستان هاي 
تهران منتشر شد.مامور زن گشت ارشاد با ديالوگ هاي دور از شأن يك پليس،زن 

جواني را به باد كتك مي گيرد تا جايي كه اين زن بي هوش مي شود!
اين كليپ كوتاه آنقدر تلخ و غم انگيز است كه هيچ جايي براي توجيه ندارد. 
تصاوير نشان مي دهد مامور پليس قصد بازداشت زني را دارد كه به گفته  او پوشش 
مناسبي ندارد و وقتي با مقاومت وي مبني بر اينكه  اين پوشش ايرادي ندارد 
رو به رو مي شود، پس از درگيري لفظي، فراتر از قانون عمل مي كند و  متوسل به 

زور مى شود.
با انتشار اين تصاوير در فضاي مجازي و واكنش بسياري از كاربران به رفتار 
خشن مامور زن، سخنگوي نيروي انتظامي ضمن ابراز تاسف از اين اتفاق عنوان 
مي كند به هيچ وجه چنين رفتارهايي را تاييد نمي كند و بازرسي پليس تهران 
در حال بررسي اين موضوع است. حال سوال اينجاست كه آيا ناجا در رفتارهاى 
پيشين ماموران متخلفش، نتيجه بررسي و برخوردهاى انضباطى اش را به اطالع 

مردم رسانده است؟ پاسخ منفي است.
سوال بعدي را اين طور مطرح مي كنم كه مگر ذات و رسالت پليس  حفظ 
امنيت و آرامش جامعه نيست، پس چرا حوزه  عفاف و حجاب كه بايد چندين 
نهاد و سازمان ديگر در آن تعامل و همكاري داشته باشند نيروي انتظامي يك تنه 
وارد شده و برخورد سفت و سختي دارد؟ مگر قرار نبود كه در اين زمينه اقدامات 
فرهنگي صورت بگيرد و برخورد پليس هم ايجابي باشد نه سلبى، پس چرا شاهد 

چنين برخوردهاى تند و خشنى هستيم؟
كاله مان را كمي باالتر بگذاريم و با چشم باز ببينيم؛ بروز چنين رفتارهايي 
ــيار محدود ي از پليس هايي كه  تخلف مى كنند و پا فراتر از قانون  از عده بس
مى گذارند خواسته يا ناخواسته بر افكار عمومي تاثيرگذار است و متاسفانه تاثير 
منفي  در اذهان جامعه دارد. تا جايي كه مي دانم در آموزشگاه ها و دانشكده هاي 
نيروي انتظامي آموزش هايي تحت عنوان «منش انتظامي» براي درجه داران و 
افسران پليس تدريس مي شود،  آموزش هايي در قالب آداب معاشرت، خوردن 
و نوشيدن و رفتار در محيط هاى عمومى  و رفتار با ارباب رجوع است. آيا معاونت 
ــي كرده اند كه چقدر در  اجتماعي يا معاونت آموزش نيروي انتظامي تحقيق
اينگونه آموزش ها موفق بوده اند ؟ البته بايد اشاره كنم نمي شود تالش و فداكاري 
بسياري از نيروهاي پليس را در حفظ امنيت و آرامش كشور ناديده گرفت ولي 
رفتار متخلفانه همين تعداد انگشت شمار است كه تصويرى مخدوش از پليس 

در اذهان مردم به جامى گذارد.
اگر قرار است اقدام در حوزه عفاف و حجاب اينگونه و با رفتارهاى تند و فيزيكى 
صورت گيرد پس چه نيازى به فرهنگ سازى و تذكر و توصيه است، يگانى رزمى 
وارد گود كنيم كه با فنون و مهارت هاى رزمى مردم را متقاعد كنند چگونه بپوشند 

و رفتار كنند!
ــال هافعاليت در حوزه پليس دارم،به سخنگوى نيروى  من كه تجربه س
ــات كاربردى  ــه عنوان دفتر تحقيق ــان دفترى ب انتظامى كه درمعاونت ش
دارند،پيشنهاد مى كنم يك بار هم شده در مناطق مختلف تهران پرسشنامه اى 
توزيع كنند كه آيامردم از رفتار و نحوه برخورد ماموران پليس راضى هستند؟ و اگر 
خواستند گامى بلندتر بردارند و از ماموران زير مجموعه شان بپرسند، آيا در طول 

اين سال ها گشت ارشاد موفق بوده يا نه؟

ــادق ورمزيار مجرم  ــد از آنكه ص دو روز بع
ــپرده  توبه كرده متهم به اعدام، به چوبه دار س
مى شود، انتشار فيلمى از برخورد خشونت آميز 
و غير قانونى ماموران نيروى انتظامى با دو زن ، 
شوك جديدى به جامعه وارد و روح ايرانيان را 

جريحه دار كرد.
اين اتفاقات در حالى رخ داد كه براى چندين 
ــش قيمت دالر نگرانى  روز متمادى موج افزاي
ــامانى وضع اقتصادى كشور در  هايى را از نابس
ــكل داده بود. نگرانى اي كه به  ــال جديد ش س
ــد. اما در  ظاهر با تك نرخى كردن دالر حل ش
ــود غيرقابل تحمل دالر در  عمل منجر  به كمب
بازار و بگيروببند صرافى ها شد. در همين حال 
تصميمات ناپخته در زمينه مسائل مربوط به 
ــه استان  بحران آب اعتراضاتى را در حداقل س
اصفهان، يزد و چهارمحال بختيارى پديدآورده 
ــوره برخورد با  ــتورالعمل مربوط به نح و دس
كولبرها اعتصاباتى را حداقل در يك شهر استان 
كردستان(بانه) شكل داد. همه اين ها در حالى 
ــت كمتر از يك هفته از سال  است كه با گذش
جديد، اعتراضاتى در اهواز به حضور گسترده 
نيروهاى يگان ويژه و نهايتا دستگيرى صدها 

نفر در اين شهر منجر شد. 
ــتمرار  از همان زمان كه اعتراضات اهواز اس
ــه اى قوت گرفت كه راه حل  پيدا كرد، انديش
ــتن راه هاى  مواجهه با اينگونه پديده ها را بس
اطالع رسانى مى دانست و به فيلترينگ تلگرام 
دميد. رويدادى كه به نوبه خود به نظر مى رسد 
در ماه هاى آتى بحران ديگرى را نيز موجب شود.

درهمين ماه كاوه مدنى نابغه محيط زيست و 
بحران آب كه بعد از تحصيل و تدريس در خارج 
از كشور براى كمك به حل بحران آب به كشور 
آمده بود، پس از بازداشت كوتاه مدتى، ناچار به 
استعفا و خروج از كشور شد تا از گزند محاكمه و 

زندان رهايى يابد. 
ــاه رخ  ــك م ــا در ي ــن رويداده ــه اي هم
داد،!درنخستين ماه سال جارى.اين رويدادها 
ــترده اى  صرفا در يك حوزه رخ نداد. حوزه گس
ــتگاه هاى دولتى و حكومتى در  از نهادها و دس
شكل گيرى و استمرار رويدادهاى فوق الذكر 
ــيما به دليل پخش  ــته اند. صداوس نقش داش
برنامه اى در ايام تعطيالت نوروزى اعتراضات 
ــتاندارى و نهادهاى  ــد و اس اهواز را موجب ش
ــه خوبى آن را  ــتند ب انتظامى و امنيتى نتوانس
ــن تصميمات غلط  ــد. همچني مديريت كنن

ــرو و برخى ديگر  ــور، وزارت ني در وزارت كش
ــه دولت موجب  ــتگاه هاى زيرمجموع از دس
پيدايش اعتراضات كولبران در بانه و برخى ديگر 
ــتان و همچنين تجمعات  از شهرهاى كردس
مربوط به آب در حداقل سه استان كشور شد. در 
اين اثنا تصميمى در حوزه تقسيمات كشورى 
ــتان فارس  ــز در كازرون از اس اعتراضاتى را ني
به وجود آورد. تصميم دستگاه قضا درباره اعدام 
ــانى نابهنگام درباره  بهمن ورمزيار و اطالع رس
دليل صدور اين حكم و چرايى ضرورت اجراى 
آن نيز در اين بين موثر بود. در همين حال رفتار 
ــروى انتظامى در  ــور در ني ناصحيح چند مام
ــده حجاب، بار ديگر بحث  حوزه برخورد با پدي
ــاد و نحوه مواجهه با زنان را در صدر  گشت ارش

اخبار قرار داد. 
مهم تر ازهمه اين ها شايد لجام گسيختگى 
ــود كه دولت با  ــا ماجراجويى ارزى ب بازار ارز ي
ــه 4200تومان  ــاندن قيمت دالر ب هدف رس
ــت در اين ماجرا  انجام داد؛اما هنوزكه هنوز اس

موفق نبوده است. 
ــم صدايى  ــس ه ــرايط از مجل ــن ش دراي
ــت وجوى«دختر  ــنيده شد؛درجس ــه ش ك
ــا از يكى از  ــه گوي ــگال..»بود؛صدايى ك خوش
منتقدان دولت برآمده است؛ منتقدى كه بايد 
ــت را نشان دهد،  دولت را نقد كرده  و راه درس
ــود به نمايش مى  چنين چهره مضحكى از خ

گذارد.
مشاهده مى شود كه نخستين ماه سال مملو 
ــى بوده كه قواى مختلف  از بحران هاى مختلف
ــائل  ــوده اند. در كنار همه اين مس درگير آن ب
ماجراجويى هاى امثال احمدى نژاد است كه 
در ابتداى سال جارى صورت گرفته و همچنان 

ادامه دارد.
ــه  ــم ك ــت آيابايدبپذيري ــن وضعي بااي
ــوزه هاى مختلف  ــوع در ح بابحران هاى متن
روبه رو بوده ونيازمند تدبيرى جامع وهمه گير 
ــتيم،يااينكه بااقداماتى، مثل پاك كردن  هس
صورت مساله هايى، مانند فيلتركردن تلگرام 

سرخودمان را كبك گونه زيربرف كنيم.!؟ 
وقت آن نرسيده است كه بيشترازگذشته 
عقالنيت به خرج دهيم وبازدودن كدورت هاى 
ــدى  ــرات ج ــمت تغيي ــه س ــى ب سياس
دررويه هاوتصميمات و  تا حدودي ساختارها 

برويم؟
ــمنى آمريكا  به هر حال طى ماه جارى دش
نيز به اين بحران هاى داخلى افزوده خواهد شد 
و تصميم ترامپ درباره برجام ميزان فشارها بر 
مردم و دولت را بيشتر خواهد كرد، لذا شايسته  
ــت بهينه و  ــجام ملى ، مديري ــت كه با انس اس
دلسوزى بيشتر به سمت مديريت بحران هاى 

پيش رو برويم.

عالقه مندان مى توانند نيلوفرآبى را
 از كتابفروشى هاى زيردر تهران تهيه  كنند :
 نشرثالث  / كريمخان
   نمايندگى هاى نشرچشمه / زير پل كريمخان ، پاالديوم ، كوروش ، شهرك غرب،پاسداران
 بتهوون / خيابان سنايى  نشرمركز / خيابان فاطمى   بوك لند /خيابان  زعفرانيه  كتاب الرستان / خيابان مطهرى

  شهركتاب مركزى / شريعتى   شهركتاب ابن سينا / شهرك غرب  شهركتاب الف / نياوران   فروشگاه فرهنگ / ميدان 
وليعصر  كتاب بامداد  / ميرداماد شهركتاب كارنامه / نياوران   كافه كتاب اكباتان / اكباتان   شهر كتاب آستانه / شهررى  
باغ كتاب / اتوبان حقانى  كتاب پنجره / سهروردى   فروشگاه نشر ققنوس / انقالب  كافه رستوران آهون و...
عالقه مندان مي توانند نيلوفرآبى را از كتابفروشى هاى زير درشهرستان ها تهيه كنند :
 شهركتاب  / همدان   شهركتاب /كرج  كتاب و مطبوعات شهر / قم   كتاب سپهر/ تبريز   كتاب دهخدا /تبريز
 موالنا /  اردبيل  كتابسرا / بوشهر  كتاب اسفند/ شيراز  بهار / شيراز  شهر كتاب / فرديس  شهر كتاب / مهرشهر

حميد حاجى پور
روزنامه نگار 

عليرضا شاكر
روزنامه نگار
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«قانون» نمونه اى از علل حمله هاى گسترده عليه  دستگاه قضا را منتشر مى كند            

   پرونده سازى  براى  اخاذى هاى ميليـاردى 
لقمان روز چنگ: شكايت اينجانب عليه يكى از قضات مشهور در بازپرسى هفت كاركنان دولت در خصوص اخذ چندين ميليارد پول ،ارز و خودرو  در حال رسيدگى است

صفحه صفحه 22 صفحه صفحه 66  

        سردار فتح ا... جعفرى در گفت وگو با «قانون»:         

ميان دولت ميان دولت 
و سپاه پاسداران  و سپاه پاسداران  
مشكلي وجود نداردمشكلي وجود ندارد

       محسن ايزدخواه  در گفت  وگو با «قانون»:       

بحران صندوق هاى بيمه اى بحران صندوق هاى بيمه اى 
بودجه عمربودجه عمر  انى كشور  رانى كشور  را  ا  

تهديد   مىتهديد   مى   كند كند

ارشاد گشت صداى آژير قرمز را بشنويم

حقوق و قضا 5

     مديريت براى بى آبى يا بحران بى آبى        

18 تاالب   ايران خشك   شدند
گزارش «قانون» از اظهار نظر نمايندگان درباره فيلترينگ تلگرام در ابتداى ارديبهشت كه به نتيجه نرسيد 

پيشگويى هاى  بدلي!
جامعه 10

پارلمان 3

حسن روحاني داليل سكوت در برابر كارشكني ها را اعالم كرد

تقيه در برابر سنگ اندازي!
«قانون » آينده شبه جزيره كره  را بررسى مى كند

پاياِن كره   اتمى
سياست 2

بين الملل 4



امسال روز پاسدار و سـالروز تاسيس سپاه با 
يكديگر تقارن داشـت؛ در همين راستا به سراغ 
يكي از پاسداران ريشه دار و قديمي دوران دفاع 
مقدس رفتيم تا از او درباره مسائل مختلف حول 
اين ارگان سـوال كنيم. سـردار فتح ا... جعفرى، 
بنيانگذار يگان زرهى سـپاه پاسـداران انقالب 
اسـالمى كه  فرماندهى لشكر زرهى سـپاه را در 
عمليات بيت المقدس بر عهده داشته است. او در 
اين گفت وگو اعالم مي كند به نظر من  شهدا افرادى 
بودند كه به آرمان هاى امام(س) رسيدند، ما در اين 
حدى كه امام خميني(س) مى خواست نشديم. در 
ادامه مشروح گفت وگوي ما را با اين رزمنده دوران 

دفاع مقدس مي خوانيد.
    به نظر شما به عنوان يكي از فرماندهان ارشد 
دفاع مقدس، يك پاسـدار چه ويژگي هايي بايد 

داشته باشد؟
سپاه پاسداران درارديبهشت ماه سال 58 با 30 هزار 
نيروى كادرى براى حفظ انقالب اسالمى تشكيل شد. 
ــدند به عنوان شغل به آن  ــپاه مى ش افرادى  كه  وارد س
ــتر جوانان دانشجو و دبيرستانى  نگاه نمى كردند و بيش
ــاغل بودند. هدف آن ها حفظ  يا افرادى كه خودشان ش
ــالمى بود. بعد از آنكه جنگ تحميلى رخ داد  انقالب اس
سپاه خودش را به سرعت براى حضور در جبهه ها آماده 
كرد.  جالب است بدانيد  وقتى جنگ تمام شد طبق آمارها 
30 هزارنفر از نيروهاى سپاه به  شهادت رسيده بودند. در 
ــپاه  از بين رفته بود. بنده تحقيقات  واقع نسل كامل س
فراواني در زمينه شهدا ورزمندگان و بسياري از مسائل 
ديگر انجام دادم و بايد بگويم كه هدف يك پاسدار از بدو 
ــپاه تاكنون براى حفظ انقالب و فدا شدن در  تشكيل س
ــور است. در  راه آرمان هاى انقالب وتماميت ارضى كش
همين مسير نيز افراد شاخصى مثل شهيد ابراهيم همت، 
ــهيد بروجردى را مى توانيم نام  شهيدحسن باقرى، ش

ببريم. اين نسل افرادي تحصيل كرده و كار بلد بودند كه 
براي مثال مي توانيم به شهيد باقري اشاره كنيم كه نابغه 
بود و تحوالتي را در جنگ به وجود آورد. ما نمونه ونظير 
آن را نداشتيم و اگر بخواهيم شاخصه يك پاسدار واقعى 
ــهيدانى مثل آقاى شهيد حسن باقرى يا  را نام ببريم ش
شهيد ابراهيم همت هستند. شهيد همت دربين نيروهاى 
رزمنده محبوبيت فراواني داشت و ماشاهد آن هستيم كه 
حتى بعد از شهادت در بين نسل هاى بعدى انقالب نيزاز 
محبوبيت فراواني برخور دار است. ما پاسداران بايد براي 
دفاع از اسالم و انقالب مان مانند امام حسين(ع) و شهدا 

جان خود را فدا كنيم و در اين مسير قدم برداريم.
  شـما سال هاسـت در متـن سـپاه 
فعاليت داشـته ايد، وضعيت معيشتى پاسداران 

را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
ــپاه براى  ــل اول ودوم س عرض كردم دست كم نس
ــدند. بنده از اول وضعيت  ــت وارد اين ارگان  نش معيش
ــتم.   ــپاه نياز نداش مالى ام به گونه اي بود كه به حقوق س
زمان تشكيل سپاه بيشتر افراد پولى از سپاه نمى گرفتند. 
صندوقى بودبراى افرادى كه  نياز مالى داشتند و  كم كم 
امورمالى در سپاه تشكيل شد. براى افراد سپاهى حدود 
دوهزار تومان در نظر گرفته شد، بعداز آن طرح هماهنگى 
حقوق بين كاركنان دولت تشكيل شد. به نظر من حقوق 
ــت  اما با اين درآمد  ــپاهى زياد نيس بدنه سپاه و افراد س

زندگى مى كنند.
  آيا آرمان هايى كه امام خميني(س) درباره 

سپاه پاسداران داشت محقق شده است؟
حضرت امام(س)  در مورد سپاه صحبت هاى زيادى 
ــتند اما  دوجمله معروف دارند كه مي فرمايند«اگر  داش
سپاه نبود كشور نبود» و« اى كاش من يك پاسدار بودم» 
و از اين  جمالت مي توانيم به جايگاه اين ارگان پي ببريم. 
به نظر من  شهدا افرادى بودند كه به آرمان هاى امام(س) 
رسيدند، ما در حدى كه امام خميني(س) مى خواست 
ــه اى كه امام فرمودند اى كاش  نشديم. من درآن  جلس
من يك پاسداربودم حضور داشتم و اين بيانات براي من 
جالب وتاثيرگذار بود. گفتني است در اين جلسه 17 نفر 
بوديم كه 10 نفر شهيد شدند و براي همين مي گويم كه 
شهدا به آرمان هاي مد نظر امام(س) رسيدند. آرمان هاى 

امام(س) براى سپاه زندگى ساده و بدون قدرت طلبى، 
ــوى  وهمچنين خدمت به  بدون جمع آورى اموال دني
مردم فقط براى رضاى خدابود.  ما  بايد تقوا را پيشه كنيم 
ــالمى داشته   وتمام تالش مان را براى حفظ انقالب اس
باشيم.  حفظ امنيت چه در داخل و چه در خارج ومبارزه با 
دشمن از  وظايف  سپاه است.  اگر سپاه به دنيا وقدرت طلبى 
وسياسى بازى روبياورد بايد فاتحه سپاه را خواند وديگرآن 

پاسدار مد نظر امام(س) نيستيم. 
  بايد چه كار كرد تا روحيه هاي مان به دوران 

دفاع مقدس نزديك تر شود؟
اولين مساله هويت است. همه ما بايد  براى خدا عبدو 
بنده  باشيم. مساله بعدى كه بسيار مهم وحائز اهميت به 
حساب مي آيد، اين است  كه  سپاه اگر يك ارگان اعتقادى 
ونظامى براى دفاع از كشور است بايد همين گونه بماند. 
وقتى سپاه شكل گرفت افرادى كه  وارد سپاه شدند همان 
پاسداران مد نظر امام خميني(س) بودند؛ پس براى همه 
افراد جامعه الزم است ابتدا تقوا و توكل به خدا كنند بعد  
زندگى ساده تشكيل دهند  وتالش شبانه روزى و جهادى 
براى ساختن كشور داشته باشند.  اين مسائلى كه بيان 
كردم فقط براى سپاه نيست. همه مردم بايد تالش كنند. 
متاسفانه بسياري حسرت ديگران را مى خورند درصورتى 
ــور را به  ــتيم و مى توانيم كار كنيم وكش كه ما غنى هس
جايگاه باال از نظر امنيتى، اقتصادى واجتماعى برسانيم. 

  در دوران دفـاع مقـدس همكاري ها ميان 
مسئوالن متفاوت بود، چرا امروز منش هاى برخى 

مسئوالن تفاوت كرده است؟
ــش عليه ايران  در دوران جنگ صدام وهمپيمانان
متحد شدند.  دشمنى به معناى واقعى بود و همه مردم 
متحد ويكپارچه در مقابل دشمن ايستادند. با توجه به 
ــور آموزش و پشتيبانى جنگ  دست  كمبودها در كش
ــردم تقويت  ــانى را م ــود، امكانات ونيروى انس مردم ب
ــاد را امام(س) زمان  ــتگى واتح مى كردند. اين همبس
ــود و اى كاش اين فضا  ــاد كرده ب جنگ در جامعه ايج
همچنان مى ماند. به نظر من اگر درجامعه اى تبعيض، 
ــد، در  ــته باش اختالس، مال اندوزى و فقر وجود داش
ــان جنگ زندگى  ــردم تاثيرمى گذارد. در زم روحيه م
ــل هم بود. اگر بخواهيم  رييس جمهور، وزرا ومردم مث

ــته باشيم بايد به  پيشرفت كنيم وجامعه متعالى داش
ــاس كنند زندگى  ــته برگرديم.  مردم بايد احس گذش
ــان است كه اين موضوع   ومنش  مسئوالن مثل خودش

بسيار اهميت دارد.
ــراى مردم  ــت كه  بايد ب ــاله مهم بعدى  اين اس  مس
كاركرد. در  بعضى از ادارات كار مردم را راه نمى اندازند و 
اين فاجعه است. مردم امروز مشكل اشتغال دارند و بايد 
اين مشكل رفع شود. بايد شركت هايي توليدي وارد بازار 
ــل هاي جوان را حل كنند و  شوند كه مشكالت كار نس

نگذارند مردم اذيت شوند.
  آيا از پتانسـيل پاسـداران در كشور به نحو 

احسن استفاده مى شود؟
ــى كه ضرورت  ــپاه در جاي نيروهاى نظامى وس
داشته باشد به  دولت كمك كرده ودولت هم ازاين ها  

استفاده مى كند. 
  شما به عنوان يك فرمانده مشكالت عمده 
پاسداران را در زندگى اجتماعى در چه مى بينيد ؟

ــد يا نامه  مى دهند  افرادى كه به ما مراجعه مى كنن
ــكالت درمانى داشته يا افراد  جانبازانى هستند كه مش
ــكل حقوقى دارند.  عمده ترين  ــته اى كه مش بازنشس
ــكلى  كه مراجعه كننده  زياد دارد  اين  ومهم ترين  مش
است كه افراد پاسدار فرزندان شان به سنى رسيدند كه 
شغل ندارند.  االن مهم ترين معضل بيكارى ونبود شغل 

در جامعه است. 
  آن جايـگاه آرمانى كـه براى سـپاه تصور 

مى كنيد كجاست؟
من خدمت به مردم همراه باتقوا را بزرگ ترين آرمان 

مى دانم. 
  روابط اين ارگان با ساير نهادها ودستگاه ها در 

كشور چگونه است ؟
ــت و خداشكر هيچ  مشكلى  تامالت بسيار خوب اس

وجودندارد. 
  برخى به حضور سـپاه در اقتصاد انتقاداتي 
دارند، اين موضوع را به چه شكل ارزيابى مى كنيد؟

هرزمان  مجموعه ها ونهاد ديگر چه در بازسازى چه 
در سازندگى بتوانند  كاريا پروژه اى را پيش ببرند  سپاه 
ــياري ازاين صحبت ها كه  خودش را كنار مى كشد. بس
ــپاه در اقتصاد به گوش مي رسد شايعه  درباره حضور س
است. مگر نيروي سپاه چقدر است كه تمام كارها برعهده 
ــركت ها نمى توانند  پروژه اى  اين نهاد باشد. بعضى ش
ــكل برمى خورند، سپاه در  را به اتمام برسانند يا  به مش
ــد يا ادامه كار را  تكميل اين پروژه به آن ها كمك مى كن
برعهد مى گيرد. براي مثال شركت پارس جنوبى ازجمله 
كارهايى بود كه سپاه آن را تمام كرد يا سد خاكى كرخه را  

فقط سپاه توانست بسازد.
  سـپاه توان ايـن اقدامـات را چگونه به 

دست آورد؟
ــت  وبعد از   بعضى امكانات را از زمان جنگ داش
جنگ امكاناتش را تكميل كرد. با ساختن سد كرخه  
جلوى سيالب ها وخرابى ها گرفته و  آب كنترل وبه 
ــد. ازطرفي  بازسازهاى  سمت كشاورزى هدايت ش
خوبى در خورستان توسط سپاه صورت گرفته است.  
ــازد بعد پول وهزينه  ــپاه  پروژه ها را  مى س ابتدا س
ــپاه با آن توان  ــاخت را  از دولت طلب مى كند.  س س
ــت  بعد از جنگ با روحيه  مهندس كه در جنگ داش
جهادى وارد  عرصه سازندگى كشورشد، البته براى 

سازندگى از سپاه دعوت شد. 
  نگاه دولت آقاى روحانى نسبت به دولت هاى 

ديگر به سپاه چگونه است؟
نگاه دولت به سپاه خوب است. بيشتر شايعات درباره 
مسائل داخلي است.  آقاى روحانى زمان جنگ رييس 
ستاد قرارگاه خاتم(ص) و در مجلس رييس كميسيون 
دفاع بودند؛ ايشان با سپاه ارتباط وتامل بسيار نزديكى 
دارند. آقاي روحاني از همكاران ما بودند و ميان دولت 

وسپاه مشكلى وجود ندارد.  
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حسن روحاني روز گذشته در نشست هم انديشى 
مديران ارشد دولت تدبير و اميد اظهارات متفاوتي را 
به زبان آورد كه واكنش هايي را به همراه داشت. وي 
در اين مراسم با اشاره به كار شكني هايي كه صورت 
مي گيرد از تقيه سخن گفت و اعالم كرد كه بسياري 
از سخنان را نمي تواند به زبان بياورد. وي در بخشي 
از سـخنانش نيز خطاب بـه مديـران دولتي گفت 
مديرى كه در انجام وظايفش از اخم و تلفن ديگران 
مى ترسد، كنار برود بهتر است. وي مي گويدكه اگر 
به جاى تهديد، مـردم را قانع كنيم؛ در هر مشـكل 
داخلى و خارجى موفق خواهيم شد.روحاني دراين 
نشست گفت كه مديران دولتى روزه سكوت نگيرند 
و اين درحالي است كه  بسياري از فعاالن سياسي به 
سكوت هاي شخص حسن روحاني در قبال مسائل 
مختلف اعتراض دارند.در ادامه بخشي از محورهاي 

اين سخنراني را مي خوانيد.
ــب        انقالبى بودن، يعنى حل گرفتارى و كس

رضايت مردم
  هيچ دستگاه نظارتى حق دخالت در امور اجرايى ندارد

        مديران به نامه ها و تهديدات غير قانونى اعتنا نكنند
        مردم بايد با منطق و بيان كارشناسى قانع شوند

         انحصار پيام رسان هاى خارجى صحيح نيست، اما 
زندگى مردم هم نبايد مختل شود

ــتم؛ بانك ها و          از روند مديريت ارز راضى نبوده و نيس
حواله بايد محور باشد

        ماه شعبان، ماه پيامبر (ص) و ماه رحمت الهى است
        باالترين بهره از ماه شعبان، خدمت به مردم است

        مردم اعضاى خانواده خداوند هستند؛ باوركنيم كه 
اداره كشور، حق ملت است

        شأنى باالتر از نوكرى مردم نداريم
        اگر كسى خود را باالتر از خادم مردم مى داند، مفهوم 

مردمساالرى دينى را درك نكرده است
        كسى كه ادب و احترام در برابر مردم را رعايت نكند، 

غاصب مسئوليت است
    در گزينش ها، روحيه خدمت به مردم بايد بررسى شود

ــده، يعنى مسير انقالب به       اگر رفتار با مردم بهتر نش
انحراف رفته است

        مديران دولتى روزه سكوت نگيرند؛ طبق شرع و قانون 
بايد به وظيفه عمل كرد

ــته ايم و باالترين مسئوليت          بر صندلى قانون نشس
كشور بر عهده قوه مجريه است

        خشكسالى را قبل از مسئوالن، كشاورزان و 
مردم مى فهمند

ــزى و اجرا بوده  نه نصيحت    كاردولت برنامه ري
و توصيه است

          با راه اندازى سريع تر دولت الكترونيك، فساد 
كم مى شود

        مردم را در طبقات اداره ها سرگردان نكنيد
        كاهش فساد، تنها با برنامه ريزى و كنترل ممكن است

ــال، عملكرد مبناى تخصيص    در بودجه امس
خواهد بود

        مسير بودجه 97بايد ادامه يابد و مردم بر اختصاص 
بودجه ها نظارت كنند

        فضاى مجازى و شبكه هاى اجتماعى، امكانى براى 
نظارت عمومى و امر به معروف است

        آگاهى و انتقاد حق مردم است
        نياز بود ارز تك نرخى اعالم و رابطه صراف و دالل در 

توزيع ارز را قطع كنيم
        اخالل در بازار ارز عوامل خارجى و داخلى داشت

        تصميم اخير دولت درباره ارز، مورد اجماع كارشناسان 
و مسئوالن اقتصادى بود

        وارد كنندگان كاالهاى مورد نياز مردم بايد نسبت به 
تامين ارز آسوده خاطر باشند

        حداكثر تفاوت قيمت ارز در سال بايد حدود 
5 درصد باشد

ــواد اوليه توليد  ــت از كاالى ايرانى، م ــراى حماي         ب
كنندگان بايد تامين شود

ــبت به سپردن ارز به بانك          تمام صادر كنندگان نس
مركزى مطمئن باشند

        كيفيت باال و قيمت رقابتى، ضرورت حمايت از كاالى 
ايرانى است

        بانك ها بايد در سريع ترين زمان به توليد كنندگان 
تسهيالت   بدهند

        به جاى افزايش ماليات توليد كنندگان؛ از آن ها كه 
ماليات نمى دهند، بگيريد

        وزارت اقتصاد به مردم اعالم كند كه كدام بخش هاى 
اقتصادى ماليات نمى دهند

        برخورد با قاچاق و از جمله تصميمات اخير ارزى، در 
حمايت از كاالى ايرانى موثر است

ــا و خارج  ــر، به قاچاقچى ه ــتم ارزى اخي         در سيس
كنندگان سرمايه سخت گرفته ايم

ــمنان را پيشاپيش          تصميم ارزى اخير، توطئه دش
خنثى مى كند

        برجام باشد يا نباشد، با آمريكا و بدون آمريكا؛ ثبات 
ارزى خواهيم داشت

        براى هر شرايط تازه در برجام، برنامه داريم
ــازمان    در صورت تخطى طرفين از برجام؛ س
ــه برخى را  ــى در برنامه دارد ك ــرژى اتمى كارهاي ان

مى دانند و برخى را نمى دانند
        تحرك در اشتغال، هدف بودجه 97 است؛ آيين نامه 

تبصره 19 زودتر آماده شود
ــرداد بايد  ــتايى تا پايان خ ــتغال روس    وام اش

اختصاص يابد
ــتگاه هاى دولتى براى طرح جديد و تحول در          دس

بخش مسكن زمين اختصاص مى دهند
ــكن، به خانه اولى ها وام          در طرح جديد مس

6درصد مى دهيم
ــازى تمام خودروهاى فرسوده      در مسير نوس

حركت مى كنيم
        تمام راه ها براى بهبود محيط زيست را مد نظر داريم

        طرح تحول سالمت از افتخارات دولت يازدهم است؛ 
از دست اندركاران تشكر مى كنم

    سازمان برنامه، براى سالمت و اشتغال اولويت 
قائل باشد

        فضاى مجازى از راه هاى اشتغال آفرينى است
ــه اصلى  ــردم، وظيف ــر م ــى آرام و بهت       زندگ

مسئوالن است
ــور و بقاى انقالب، صد در صد مطمئن          به آينده كش
باشيد؛ چون ملت پاى استقالل، آزادى و جمهورى اسالمى 

ايستاده است
       اگر شكاف ها را ترميم و انسجام و برادرى را حفظ كنيم، 

پيش خواهيم رفت

سياست نامه

حسن روحاني داليل سكوت در برابر كارشكني ها را اعالم كرد

تقيه در برابر سنگ اندازي!

تقدير از شهداي زنده

چرا دولت نمك تلگرام را خورد 
و نمكدان را شكست؟ 

چهار هيات از طرف رهبر معظم انقالب با حضور در منازل تعدادى از جانبازان از رشادت، صبر و استقامت 
ايثارگران تجليل كردند. در سالروز والدت باسعادت قمر بنى هاشم حضرت عباس (ع) و روز جانباز، صبح ديروز 
(يكشنبه دوم ارديبهشت )، چهار هيات از طرف رهبر معظم انقالب با حضور در منازل تعدادى از جانبازان 
ــهيدى محالتى، ابوترابى فرد، قمى و  از رشادت، صبر و استقامت ايثارگران تجليل كردند. حجج اسالم ش
حاج على اكبرى به نمايندگى از رهبر انقالب اسالمى با حضور در منازل تعدادى از جانبازان ضمن گفت وگو 
با آنان و كسب اطالع از شرايط زندگى و درمان، از ايثارگرى و فداكارى جانبازان سرافراز دفاع مقدس قدردانى 
كردند. همچنين مسئوالن نمايندگى ولى فقيه در مراكز استان ها و ائمه جمعه سراسر كشور نيز به نمايندگى 
از رهبر معظم انقالب اسالمى با حضور در منازل تعدادى از جانبازان سراسر كشور از اين يادگاران گرانقدر دفاع 

مقدس تجليل كردند.

زمزمه از دسترس خارج كردن تلگرام دارد هر 
لحظه به وقوع نزديك تر مى شود. مشابه يك سنت 
نه چندان خجسته ابتدا شايعاتى در سطح رسانه ها 
و افكار عمومى مطرح مى شود و در ادامه با تكذيب 
ــئوالن والبته اظهار نظرهاى پراكنده  و انكار مس
ــرانجام شايعه  ــويم و س و متناقض روبه رو مى ش
تبديل به حقيقت مى شود. پيام رسان تلگرام در 
ميان ايرانيان استفاده و محبوبيت بااليى دارد و و 
كسب  وكار و سرگرمى و اطالع رسانى و بسيارى 
امور ديگر در قالب آن انجام مى گيرد ، از دسترس 
ــدن آن موجب نارضايتى بسيار خواهد  خارج ش
ــيما در مورد رضايت  شد و گزارش هاى صدا و س
مردم از فيلترينگ را بايد در كنار بقيه گزارش هاى 
ــاره كرد  ــانه قرار داد.  بايد به اين نكته اش اين رس
ــى در راه رضاى خدا  ــين هاى ارتباط كه  اپليكش
ــه اند و در  ــار عموم قرار نگرفت به رايگان در اختي
ــون مدعى عرفان واخالق  دنيايى كه حتى تلويزي
ــال پيامك و تبليغات  ايران هم در چارچوب ارس
ــت  ــب منافع اس ــى پرحجم به دنبال كس مصرف
نمى توان در اختيار نهادن چنين تكنولوژى هايى 
ــير كرد و  بستر اقدامات  را تنها فى سبيل ا... تفس
ــود. همان گونه  كه  امنيتى و اطالعاتى خواهند ب
ــت جمهورى اياالت متحده  با  در انتخابات رياس
ــخصيت مخاطبان و  شگردهايى چون تحليل ش
انتشار پست هاى مجعول بر ذهنيت مخاطب عام 
تاثيرگذارى ايجاد كردند. ولى آيا براى جلوگيرى از 
پلشتى هاى هر پديده بايد كليت آن را از ميان برد؟ 
ــور كه هميشه به دنبال  يك تفكر و جريان در كش
ــتن وراندن بوده هميشه  برخورد،بستن و شكس
ــگام و خواهان اين گونه برخوردها بوده و هر  پيش
ــته به زمان و ابزار به طريقى خواهان اعمال  بار بس
ــد چه روزنامه چه  شدت مى شود؛ چه كتاب باش
ماهواره و حال نوبت به تلگرام رسيده است. به نظر 
پس از ناآرامى هاى دى گروهى به صرافت افتاده 
ــاى كاغذى آبى رنگ  اند كه ناآرامى ها از هواپيم
تلگرام  فرود آمده اند و راه ساقط كردن اين امكان 
ــت و گاليه اى هم بر آنان روا نيست كه درتمام  اس
حيات سياسى خود جز اين نمى دانسته اند و نكرده 
اند. اين تفكر چنان در جان شان ريشه دوانيده كه 
در كامنتى در پاسخ به ازدواج مجدد بهاره رهنما 
ــينما خواهان برخورد مسئوالن با  ــه س هنرپيش
ــود! اما حكايت  ــده ب ازدواج مجدد هنرمندان ش
ــن روحانى و دولت متبوعش از جنسى ديگر  حس

ــانى را  ــت. آقاى روحانى مدعى بود مردم كس اس
ــور را به اين روز انداخته اند نمى خواهند و  كه كش
ــريع القلم شده اند .  در دولت او ممنوع القلم ها س
ــى داد كه دولتش بانى هيچ  آقاى روحانى وعده م
محدوديت و ممنوعيت بيهوده اى نخواهد بود اما 
حاال دقيق در كنار گفتمان و اراده محدود كننده 
ــت به يك رياكارى سياسى زده  قرار گرفته و دس
است. در انتخاب  روحانى فضاى مجازى در سال 
ــال 96 نقش عمده اى  ــه ويژه در س 92 وتلگرام ب
ــايد اگر رييس دولت اصالحات را  ايفا كردند و ش
رييس جمهور تبليغات سينه به سينه دانشجويان 
ــل كار هياتى  ــژاد را حاص ــان و احمدى ن و جوان
ــى از پيروزى  ــاى روحانى بخش عظيم بدانيم آق
ــايد  ــت و ش اش را مديون طوفان هاى تلگرام ا س
از ياد نبرده اند انتشار تصاوير ديدار آقاى رئيسى، 
مهم ترين رقيبش با امير تتلو در فضاى تلگرام در 
ساعات پايانى چه خدمتى به ايشان كرد و اكنون 
ــرى در پيش گرفته اند. به نظر در  روى و رويه ديگ
ميان مديران دولت عمل به وعده ها كه هيچ نقض 
ــده  ــه ش عهد تبديل به يك رويه غير قابل خدش
ــد افسار  ــت. دالر كه آقاى روحانى منتقد رش اس
ــيخته آن در دولت احمدى نژاد بود در همان  گس
ــرار گرفته و تلگرام هم  وضعيت اگر نگوييم بدتر ق
ــبوك وتوييتر در دولت مهرورز  به سرنوشت فيس
تبديل مى شود و البته در حوزه هايى اين چنينى 
احمدى نژاد ادعايى نداشت و بدنه حاميانش نيز 
ــت و فيلترينگ بودند.  ــايد از محبان محدودي ش
ــتن  ــان برداش ــايد دولتى ها بگويند هدف ش ش
انحصار پيام رسان خارجى باشد كه البته با توجه به 
فراگيرى تلگرام مى تواند دغدغه بجايى باشد اما 
ميدان دادن به پيام رسان هاى داخى معنى اجبار 
ــت   ــتفاده از آن ها و ممنوعيت تلگرام نيس در اس
بلكه ارائه امكان داخلى در كنار امكان هاى ديگر و 
سپردن حق انتخاب به مردم است نه اينكه مردم 
ــخنان پرطمطراق درباره  و حق انتخاب شان و س
بلوغ سياسى جوانان تنها به ميتينگ هاى بنفش 
با اجراى رضارشيدپور محدود شود. جناب رييس 
جمهور روحانى بداند هر قدر نيز به دل برخى راه 
ــان نخواهد شد و تنها به  بيابد در پايان  عزيز دل ش
خرج او كارهاى شان را پيش خواهند برد و در روز 
حرج در دايره تنگ خودى ها، او پشت در اجتماع 
اين جماعت خواهد بود. تنها زحمت بريدن از بدنه 
اجتماعى و محتوم به شكست بودن تجربه اتحاد 
ــو، يعنى ما و نه  من و  براى اعتدال با ترجمه من وت
ــايد تلگرام زبان نداشته باشد  بقيه خواهد بود. ش
ــتن اهالى دولت  از نمك خوردن و نمكدان شكس
گاليه كند اما  سياست و صندوق راى در ايران زبان 

گويايى دارند.

راه روشن

نقد سياست

احسان اقبال سعيد
دانشجوي دكتري

 مسائل ايران

مريم چهاردولي

گروه سياسي

     سردار فتح ا... جعفرى در گفت وگو با «قانون»:    

ميان دولت و سپاه پاسداران  مشكلي وجود ندارد
ما    در حدى كه امام خميني(س) مى خواست نشديم
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در نخستين سفر رسمى يك هيات بلندپايه پارلمانى ديپلماسي
ايران بـه زنگبار و تانزانيا، گروه دوسـتى پارلمان ايران 
و تانزانيا و زنگبار به شرق آفريقا سـفر كردند. اردشير 
نوريان، رييس گروه دوسـتى پارلمانى ايران و تانزانيا و 
زنگبار كه رياست هيات ايرانى را نيز بر عهده داشت،  در 
اين سفر عالوه بر ديدار با همتايان خود، با گروه دوستى 
پارلمانى اين دو كشور نيز ديدار و گفت و گو كرد. نوريان 
در ديدار بـا امگنى حسـن جوما رييس گروه دوسـتى 
پارلمانـى ايران و زنگباربا اشـاره به اينكـه هيچ مانعى 
در مسـير گسـترش همكارى ها بين دو كشـور وجود 
ندارد، گفت: آماده ايم تجربيات خـود را به طرف مقابل 
انتقال دهيم. اردشير نوريان در اين ديدار با برشمردن 

زمينه هاى همـكارى دو طـرف در عرصه هاى مختلف 
پارلمانـى، سياسـى و اقتصـادى گفت: گروه دوسـتى 
پارلمانى ايران - زنگبار از گسترش ارتباطات دوستانه 
فى مابين حمايت مى كند.وى همچنين گفت: از مواضع 
بجا و شايسته زنگبار در صيانت از  ارتباطات رو به رشد 
فى مابين و پاسخ به ياوه گويى صهيونيست ها قدردانى 
مى كنيم. رييس گروه دوسـتى پارلمانى كشـورمان با 
زنگبار تشـكيل جلسـات دوره اى در تهـران و زنگبار 

را براى شناسـايى زمينه هاى جديد همـكارى ها مهم 
خواند و افزود: هيچ مانعى در مسير گسترش همكارى ها 
وجود ندارد و آماده ايم تا تجربيات خود را به طرف مقابل 

انتقال دهيم.
 حسـن جوما نيز در اين ديدار گفت: گروه دوسـتى 
پارلمانى در مجلس زنگبار در تالش اسـت تا با بررسى ، 
اجرا و پيگيرى طرح هاى مختلف مناسبات فى مابين را 
افزايش دهد. وى تقويت روابط دوستانه زنگبار و ايران را 

دسـتور كار مهم خود و اعضاي هفت نفره گروه دوستى 
پارلمانى زنگبـار و ايران اعالم كرد و افـزود: جمهورى 
اسالمى ايران كشورى مستقل و مقتدر در منطقه و جهان 
است و زنگبار خواستار توسعه ارتباطات و همكارى هاى 

فى مابين است.
گفتنى اسـت دو طرف همچنيـن در اين ديـدار در 
خصوص برخى زمينه هاى توسعه همكارى ها به توافق 
رسيدند و قرار است نشسـت بعدى در تهران با حضور 

اعضاي گروه دوسـتى پارلمانى ايـران و زنگبار تداوم 
يابد.نوريان در ادامه سـفر خود به شرق آفريقا با رييس 
گروه دوسـتى پارلمانـى ايـران- تانزانيا نيـز ديدار و 

گفت وگوكرد. 
نوريان در ايـن ديـدار بر تقويـت روابـط دو جانبه 
پارلمانى بين دو كشـور ايران و تانزانيا نيـز تاكيد كرد.
گفتنى اسـت در اين سـفر اعضاى گروه دوستى ايران 
و تانزانيا و زنگبـار نوريان را همراهى مـى كردند. گروه 
پارلمانى ايران در اين سفر عالوه بر ديدار با همتايان خود 
با رييس كميته روابط خارجى دفاع و امنيت ملى مجلس 
تانزانيا و رييس كميته روابط خارجى مجلس تانزانيا نيز 

ديدار و گفت و گو كرد.

گروه دوستى پارلمانى ايران و تازانيا و زنگبار با يكديگر ديدار و گفت و گو كردند

ديپلماسى پارلمانى ايران در شرق آفريقا
مجلس نگار

ــر از 20 روزديگر تلگرام فيلتر خواهد  در آينده نزديك  و كمت
ــت كه اين روزها در  ــى از ادعاى نماينده اى اس ــد؛ اين بخش ش
ــانه ها زياد حضور دارد. مجتبى ذوالنور نماينده مردم قم در  رس
ــالمى اين صحبت را نزديك به 20 روز پيش  مجلس شوراى اس
در رسانه ها مطرح كرده بود. او گفته بود كه به طور قطع با توجه 
ــتفاده از تلگرام ، در آينده نزديك  و كمتر  ــارات اس به ابعاد خس
ــار اين صحبت،  ــد. بعد از انتش از 20روز تلگرام فيلتر خواهد ش
ــان تلگرام باال گرفت و  اظهار نظر ها درباره فيلتر كردن پيام رس
حتي برخى از نمايندگان نيز با برداشت از صحبت هاى ذوالنور 
تاريخ هاى ديگرى را براى اين كار ارائه مى دادند. اما  قطعى ترين 
تاريخى كه از سوى اين افراد مطرح مى شد  اول ارديبهشت بود. 
ــحالى از اين توقيف خبر  ــادى و خوش برخى از نمايندگان با ش
ــر ها را به باد انتقاد  مى دادند و برخى ديگر نيز اين اين اظهار نظ
مى گرفتند. اما در نهايت روز گذشته تقويم برگه اول ارديبهشت 

خود را هم گذراند و از فيلترينگ تلگرام خبرى نبود.
موافقان فيلترينگ، كانال داران مجازى

ــه يكى از داغ  ــث فيلترينگ تلگرام ب ــال 97 بح از ابتداى س
ــا تعدادى از  ــود. در اين فض ــده ب ترين بحث هاى روز تبديل ش
نمايندگان مجلس نيز جزو افرادى بودند كه پيگير فيلتركردن 
ــه بعد از  ــتان تا جايى پيش رفت ك ــان بودند. داس اين پيام رس
ــرام «درآينده اى  ــى پيش آمده مبنى بر فيلترينگ تلگ حواش
ــه اى غير علنى با حضور  نزديك» مجلس شوراى اسالمى جلس
مسئوالن دولتى برگزار كرد تا جوانب اعالم اين خبر و تصميمات 
اتخاذ شده در كشور را بسنجد. جلسه اى كه به نظر نتايج خوبى 
ــت و بعد از آن كمى اظهار نظر ها درباره  را با خود به همراه نداش
ــده بود. اما در اين ميان نمايندگانى  اين تصميم محتاطانه تر ش
همچون ذوالنور، ابوترابى، كريمى قدوسى، سالك و نمايندگانى 
ــرح موضوع  ــه دنبال ط ــتر ب ــى خاص بيش از يك طيف سياس
فيلترينگ تلگرام تا پايان فروردين بودند. در آخرين اظهار نظر ها 
جواد كريمى قدوسى نماينده نزديك به جبهه پايدارى مجلس 
ــذف نكرده به خانه ملت گفته  كه هنوز كانال تلگرامى خود را ح
ــروش استفاده مى كنم اما قبال از  است:« من در حال حاضر از س
ــتفاده مى كردم و البته هنوز هم كانال تلگرامم فعال  تلگرام اس
ــدن اخير آن، تلگرامم را قطع كردم و به  است. اما بعد از فيلتر ش
ــند؛ چرا  ــم اعالم كرده ام كه كامال آماده باش روابط عمومى ام ه
ــى  ــت.» كريمى قدوس كه حداكثر مهلت آن پايان فروردين اس
ــتا با ذوالنور تاريخ فيلترينگ تلگرام را آخر فروردين  نيز همراس

اعالم مى كند.
ابهام در فيلترينگ تلگرام

ــراى فيلتر اين  ــدگان از روياهاى خود ب هرچند برخى نماين
ــت سخن مى گفتند، نمايندگان  پيام رسان در ابتداى ارديبهش
ــراى فيلترينگ اين پيام  نزديك به دولت اما اعالم هر تاريخى ب
ــت و غير واقعى خواندند. هر چند  ــط دولت را نا درس رسان توس
ــدن اين نرم افزار را نه تاييد و نه تكذيب  دولتى ها نفس فيلتر ش
ــر ارتباطات،  ــس جمهور و وزي ــه گفته هاى ريي كردند اما بنا ب
ــر مى پرورانند.  در اين ميان اما  عده اى خواب فيلترينگ را در س
ــيونى جامع براى  ــتان بر لزوم كميس برخى از چهره هاى بهارس
ــينعلى  ــس تاكيد كردند. حس ــى فضاى مجازى در مجل بررس
ــيون نمايندگان واليى مجلس با  حاجى دليگانى، عضو فراكس

بيان اين نكته كه كميسيون جامعى براى بررسى فضاى مجازى 
ــى راه اندازى اين كميسيون در  در مجلس وجود ندارد، از بررس
ــت برخى  صحن علنى مجلس خبر داد.  وى در توضيح درخواس
ــيون ويژه فضاى مجازى به  ــكيل كميس از نمايندگان براى تش
خانه ملت گفت: امروزه فضاى مجازى از زواياى مختلف اهميت 
بسيارى دارد؛ از يك سو اين موضوع بحثى كامال تخصصى است 
ــور بين پديده ها جايگاه اثرگذار و  ــوى ديگر هنوز در كش و از س
ــهر، ميمه و  ــت. نماينده مردم شاهين ش ــته اس جامعيت نداش
ــرايط در  ــالمى افزود: در اين ش ــوراى اس برخوار در مجلس ش
صورتى كه مساله اى مربوط به فضاى مجازى ايجاد  شود موضوع 
ــيون هاى فرهنگى، صنايع و اقتصادى ارجاع مى شود  به كميس
كه هيچ يك از اين كميسيون ها جامع نگرى الزم را در اين حوزه 
ندارند و نمى توانند تصميم گيرى درست و جامعى داشته باشند.

فضايى كه ديگر مجازى نيست
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراى 
ــاس مطالب مذكور پيشنهاد تشكيل  ــالمى بيان كرد: براس اس
كميسيون ويژه فضاى مجازى ارائه داده شد؛ بايد در حوزه فضاى 
مجازى به ابعاد اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى، تهديدات امنيت 
ملى و بسيارى از موارد ديگر توجه شود.حاجى دليگانى با بيان 
ــت، اظهار  ــده اس اينكه امروزه فضاى مجازى، فضايى واقعى ش
كرد: امروزه اين فضاي حاكم در سراسر دنيا، در بين تشكل هاى 
ــكل هاى صنفى و  ــكل گرفته و اتحاديه ها و ديگر تش سنتى ش
ــيدگى به اين  ــت براى رس غيرصنفى را تهديد مى كند؛ نياز اس
موضوعات كميسيون ويژه اى وجود داشته باشد تا مسائل خود 
را همگام با دولت، درست، تخصصى و جامع و معقول پيش برد.

ــيون نمايندگان واليى مجلس در پايان افزود: اين  عضو فراكس

پيشنهاد چاپ شده و مقرر است به زودى در صحن علنى به راى 
ــنهاد حاجى دليگانى براساس ماده 44  گذاشته شود. اين پيش
آيين نامه داخلى مطرح مى شود كه بنا بر آن درصورت تصويب 
مجلس امكان تشكيل كميسيون هاى ويژه وجود دارد و اعضاى 

آن با راى نمايندگان در صحن تعيين مى شوند.
فيلترينگ تصميم نظام يا گروه هاى سياسى؟

ــس و چهره هاى  ــه فعاليت هاى نمايندگان مجل با نگاهى ب
ــوان فهميد كه  ــى در فضاى مجازى به ويژه تلگرام مى ت سياس
حضور در اين فضا به دليل اجتماع عمومى ايرانيان و جمعيت 40 
ميليونى ايرانى عضو در اين پيام رسان اهميت ويژه اى دارد. اما 
بنا بر آنچه در كشور اتفاق افتاده  و از سويى مناسبات سياسى و 
اجتماعى كه در كشور رخ داده است هيچ گاه اصولگرايان به ويژه 
طيف تندرو اين جريان در بهره بردارى از اين فضا موفق نبوده اند. 

ــداد اعضاى كانال هاى نمايندگان و  به طوري كه با نگاهى به تع
فعاالن سياسى اين جريان مى توان به اين نكته رسيد كه شانس 
تاثير گذارى اين جريانات بر مردم و مناسبات سياسى رخ داده 

شده در تلگرام ميزان بسيار پايينى دارد.
ــنامه دولت  ــته بعد از بخش  اما نكته جالب اينكه هفته گذش
ــدادى از  ــى از تلگرام، تع ــاى دولت ــتگاه ه مبنى بر خروج دس
مسئوالن و نمايندگان مجلس از اين تصميم تبعيت كردند و به 
ــكل عجيبى موافقان توقف فعاليت تلگرام در ايران همچنان  ش
ــان در تلگرام فعال است و از سويى رسانه هاى اين  كانال هاى ش
ــرام و اعضاى كانال  ــته اند عطاى تلگ ــوز نتوانس جريان هم هن
ــند. در ادامه نحوه برخورد برخى  ــان را به لقايش ببخش هاى ش
ــتور توقف  ــانه هاى جريان اصولگرا را با دس از نمايندگان و رس

فعاليت در تلگرام مشاهده مى كنيد.

ــه از درگيرى مامور  در ويديويى ك
ــاد و چند دختر در يكى از  ــت ارش گش
ــد، چند  ــر ش پارك هاى تهران منتش
ــت. مقاومت اين  ــل توجه اس نكته قاب
دختر همراه با توهين و هجوم در مقابل 
ــس العمل پليس  ــس و عك فرمان پلي
ــه البته توام  ــن مقاومت ك در مقابل اي
ــكات قابل  ــدى و توهين بوده از ن با تن

ــت و درواقع هر دو طرف خطا  توجه اس
داشته اند. به نظر من پليس بايد مراقب 
ــد در اينگونه دام هايى كه براى او  باش
ــود. ممكن  پهن مى كنند، گرفتار نش
ــيارى از اين مسائل دام هايى  است بس
ــترانند  ــندكه براى پليس مى گس باش
ــه كنند و در فضاى  تا فيلم هايى را تهي
مجازى قرار دهند، بهتراست كه پليس 
در اينگونه موارد به تذكر، آن هم با لحن 

ــدار پليس  ــرم اكتفا كند.اقت ماليم و ن
ــى پليس به  ــيب ببيند، وقت نبايد آس
ــتورى مى دهد-حال  ــهروندى دس ش
ــا غلط  ــت ي ــتور درس ــه اين دس اينك
ــهروند بايد اطاعت كرده  باشد- آن ش
ــر تخلفى هم از پليس  و گوش كند و اگ
ــكايت كند نه اينكه با  مى بيند، بايد ش
ــرده و احيانا حمله  توهين مقاومت ك
ــورهاى  ــود.اقتدار پليس در كش ور ش
ــاره  ــت و يك پليس با اش ديگر زياد اس

دست خودروهاى بسيارى را به سمت 
ــت هدايت مى كند و آن ها با اشاره  راس
پليس به سرعت مى ايستند و به فرمان 
پليس احترام مى گذارند و پليس اقتدار 
ــورها دارد. ــى در اكثر كش خيلى خوب

متاسفانه در كشور ما پليس اقتدار الزم 
ــود  را ندارد و اين موضوع بايد اصالح ش
ــئوالن ما نبايد در مقابل اينگونه  و مس
حوادث به گونه اى موضع گيرى كنند 

كه اقتدار پليس آسيب ببيند.

ــر دينى،  ــوع حجاب يك ام موض
ــت كه بايد  ــادى و فرهنگى اس اعتق
ــتگاه هاى گوناگون براى ترويج  دس
ــت اعتقاد باور  حجاب، عفاف و تقوي
ــدى عملى به آن از  به حجاب و پايبن
روش هاى ارشادى، هدايتى، معرفتى 
و آموزشى، ايجاد انگيزه، استفاده از 
ــوق هاى مختلف استفاده كنند.  مش

ــور ما رعايت حجاب شرعى  در كش
ــت كه حد حجاب شرعى  قانون اس
قرص صورت و دست ها تا مچ است. 
بنابراين اگر كسانى بيش از آن را در 
منظر و مراعاى بيگانه و نامحرم قرار 
دهند مصداق بى قانونى و نقض قانون 

را انجام داده اند.
بي شك نيروى انتظامى با خانمى 
كه دو تار مويش بيرون آمده برخورد 

ــانى كه حالت  ــد بلكه با كس نمى كن
هنجارشكنى دارند و در مقابل قانون 
مقاومت مى كنند، برخورد مى نمايد. 
از آن طرف اگر پليس سر چهارراه به 
ــينى براى عبور نكردن از چراغ  ماش
اخطار داد و او به ايست پليس توجه 
نكرد و بعد يقه پليس را گرفت پليس 
ــد.كار نيروى  ــر او را ناز نمى كن ديگ
انتظامى، امر به معروف و نهى از منكر 
ــول بنيادين و  ــى و ايجاد تح فرهنگ

ــفه حجاب نيست و اين  توضيح فلس
ــتگاه هاى ديگر است اما اگر  كار دس
ــاد  ــى با نقض حريم قانون، فس كس
ــارى را رواج داد طبيعى  و بى بند و ب
ــب  ــروى انتظامى بر حس ــت ني اس
ــن موضوع  ــبت به اي ماموريتش نس

حساسيت نشان دهد.
ــا جرايم  ــروى انتظامى ب  اگر ني
ــد آن را  ــورد نكند باي ــهود برخ مش

محاكمه كرد.

على مطهرى 
نايب رييس مجلس

مجتبى ذوالنور
عضو فراكسيون نمايندگان واليى

تريبون

يك ويديو از يك برخورد اشتباه كافى بود تا فضاى كشور چند روز درگير حاشيه شود. داستان از برخورد چند نيروى گشت ارشاد در يكى از پارك هاى تهران با چند دختر آغاز شد. موضوعى كه باعث واكنش مسئوالن 
ــبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. اما در اين ميان نمايندگان مجلس نيز براى  كشور نسبت به اين حادثه شد. معصومه ابتكار معاون رييس جمهور و شهيندخت موالوردى دستيار روحانى از جمله كسانى بودند كه نس
ــى يكى از نمايندگان تهران در مجلس از همان ساعات اوليه اين موضوع را پيگيرى و در كانال تلگرامى و صفحه  پيگيرى اين موضوع از پاى ننشستند و اين موضوع را در ابعاد گوناگون مورد بررسى قرار دادند. طيبه سياوش
ــوى ديگر على مطهرى نايب رييس مجلس نيز روز گذشته در گفت و گو با خانه ملت  ــاد ميراث دوران احمدى نژاد براى دوران جديد است. از س خود در توييتر نتايج پيگيرى ها را منتشر كرد. او مى گويد رفتار گشت ارش
نسبت به اين رخداد واكنش نشان داد. مطهرى مى گويد كه اقتدار پليس نبايد با چنين اتفاقاتى زير سوال برود و نيروى انتظامى بايد حواسش را بيشتر جمع كند. در ادامه دو نظر متفاوت از سوى نمايندگان مجلس مى آيد.

نمايندگان نسبت به انتشار يك ويديو واكنش متفاوت نشان دادند

ارشـاد گشت ارشـاد 

پليس براى كسى كه به فرمان ايست توجه نكند ناز نمى كنداقتدار پليس نبايد آسيب ببيند 

      گزارش «قانون» از اظهار نظر نمايندگان درباره فيلترينگ تلگرام در ابتداى ارديبهشت كه به نتيجه نرسيد

پيشگويى هاى  بدلي!

واكنشتعداد اعضانام رسانه 
آخرين پست متعلق به دو روز پيش است33323روزنامه كيهان
-نداردروزنامه رسالت
همچنان فعال است2978روزنامه جوان

آخرين پست متعلق به ديروز است5868روزنامه وطن امروز
همچنان فعال است3259هفته نامه 9 دى
همچنان فعال است685400خبرگزارى فارس
همچنان فعال است233370خبرگزارى مهر

همچنان فعال است355540خبرگزارى تسنيم
همچنان فعال است26594خبرگزارى نسيم
روز گذشته تعدادى خبر منتشر كرد72179خبرگزارى ميزان

واكنشتعداد اعضانام نماينده 
محمدرضا 
پورابراهيمى

هنوز فعال است1648

محمدعلى 
پورمختار

هنوز فعال است6716

حذف كرد3568مجتبى ذوالنور
آخرين پست متعلق به سه روز پيش است1745جوادكريمى قدوسى

هنوز فعال است2115عالءالدين بروجردى
آخرين پست متعلق به دو روز پيش است524سيد جواد ابطحى

حميد رضا
حاجى بابايى

كانالش در دوران انتخابات اخيربه نفع ابراهيم رييسىحذف كرده
 به«انتخاب اصلح» تغيير نام داد.

هنوز فعال است1520كوهكن
همچنان فعال است709ابوالفضل ابوترابى

واكنش برخى نمايندگان و رسانه هاى حامى فيلترينگ تلگرام به خبر توقف فعاليت در اين پيام رسانگروه سياسى
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محمد جـواد ظريف، وزيـر امور خارجه 
ايـران در گفت وگو بـا شـبكه تلويزيوني 
سي بي اس گفت: در صورت خروج آمريكا از 
توافق هسته اي و اعمال مجدد تحريم هاي 
آمريـكا بر تهـران، ايـران نيز يك سـري 

گزينه ها را براي خود در نظر گرفته است.

وزير امور خارجه كشـورمان در پاسـخ 
به اين سـوال كـه اگـر او (دونالـد ترامپ، 
رييس جمهـور آمريـكا) در روز دوازدهم 
ماه مي (22 ارديبهشـت) تصميم به اعمال 
مجدد تحريـم ها بر ايـران بگيـرد، در آن 
صورت شما در ارتباط با پيامدهاي بعدي چه 

تصميمي خواهيد گرفت؛ گفت: ما شماري از 
گزينه ها را براي خودمان در نظر گرفته ايم 
و اين گزينه ها آماده هستند. اين گزينه ها 
شامل از سـر گيري فعاليت هاي هسته اي 
با سـرعتي به مراتب بيشتر مي شود و همه 
اين گزينه هـا در نظر گرفته شـده و پيش 

بيني شـده اند. اين گزينه ها آماده اجرايي 
شدن هستند و ما تصميمات الزم را در زمان 
مناسب اتخاذ خواهيم كرد.ظريف در پاسخ 
به اين پرسش كه اگر رييس جمهور ترامپ 
تحريم ها را بار ديگر بر ايران اعمال كند، آيا 
شما آماده ازسر گيري برنامه هسته اي خود 

هستيد؟ حتي اگر كل جهان به شما بگويند 
چنين كاري نكنيد نيز گفت: واضح اسـت 
كه ديگر كشـورهاي جهان نمي توانند از ما 
بخواهند به طور يكجانبه توافق هسته اي 
اجرايي كنيم، درصورتي كـه اين توافق از 

هم بپاشد.

ظریف: گزينه های ما آماده هستند

در حال حاضر همه منتظر ديدار دوجانبه رهبران 
كره شمالى و  آمريكا هستند. دونالد ترامپ  بدش 
نمى آيد كه از دل توافق خود با كيم جونگ اون، يك 
برجام هسته اى ديگر بيرون بياورد تا به دنيا نشان 
دهد  كه مى تواند مثل اوباما به اين گونه موفقيت ها 
دست پيدا كند. معلوم نيست پشت پرده قرار است 
چه امتيازهايى به رهبر جوان كره شمالى بپردازد  اما 
هر چه  هست او روى اين پروژه، حساب ويژه اى باز 

كرده است.
اتحاد  در راه است؟

ــبه جزيره كره كه  ساكنان شمالى و جنوبى ش
ــاوندى و فاميلى  ــيارى از آن ها نسبت خويش بس
ــت كه منتطر روز اتحاد  ــال هاى سال اس دارند، س
هستند؛حاال و در روز هاى بهارى سال 2018 بيش 

از هر زمانى، ترانه  اتحاد به گوش آن ها  مى رسد. 
ــهروندان  ــيارى از ش ــايد همين حاال بس ش
ــرزمين  كره جنوبى براى ديدار اقوام خود در س
ــيده اند و براى يك  ــه كش باالدستى، كلى نقش
ــد. در طي اين  ــرده ان ــاده ك ــن، خود را آم جش
ــمت دموكراسى  سال ها، هر چقدر سئول به س
ــگ، در يك بن  و فناورى پيش رفته، پيونگ يان
ــنتى، گير افتاده است. دو  بست ديكتاتورى و س
كشور در حال حاضر با هم قابل قياس نيستند و 
ــى ، زمين تا آسمان با  از لحاظ اقتصادى و سياس

هم فرق دارند.
پايان اتمى

گويا به هر نحوى هست، كره شمالى براى پايان 
دادن به برنامه اتمى و موشكى خود به جمع بندى 
رسيده است؛ آن ها رسيدن به سطحى از توسعه كه 
شبيه همسايه پايينى باشد، به حصار كشى دور كشور 
خود و ماندن در وضعيت خفقان، كمونيسم و امنيتى 
ترجيح داده اند. حاال، آن ها بيش از هر زمانى براى 
پايان كره شمالى و برنامه اتمى و رسيدن به كشور 

متحد كره، آماده اند.

استقبال جهان  از تصميم اون
ــار خبر تعليق آزمايش هاى هسته اى و  انتش
ــتقبال گسترده اى در  موشكى كره شمالى با اس

سطح جهانى مواجه شده است.
ــمالى اعالم  ــر كره ش ــگ اون، رهب كيم جون
ــورش ديگر نيازى به آزمايش هاى  كرده كه كش

هسته اى و موشكى ندارد.
كيم جونگ اون گفت كه كشورش در توسعه 
سالح هاى هسته اى موفق بوده و حاال مى خواهد 

بر توسعه اقتصادى تمركز كند.

ــمالى باعث  ــه اين اقدام كره ش چين گفته ك
ــده و روند  ــبه جزيره كره ش كاهش تنش  در ش
خلع تسليحات هسته اى را در اين منطقه بهبود 
ــخنگوى وزارت خارجه  ــگ، س ــو كان مى دهد.ل
ــت) در  ــنبه 21 آوريل (اول ارديبهش چين، ش
ــتر  پكن گفت كه تصميم چين براى تمركز بيش
بر «توسعه اقتصاد و بهبود استانداردهاى زندگى 
ــتر در اوضاع  مردم» كمكى به «تنش زدايى بيش

شبه جزيره كره» است.
ــه روند  ــم «ب ــن تصمي ــم با اي ــت: كي او گف

خلع سالح هسته اى و جست وجوى يك راه حل 
سياسى» كمك كرده است.

ــمالى در مسير   لو كانگ افزود: چين از كره ش
ــت خواهد كرد. «گفت وگو و تبادل نظر» حماي

ــور آمريكا گفته كه  ــد ترامپ، رييس جمه دونال
ــمالى و  ــراى كره ش ــيار خوب ب اين خبرى بس

جهان است.
ــايه اش  ــى هم از اين تصميم همس كره جنوب
استقبال كرده است اما ژاپن هشدار داده كه حاال، 

زمان كاهش فشار بر پيونگ يانگ نيست.

ديدار اتحادى!
ــروع سال 2018  همان طور كه مى دانيد در ش
سرانجام يخ  روابط كره شمالى و جنوبى شكسته  شده 
و حاال با تمام اتفاق هاى خوبى  كه در اين چند هفته 
ــت  اخير افتاده، اين را  هم بايد اضافه كرد كه قرار اس
مون جائه اين، رييس جمهور كره جنوبى و كيم جون 
اون هفته آينده در منطقه غير نظامى بين دو كشور 
ديدارى تاريخى داشته باشند. نشانه ها حاكى از پايان 
ــور به دوران صلح و  اتمى كره شمالى و ورود اين كش

آرامش و فناورى است؛ اگر اتفاق خاصى نيفتد!

ممهدى دل روشن

تغييرات آنقدر در شبه جزيره كره، سريع و برق آسا شده كه  نمى توان پيش بينى پاياِن كره   اتمى
كرد  قرار است فردا و پس فردا چه اتفاقى بيفتد. در حاضر، دو برنامه اصلى توسط 
همسايه هاى شمالى و جنوبى دنبال مى شود؛ پيونگ يانگ آماده كنار گذاشتن برنامه 

اتمى خود است و كره جنوبى هم آماده «يكى شدن» و «اتحاد»

«قانون » آینده شبه جزیره کره  را بررسی می کند

رجب طيب اردوغان، رييس جمهورى تركيه نسبت 
ــراى اجراى طرحى درزمينه  به وجود برخى تالش ها ب

تقسيم بندى دوباره منطقه هشدار داد.
اردوغان در سخنرانى خود در دانشگاهى در استانبول 
به مساله برگزارى انتخابات زودهنگام در تركيه كه از سوى 
پارلمان اين كشور تاييد شده، به آخرين تحوالت منطقه و 

عمليات شاخه زيتون پرداخت.
رييس جمهورى تركيه  اظهار داشت: به نظر مى رسد 
تالش هايى براى اجراى طرحى درزمينه تقسيم دوباره 
منطقه در دست انجام است و اين طرح از عراق و سوريه 
آغاز مى شود و  بار  بسيار سنگينى را بر  دوش تركيه خواهد 
گذاشت. وى گفت: ما بايد با توجه به مختصات جغرافيايى 
و حساسيت دوره اى كه كشور در آن قرار دارد، تصميمات 

فورى را اتخاذ كرده و آن ها را با درايت اجرا كنيم.
اردوغان افزود: اين داليل موجب مى شوند كه ما به 

انتقال به ساختارى رياستى نياز پيدا  كنيم.
رييس جمهورى تركيه درباره عمليات شاخه زيتون 
در منطقه عفرين سوريه  اظهار داشت: 4250 تروريست 
از ابتداى اين عمليات نظامى در ژانويه گذشته و  نيز 346 
تروريست در شمال عراق و 236 تن ديگر در داخل تركيه 

خنثى  شده اند.
منظور اردوغان از خنثى شدن اين افراد بازداشت، 

محاصره يا كشته شدن آن هاست.
وزارت خارجه تركيه نيز مخالفت خود را با اظهارات 
ــاره انتخابات  ــئوالن وزارت خارجه آمريكا درب مس
زودهنگام رياست جمهورى و پارلمان تركيه در ژوئن 
ــت مردم تركيه  اعالم كرده و آن را دخالت در  خواس
ــخنگوى وزارت خارجه  ــت.حامى آكسوى، س دانس
تركيه در پاسخ مكتوب به سخنان اخير هدر ناوئرت، 
سخنگوى وزارت خارجه آمريكا كه نسبت به برگزارى 
ــت فوق العاده در  ــا وجود حال انتخابات زودهنگام ب
ــت: اظهارات  تركيه ابراز نگرانى كرده بود،  اظهار داش
ــتانه آمريكايى ها درباره انتخاباتى كه هنوز  پيش دس
ــت مردم  ــده، به معناى دخالت در خواس برگزار نش

تركيه بوده و اين قابل پذيرش نيست.

اردوغان نسبت به 
سناریوهای تقسیــم
 منطقه هشدار داد
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گروه حقوق و قضا

ــه حرف من  ــر مه آفريد ب «صداقت مي گفت اگ
گوش مي داد، اعدام نمي شد. همان  گونه كه رحيمي 
ــرف من گوش داد.  معاون اول رييس جمهور به ح
ــد، بابك زنجاني و  پرونده هاي مهمي مثل مه آفري

شمس با من بود».
«كرمى  نيز گفته است: قبل از اينكه روزچنگ ها 
ــوند، من گزارش هايي را عليه ايشان به  دستگير ش
حفاظت و اطالعات قوه و وزارت اطالعات و سازمان 
ــتم مبالغي از  ــپاه دادم. فقط قصد داش اطالعات س

روزچنگ ها بگيرم و نمي خواستم پيگيري كنم».
اين ها بخشي از اعترافات اعضاي باندي فاسد در 
دستگاه قضاست كه ماه ها قبل، شناسايي و منهدم  
شد و اعضاي آن دستگير و محكوم به مجازات قانوني 
ــت با پرونده سازي براي  شدند. باندهايي از اين دس
ــعي در اخاذي از آن ها  افراد سرمايه دار و مطرح، س
داشتند واگر موفق به اخاذي نمي شدند با هر ضرب 
ــان مي انداختند  ــود، پرونده را به جري و زوري كه ب
ــتي پرداخت  و تهديد مي كردند اگر مبلغ درخواس
ــد. آن ها كه بسته به  ــود، آن ها اعدام خواهند ش نش
ــد در بدنه  ــته بودن ــب و موقعيت خود توانس مناص
دستگاه قضا رخنه كنند، مدعي بودند قادر به انجام 
هركاري هستند. در عمل نيز در پرونده هاي بسياري 

رد پاي آن ها وجود دارد.
اقدامات قوه قضاييه درزمينه برخورد با مفاسد

ــياري  ــرف زمان وهزينه بس برخورد با آن ها ص
ــت. چنانكه رييس قوه قضاييه، آيت ا...  ــته اس داش
ــاره به اقدامات موثر  آملى الريجانى اين اواخر با اش
ــيدگى به  ــد و رس اين قوه  درزمينه برخورد با مفاس
ــته  ــاى اصحاب ثروت و قدرت، اظهار داش پرونده ه
است كه حل مشكالت معيشتى و مسائل اقتصادى 
ــى و نيازمند تالش  ــم و اساس ــاله اى مه مردم، مس

همگانى است.
همچنين جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران 
نيز چندى پيش با مطرح كردن اين نكته كه رييس 
قوه قضاييه بيشتر از روساى قبلى به بحث مبارزه با 
فساد و سالم سازى دستگاه قضايى اهميت مى دهد، 
گفته بود: «بازرسى پنهان از جمله شيوه هاى نظارت 
بر عملكرد قضات است كه در دوره آيت ا... الريجانى 
اتخاذ شد و گزارش آن در سال جارى به رهبرى نيز 

ارائه شد».
ــه داده  ــه ادام ــن زمين ــادى در اي  دولت آب
ــيابى در  ــارت و ارزش ــت نظ ــكيل معاون بود:«تش
ــتان ها و نيز الزام مسئوالن قضايى  ــترى اس دادگس
و روساى كل دادگسترى استان ها از ديگر اقدامات 
ــاد در داخل اين  دستگاه قضايى براى مبارزه با فس
قوه است». او با اشاره به طوالنى بودن روند دادرسى 
ــيدگى به پرونده هاى  در ايران خواستار تسريع رس
قضات در دادسراى انتظامى قضات شده بود:«تعيين 
ــيدگى به پرونده قضات ضرورى  يك زمان براى رس
ــا در محاكم بدوى،  ــت و پيگيرى اين پرونده ه اس
تجديد نظر و ساير مراجع نظارتى بر عهده سرپرست 

اين دادسراست. 
ــا تاكيد بر  ــادى همچنين ب ــت آب ــرى دول جعف
سياست قوه قضاييه بر حمايت از سرمايه گذارانى كه 
در مدار و مسير قوانين و سياست هاى كشور حركت 
مى كنند در راستاى تأمين امنيت اقتصادى، تداوم 
ــال جارى را نيز از سياست هاى  مبارزه با فساد در س
دادستانى تهران خواند و افزود: اين موضوع اولويت 
ــتانى تهران است؛ قوه  ــتگاه قضايى و دادس اول دس
ــارف با هيچ كس  ــاد اهل تع قضائيه در مبارزه با فس
ــاد در تمام عرصه ها برخورد  نيست و قاطعانه با فس

مى كند.
ــتگاه قضايى نشان داده است  وى ادامه داد: دس
كه با هيچ جريان و گروهى عقد اخوت ندارد، همان 
ــران يك جريان  ــل از عيد برخى از س طور كه در قب
ــده و برخى مى گفتند كه اين  ــتگير ش سياسى دس
ــتگيرى ها به دليل ايام نوروز به تاخير بيفتد، اما  دس
قوه قضاييه و دادستانى در راستاى سياست مبارزه با 
فساد با هر گروه و هر جريان بدون تبعيض، با رعايت 

حقوق متهمان اقدام نموده است.
ــته هاى  مقام معظم  از اين رو براي تحقق خواس
رهبري، مردم و مقامات قضايي الزم است كه با عزمي 
ملي با متخلفان در هر حوزه اعم از قضايي، اقتصادي 
و سياسي برخورد عاجل شود، همان گونه كه با باند 
ــي چندي پيش  ــد اعمال نفوذ در مراجع قضاي فاس

صورت گرفت.
ــانات  ــرادران روزچنگ و ماجراي نوس پرونده ب
ــت پرونده هاست. در  ــال 91 نيز از اين دس ارزي  س
ــامان اقتصادي و بازار آشفته آن روزها،  شرايط نابس
ــب وظيفه ذاتي خود به پرونده  دستگاه قضا بر حس
تخلفات ارزي وارد شد و  جمشيد بسم ا... يا برادران 
ــيار  ــد كه در آن روزها بس روزچنگ نام هايي بودن

درموردشان شنيده مي شد».
پول ندادم، يك ماه بعد گرفتار شدم

ــه در حال  ــان روزچنگ ك ــن دادنامه لقم در مت
ــت،  ــال حبس در اوين اس ــم 20 س گذراندن حك
ــتاد كه به يدا...  آمده است: «كرمي چند نفر را فرس
برادرم گفتند 30 ميليارد تومان پرداخت نكنيد، در 
ــپاه پرونده داريد و اعدام مي شود.گفتم هركاري  س
ــك ماه بعد گرفتار  مي خواهي بكن ما پول نداريم. ي
ــاد و 6 ماه  ــان اتفاقات افت ــي هم ــدم. در بازجوي ش

بازداشت بودم.
ــرپيچي از كرمي 6 سال حبس دادند  به خاطر س
ــوص صحبت هاي  ــي در خص ــد بازجوي و 70 درص
ــتند و صداي ما به هيچ  ايشان بود.همه جا نيرو داش
ــيد.مي گفت بدل پرونده در كشوي ماست  كجا نرس
ــويد.براي مثال آقاي  و اگرپول ندهيد، اعدام مي ش
بعد 21 روز گرفتيم. كرمي هرروز  اسدي پول نداد،

فشار مي آورد».
اما ماجرا چگونه بود؟

ــر  ــريح آنچه بر س روايت لقمان روزچنگ در تش
ــته، اين گونه  ــال ها گذش خود و برادرانش در اين س
ــكيل پرونده قضايى براى  ــت: «در خصوص تش اس

ــازى  ــگ و باند مافياى پرونده س ما برادران روز چن
ــزى، بايد گفت كه  براى صرافان منتخب بانك مرك
ــين كرمى با نام  ــتگى آقاى حس باند فوق به سردس
مستعار مصطفوى بازنشسته، هدايت مى شده است. 
ــال 91 با همكارى آقايان رسولى زاده و  اين باند از س
نيك حالت جهرمى (صرافان زرين در دوبى) فعاليت 
مى كرد و طبق اقرار حسين كرمى باوجود مراجعات 
مكرر به بانك مركزى و كميته ارزى نتوانسته بودند 
ــرل بازار جلب  ــاعد كميته ارز را براي كنت نظر مس
كنند. بنابراين  اقدام به تهيه گزارش هايي دروغين 
ــك مركزى كردند  بر عليه صرافى هاى منتخب بان
كه در همين راستا آقاى حسين كرمى و عواملش با 
مراجعات مكرر به دفتر برادرم آقاى يدا... روزچنگ 
ادعا كردند كه در صورتى كه مبلغ 30ميليارد تومان 
به عنوان حق السكوت به ما پرداخت نشود، پرونده اى 
ــكيل خواهيم داد كه منجر به اعدام خود و  ارزى تش

دو برادر شود.
درنهايت پرونده اى كه ادعا كرده بودند، تشكيل 
ــد و در مورخ 4مرداد1391 منجر به دستگيرى  ش
برادرم يدا... روزچنگ شد و چون حكم جلب بنده را 
نيز گرفته بودند، بنده به سپاه پاسداران شهرستان 
مريوان مراجعه و خود را معرفي كردم  و پس از 6 روز 
بازداشت در مريوان به تهران منتقل شده و در همين 
راستا بازجويى ها توسط ضابطان پرونده شروع شد 
ــت با قرار وثيقه  ــت موق و بنده بعد از 58 روز بازداش

آزاد شدم.
ــدا... روزچنگ همچنان در آنجا ماند   اما برادرم ي
ــازى ها، پس از گذشت  و در پى اقدامات و پرونده س
ــرادر ديگرم انور  13 ماه در تاريخ 30مرداد 1392ب
روزچنگ كه به هيچ عنوان هيچ گونه مداخله اى در 
فروش ارز يا دخالت در امور صرافى يا حتى يك روز 
ــته  و ايشان  حضور در دوبى در زمان فروش ارز نداش
فقط در امر توليد و اشتغال زايى فعاليت داشته، بدون 
هيچ گونه اخطار قبلى توسط ضابطان بازداشت شد. 
ــتگيرى از  ــد در همان روزهاى اول دس ناگفته نمان
ــويش اذهان عمومى و  طريق رسانه ها نسبت به تش
براساس ادعاها و گزارش هاي دروغ به آقاى حسين 
ــده كردند و با  ــانه اى كردن پرون كرمى، اقدام به رس
ايجاد رعب و وحشت در ميان خانواده و اطرافيان از 
يك سو و از سوى ديگر با منحرف كردن ذهن برخى 

مسئوالن نظام به اهداف شان نايل شدند.
ــق آقايان  ــين كرمى از طري در ادامه آقاى حس
ــا  ــتجير ب ــا مس ــادى و محمدرض ــرى رش منوچه
ــرار كرد.هنگام  ــان روز چنگ) ارتباط برق من(لقم
ــان با عصبانيت ادعا  ــين كرمى، ايش مواجهه با حس
ــرادرت تذكر  ــتگيرى خيلى به ب كرد:«قبل از دس
ــكيل داده ام و همچنان  دادم.پرونده شما را من تش
ــت و ضابطان پرونده شما  پرونده در اختيار من اس
بدون هماهنگى با من هيچ كارى در راستاى حل و 
فصل شدن پرونده و حتى وثيقه كردن برادرانت كه 
حق قانونى آن هاست، انجام نخواهند داد، مگر اينكه 

من بخواهم». 
بعد مراتهديد كرد كه تنها  دو روز فرصت دارم تا 
فكرهايم را بكنم.  بالفاصله همه اتفاقات و مباحث را 
به حفاظت اطالعات سپاه گزارش دادم و از آنجا بنده 
ــوه قضاييه براى اثبات ادعا  را به حفاظت اطالعات ق
معرفى كردند و بنده با هماهنگى كامل حفاظت قوه 
قضاييه، اهداف و خواسته هاى آقاى حسين كرمى و 

باند را مو به مو اجرا كردم.
تشكيل پرونده براي روزچنگ ها با گزارش كرمي

ــتاي ادعاي لقمان روزچنگ مي توان به   درراس
ــي از گزارش در گزارش بازپرس شعبه هشتم  بخش
ــوفه از متهم  ــت  با موضوع اوراق مكش كاركنان دول
ــده ارزي آورده  ــوص پرون ــين كرمي در خص حس
ــت: با :« برابر اظهارات حسين كرمى و همچنين  اس
ــكارى آقاى حميد  ــوفه از نام برده با هم اوراق مكش

رسولى زاده صراف دبى و آقاى نيك حالت جهرمى 
ــاتى در خصوص  صرافى زرين اقدام به تهيه گزارش
ــمانى آن در دبى و تهران مى  نواسانات ارزى و نابس
نمايد و گزارشات خود را به مراجع مختلف من جمله 
ــپاه، منعكس مى كند.در ادامه  سازمان اطالعات س
ــت به نظر ميرسد اقدامات متهم  در گزارش امده اس
كرمي و نحوه تهيه گزارشات در جهت كسب منافع 

مالي بوده است.
جزييات اتهامات برادران روزچنگ از زبان لقمان

ــات پرونده  ــگ در رابطه با جزيي لقمان روزچن
ــد: در زمان  ــز اين گونه توضيح مي ده برادرانش ني
دستگيرى آقاى حسين كرمى، تمام گزارش هايي 
ــال 91 تهيه  ــانات ارزى در س كه در خصوص نوس
ــوه قضاييه از  ــط ضابطان حفاظت ق كرده بود، توس
منزل ايشان كشف شد و در پرونده موجود است كه 
متاسفانه محكوميت برادران روزچنگ در خصوص 
ــاق و توزيع  ــور از طريق قاچ اصالح نظام ارزى كش
ــاس گزارش هايي كه به آقاى كرمى  عمده ارز بر اس
ــت چون در آن زمان هيچ گونه اختاللى در  بوده اس
ــى كه صرافى  ــه بود و تا زمان بازار ارز صورت نگرفت
ــا بانك مركزى همكارى  زريوار و صرافان منتخب ب
ــته اند، باالترين قيمت دالر 1250 تومان بوده  داش
ــناد و نمودارهاى مربوطه موجود  ــت و تمام اس اس
بوده و هيچ گاه بانك مركزى كه متولى اين امر است، 
ــكايتى مطرح نكرده و در گزارشات آقاى حسين  ش
ــت كه صرافان بايد از درهم هايى كه  كرمى آمده اس
ــيه سود يك تومانى  از بانك مركزى گرفته اند، حاش
ــند كه اين ادعا كذب است چون چنين  داشته باش
ــدارد و نقطه قابل  ــندى در اين خصوص وجود ن س
توجه اين است كه بنده و برادرانم تنها بر اساس يك 
ــماره اى از صرافى  ــچ مهر، امضا يا ش نامه اى كه هي
ــوى برادران روزچنگ  زريوار ندارد و هيچ وقت از س
تاييد و پذيرفته نشده است،متهم شديم. به دفعات 
ــه را داده ايم اما  ــى اصالتنام ــت كارشناس درخواس
ــن توجهى به  ــفانه قاضى پرونده كوچك تري متاس
ــك مركزى  ــت و هيچ گاه بان ــا نكرده اس اعتراض م
ــت كرده  ــه بارها درخواس ــات حقيقت ك براى اثب

بوديم،توضيحي نداده است.
پرونده اي كه به نتيجه رسيد

ــوذ در مراجع  ــوان اعمال نف ــت عن اين باند تح
قضايي از سوي مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه 
ــاع  ــب االرج ــن 95 و حس ــخ 28 فروردي در تاري

ــراي عمومي و  ــي دادس ــتم بازپرس ــعبه هش به ش
ــود.در تاريخ  انقالب تهران تحت تعقيب واقع مي ش
ــوه قضاييه به  ــت و اطالعات ق مذكور مركز حفاظ
سرپرست دادسراي ناحيه 28 كاركنان دولت مرقوم 
ــين كرمي با  ــخصي با هويت حس كرده است كه ش
ــان محمد رضا  ــي ديگر از جمله آقاي همكاري برخ
ــادي، يوسف رحمتي و خانم  مستجير، منوچهر رش
ــري در خيابان  ــردن دفت ــايخي با داير ك هانيه مش
ــده و به ارتباط گيري  حافظ به شكل سازماندهي ش
ــده در محاكم قضايي از جمله  با برخي اصحاب پرون
ــده ارزي در دادگاه  آقاي روزچنگ از متهمان پرون
ــان روزچنگ  ــر گزارش لقم ــد و براب انقالب كرده ان
ــه صورت ارز  ــردگان، تقاضاي مقاديري وجه ب نام ب
در حدود 600 هزار يورو براي تبديل قرار بازداشت 
موقت به وثيقه آقاي انور روزچنگ كرده اند. متهمان 
با ادعاي اخذ تخفيف در آراي صادره، مقادير ديگري 
ــدي از لقمان  ــك، ملك و اقالم غير نق وجوه نقد، چ

روزچنگ اخذ كرده اند. 
ماجرا از زبان محكومان پرونده

ــن پرونده  ــش مهمي دراي ــت و كرمي، نق صداق
ــا هدايت  ــده فعاليت ها نيز ب ــتند و بخش عم داش
ــد و نام اين دو بارها از زبان  ــخص انجام ش اين دو ش
ــده است. «م.ر» گفته  ساير متهمان پرونده برده ش
است:«شخصى به من مراجعه كرد و گفت يدا... روز 
ــده است ولي اعدام نشود،  چنگ به اعدام محكوم ش
بهتر است. گفتم چرا؟ گفت كردستان ايران و عراق 

به هم مى ريزد.
ــتم،  ــر ارتباطى كه با آقاى «ح» داش  من به خاط
خواستند كه وقتى از وى بگيرم كه او ازقاضى «ص» 
وقتي بگيرد تا مالقاتى داشته باشندكه انجام شد و 
ــيد، من  بعد گفتند افراد بانفوذ ديگرى را مى شناس
آقاى مستجيررا معرفى كردم. چند روز بعد گفتند 
ــد و آقاى لقمان با آقاى  با آقاى كرمى صحبت كردن
ــتجيرگفتند مبلغى  كرمى رو در رو شد و آقاى مس
نقد مى خواهد كه لقمان 60 هزار دالر به بنده و آقاى 

مستجير داد كه تحويل صداقت شد».
نمايندگي ايستك چند استان راخواستم

يكي از افراد ديگر اين باند(يوسف رحمتي) است 
كه در دادسرا گفته است :« آقاي كرمي را ديدم، گفت 
مي خواهم به آقاي روزچنگ كمك كنم. خواستند 
ــانم. گفتم اگر  من نامه اي  را به دفتر آقاي «ط» برس
خط توليد ايستك دارند، من نمايندگي چند استان 

ــي، آقاي  روزچنگ را مالقات  را بگيرم. در دفتر كرم
كردم و گفتم نامه شما را رساندم و در مالقات بعدي 
ــيم تا  ــته باش گفتم يك توافقنامه با روزچنگ داش

ارتباط و رد و بدل پول، قانوني باشد».
ارتباط با داوود احمدي نژاد

هاشم مهدوي پيله رود كه از اعضاي مهم اين باند 
بود نيز در بخشي از اعترافات خود گفته است: آقاي 
ــال 90 در دفتر كار آقاي  مصطفوي(كرمي) را از س
ــور كه با ما  ــرادر رييس جمه داوود احمدي نژاد، ب
ــدارك در  ــناد و م ــت و اس همكاري اطالعاتي داش
ــت، در منزل شهيد حاج حسن  اختيار ما مي گذاش
ــال 94 مرا باديگران آشنا  تهراني مقدم ديدم و تا س
كرد. مصطفوي را به نام كرمي نمي شناختم تا اينكه 

در حكم جلب اسم ايشان را ديدم .
مه آفريد حرف گوش نداد، اعدام شد

حسين كرمي كه خود هدايتگر اين باند بود، گفته 
ــت من مي رسيد  ــت: «پرونده هايي را كه به دس اس
ــون آقاي صداقت ادعا  به آقاي صداقت مي دادم. چ
ــت من در حفاظت قوه قضاييه هستم. درتمام  داش
ــات وديوان  ــر ديوان ودخاني ــا، تجديدنظ دادگاه ه
ــئول دفتر آقاي  ــاي خلفي، مس عدالت اداري با آق
الريجاني رابطه دارم. همه را مي شناسم و مي گفت 
هرجا شاكي وجوددارد به من بدهيد، پيگيري و حل 
مي كنم. در خصوص روزچنگ با وي صحبت كردم و 
دو جلسه در دفتر من تشكيل شد. گفت اگر پرونده 
ــما تجديد نظر برود، كار شما راحت مي شود. وي  ش
هميشه مي گفت كه با قاضي ها رفيق است. صداقت 
ــل مه آفريد، بابك  ــت پرونده هاي مهمي مث مي گف
زنجاني و شمس با من بود . اگر مه آفريد به حرف من 
گوش مي كرد، اعدام نمي شد. مثل رحيمي، معاون 
اول احمدي نژاد و پرونده بيمه در خصوص نگهداري 

آقاي رحيمي توضيح مي داد».
اطالعات پرونده را به كرمي مي دادم

يكي ديگر از اعضاي باند فساد در قوه قضاييه در 
رابطه با حسين كرمي اعتراف كرده است:« كار آقاي 
كرمي، رابطه گري و كارسازي بود. علت رفت و آمد 
ــوع را از بنده پيگيري  من اين بود كه وي چند موض
ــه در دادنامه  ــوالي ك ــخ به س كرده بود. وي در پاس
ــده، در خصوص اينكه آيا  ديوان عالي كشور قيدش
ــز حفاظت اطالعات  پرونده هاي مهمي كه در مرك
قوه داشته، اطالعاتش را به آقاي كرمي داده ايد؟ اقرار 
ــت:« بله، در خصوص پرونده پتروشيمي و  كرده اس

ــح دادم و گفتم صبر كنيد  پرونده روز چنگ تو ضي
پرونده به دادگاه  تجديد نظر برود».

200ميليون تومان براي يك نامه
يوسف رحمتي ديگر عضو نيز گفته است: «كرمى 
برايم تعريف كردآقاي لقمان نامه آوردند كه به دفتر 
ــاندم و مبلغ 200 ميليون را به  ــپاه رس اطالعات س

حساب خودم خواباندم».
وي مي گويد: «قبل از اينكه روزچنگ ها دستگير 
ــان به حفاظت و  ــاتي عليه ايش ــوند، من گزارش ش
ــازمان اطالعات  ــات و س ــات و وزارت اطالع اطالع
ــتم مبالغي از روزچنگ  ــپاه دادم، فقط قصد داش س
ــتم پيگيري كنم. «ت» يك بار  بگيرم و نمي خواس
ــه «پ، نماينده مجلس»  پيش من آمد و گفت كه ب
ــت  ــت فوتبالي ها كه قرار اس بگو كه تعدادي از ليس
ــوند.يك بارهم پدر  به قوه قضاييه معرفي شود، نش
بابك زنجاني را پيش من آوردند».يوسف رحمتي در 
بخش ديگري از دفاعيات خود گفته است:«نمي دانم 
موضوع روزچنگ از كي شروع شد.آقاي كرمي گفت 
براي آقاي «ط» نامه داريم و توضيح مختصري داد. 
ــر«ط»دادم و چك  ــئول دفت من نامه را  به «م» مس
ــت؟ گفت بله  ــم روزچنگ راضي اس را گرفتم. گفت
ــت. گاليه اي كه از دوستان  از شير مادر حالل تر اس
حفاظت داشتم، اين بود كه حداقل يك تذكري به ما 

مي داديد تا دخالت نكنيم».
انهـدام باندهاى فسـاد، سـخت ترين اما 

موفق ترين اقدامات دستگاه قضا
ــا اخاذي  ــن باند ب ــد، اي ــه كه ذكر ش همان گون
ــايي و منهدم شد. در كارنامه  ميلياردها دالر، شناس
ــي  اين باند در پرونده اخاذي از روزچنگ ها از گوش
ــلوار،  ــت كت وش موبايل و آي پد گرفته تا يك دس
اقامت در ويالي شمال، دفتر كار،مبالغ نقدي چون 
20 هزاردالر ،  40 هزار دالر، 50هزار  و 79 هزار دالر 
ــون تومان وجه  ــوارد متعدد چند صد ميلي و ... در م
ــان، چك هاي  ــون  200 يا300 ميليون توم نقد چ
ميلياردي، خودرو ال90 و... ده ها مورد ديگر وجود 
دارد كه با راي قطعي قضايي رد مال و مجازات زندان 

براي مرتكبان قاطعانه اجرا شده است.
ــد، اين گونه افراد با اشراف بر   بنابرآنچه گفته ش
چند وچون پرونده سرمايه داران و فعاالن اقتصادي 
و يافتن روزنه اي براي رسوخ به پرونده آن ها، برنامه 
ــراد  نه تنها از  ــد مي زنند. اين اف اخاذي خود را كلي
تمامي امكانات و ارتباطات قضايي و اطالعاتي خود 
ــانه هاي  ــتفاده مي كنند كه از طريق برخي رس اس
ــده يا حتي كانال هاي تلگرامي به روند  شناخته نش
ــيدگي به پرونده هاي مورد نظر خود سمت وسو  رس
ــانه اي  مي دهند و اين گونه با به راه انداختن جو رس
ــه مي خواهند،  ــه آنچ ــد و ارعاب ب ــا تهدي همراه ب

مي رسند.
ــا از پرداخت  ــتگاه قض ــخنگوي دس ــار س  يك ب
ميليوني به خبرنگاري براي پرسيدن سوالي خاص 
در نشست هفتگي با اصحاب رسانه پرده برداشت كه 
نشان ازتالش ها براي تحت فشار قرار دادن دستگاه 
ــت.بنا براين شناسايي  ــانه ها داش قضا از طريق رس
ــا موفق ترين  ــخت ترين ام و انهدام اين باندها از س
اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخير بوده است. 
ــار ها به  ــي از فش ــايد به جرات بتوان گفت بخش ش
ــنگ اندازي  در راه مبارزه با  دستگاه قضا با هدف س
ــط افراد با نفوز و داراي منصب و قدرت  مفاسد توس
ــربلند از مبارزه با  ــتگاه قضا س و ثروت است كه دس

مفاسد در دستگاه قضا بيرون آمده است.

   براي تحقق خواسته هاى مقام معظم رهبري، مردم و مقامات قضايي  بايد با عزم ملي با متخلفان در هر حوزه اعم از قضايي، اقتصادي و سياسي برخورد عاجل شود
   يكي از محكومان :گاليه اي كه از دوستان حفاظت دارم، اين است كه حداقل يك تذكري به ما مي داديد تا دخالت نكنيم

   از چندين هزار دالر تا چك ميلياردي و دفتر سعادت آباد تا گوشي موبايل در اين پرونده گرفته شده است
   شناسايي و انهدام اين باندها از سخت ترين اما موفق ترين اقدامات دستگاه قضا در چند سال اخير بوده است 

   به خاطر سرپيچي از كرمي 6 سال حبس دادند و 70 درصد بازجويي درخصوص صحبت هاي ايشان بود
   لقمان روزچنگ: كرمي چند نفر را فرستاد كه به يدا... برادرم گفتند كه 30 ميليارد تومان پرداخت كنيم 

   در پرونده تخلفات اين قاضي ده ها ميليارد تومان و تعداد بسياري خودرو جا به جا شده است
   رحمتي: گفتم اگر خط توليد ايستك دارند، من نمايندگي چند استان را بگيرم

دادنامه شعبه 1 دادگاه كيفرى  1 دادنامه شعبه 1 دادگاه كيفرى  1 مكاتبات  قضايى شعبه 1 دادگاه كيفرى  1

        «قانون» نمونه اى از علل حمله هاى گسترده عليه
         دستگاه قضا را منتشر مى كند   

پر وند ه سا زى  برپر وند ه سا زى  بر  ا ىا ى
 اخا ذ ى ها ى ميليار اخا ذ ى ها ى ميليار  د ى د ى 

    لقمان روزچنگ، با اثبات پرونده سازي عليه خود
باعث شناسايي و  نابودى   باند فاسد در دستگاه قضا شد 

دادنامه شعبه19ديوان عالى كشور

 هاشم مهدوى  پيله رود با اسم مستعار صداقت:
با احراز بزه انتسابى رشوه به متهم و با استناد به ماده3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختالس و 
كاله بردارى نام برده به 10سال حبس، 74ضربه شالق، جزاى نقدى معادل وجوه دريافتى، انفصال موقت 

از خدمات دولتى به مدت 3سال محكوم مى شود.

حسين كرمى با اسم مستعار مصطفوى:
3سال حبس، رد مال شامل 18ميليون و 20 ميليون تومان  بابت خريد گوشـى و آى پد و بن هاكوپيان، 
استرداد دو فقره چك به مبلغ 120 ميليون تومان، 79هزار دالر وجه نقد دو فقره چك جمعا به مبلغ 19ميليارد 

ريال كه در مورد اخير با مشاركت آقايان رحمتى و مستجير در حق لقمان روزچنگ محكوم مى  كند.

جرايم و مجازات هاى اعضاى باند فساد در دستگاه قضايى با اتهام اِعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانونى، موضوع گزارش حفاظت و اطالعات قوه قضاييه 
و پيرو شكايت آقاى لقمان روزچنگ اينگونه تعيين شد:

لقمان روز چنگ ضمن تشكر از قوه 
قضاييه گفت:

 شكايت اينجانب عليه يكى از قضات 
مشهور در بازپرسى هفت كاركنان 

دولت در خصوص اخذ چندين ميليارد 
پول ،ارز و خودرو مفتوح و توسط 

دستگاه قضايى در حال رسيدگى 
است
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سيد مسعود آريادوست

 آيا صندوق هاى بيمه اى و بازنشسـتگى كشور 
ورشكسته شده اند؟ محسن ايزدخواه، كارشناس 
حـوزه تامين اجتماعـى در گفت وگو بـا «قانون»، 
ايـن مسـاله را تكذيـب نمى كنـد. او به صراحت 
مى گويـد:«... بقيه صندوق ها به تعبيـرى به لحاظ 
حسابدارى ورشكسته هستند. به همين  دليل است 
كه دولت بيـش از 76 درصد هزينه هـاى صندوق 
بازنشستگى كشورى را تامين مى كند».  ايزدخواه 
ضمن انتقاد از عالى ترين مقام نظام تصميم گيرى 
در حوزه صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى اظهار 
داشـت:«در مديريت بحران صندوق هـا، درايت و 
كفايت مديران حرف اول را مى زند. آن ها بايد بتوانند 
درمواقع الزم هشدارهاى آنى را اعالم كنند و به موقع 
مشكالت مربوطه را به سمع و نظر عالى ترين مقام 
نظام تصميم گيرى برسانند تا تصميمات  به هنگام 
اخذ شود». اين كارشـناس حوزه تامين اجتماعى 
معتقد است كه اوضاع صندوق ها در ايران به مرحله 
بحرانى رسيده است و اگر فكرى به حال اوضاع آن ها 
نشود، بحران هاى جدى ترى دامان اجتماع را خواهد 
گرفت. بررسى ريشه مشكالت صندوق هاى بيمه اى 
و بازنشسـتگى، دسـت اندازى دولت هـا به منابع 
سازمان تامين اجتماعى، منفعت نمايندگان مجلس 
از منابع سازمان تامين اجتماعى و همچنين تحليل 
لطماتى كه در دولت هاى احمـدى نژاد و روحانى به 
صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى وارد شد، ازجمله 
مباحثى اسـت كه در اين گفت وگو مطرح شده كه 

مشروح آن را در ادامه مي خوانيد. 
      همـگان مطلعند كـه صندوق هـاى بيمه و 
بازنشستگى كشـور با مشـكالت فراوانى مواجه 
هستند. اجازه بدهيد در ابتداى بحث، يك ريشه يابى 
از اين مشـكالت داشته باشـيم. به نظر شما ريشه 
مشكالت كنونى صندوق هاى بيمه و بازنشستگى 

به چه دورانى بازمى گردد؟
ــتگى، در واقع   ــاى بيمه اى و بازنشس رفتار صندوق ه
شبيه رفتار يك موجود زنده است. اين صندوق ها همچون 
موجودات زنده، دوران نوجوانى، بلوغ و دوران جوانى، پيرى 
ــتگى به تدبير كارگزاران  و كهنسالى دارند. در نهايت بس
اين صندوق ها و محيط داخلى و محيط پيرامونى و سطح 
توسعه يافتگى هر كشوري دارد كه چگونه بتوانند با مشكالت 
ــى از اين  ــن صندوق ها برخورد كنند. بخش پيش آمده اي
مشكالت ذاتى است و  براى همه صندوق هاى بيمه، حتى در 
كشورهاى توسعه يافته اتفاق مى افتد. آنچه كه مهم قلمداد 
ــاله و حل و فصل نسبى  مى شود، نحوه برخورد با اين مس
مسائل و مشكالت صندوق هاست. صندوق هاى بيمه اى 
از محيط هاى پيرامون و مسائل درونى شان  بسيارتاثيرپذير 
ــتند. در مديريت بحران صندوق ها، درايت و كفايت  هس
مديران حرف اول را مى زند. آن ها بايد بتوانند درمواقع الزم 
هشدارهاى آنى را اعالم كنند و به موقع مشكالت مربوطه را 
به سمع و نظر عالى ترين مقام نظام تصميم گيرى برسانند تا 
تصميمات به هنگام اخذ شود. در اين مورد خاص، بايد به نوع 
اداره صندوق هاى بيمه اى به لحاظ ساختارى اشاره كرد؛ 
تمام مقاوله نامه هاى سازمان بين المللى كار به اين مساله 
تاكيد دارد كه دولت ها تضمين كننده نهايى فعاليت هاى 
ــتگى هستند. اما  صندوق هاى بيمه اى در حوزه بازنشس
اين به آن معنى نيست كه بايد دولت ها در تمام شئون اين 
ــه ذى نفعان ديگرى مثل  صندوق ها دخالت كنند؛ چراك
بيمه شدگان و كارفرمايان وجود دارند كه بايد در عالى ترين 
سطوح تصميم سازى اين شركت ها حضور داشته باشند تا 
به خوبى مسائل درك شود و به جامعه كارگرى-كارفرمايى 
انتقال يابد. از طرفى نيز دولت ها به عنوان تضمين كننده 
نهايى بايد از نحوه اداره اين صندوق ها در قلمرو خاصى كه 
براى آن ها تعريف شده، اطالع داشته باشند. به همين دليل 
ــت كه در تمام توصيه نامه ها و مقاوله نامه هاى سازمان  اس
ــى تامين اجتماعى، بر  بين المللى كار و اتحاديه بين الملل
مقوله سه جانبه گرايى، تاكيد شده است. اگر دولت بخواهد 
ــد، مى تواند به خاطر  ــن صندوق ها دخالت كن در تمام اي
ــيب هايى را به  منافع كوتاه مدت يا كوته نگرانه دولت، آس
اين صندوق ها و سرمايه هاى شان برساند. در ايران نيز اين 
مساله از دير باز اتفاق افتاده است. در حال حاضر دولت ها به 
منابع صندوق هاى بيمه اى دست اندازى كرده اند. به همين 
ــت كه در قانون تامين اجتماعى قبل از انقالب و  دليل اس
در  قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعى بسيار 
ــت كه صندوق هاى بيمه اى بايد استقالل  تاكيد شده اس
ادارى-مالى و حقوقى و همچنين تشكيالتى داشته باشند 
تا از دست اندازى هاى دولت ها در امان باشند.نكته ديگر در 
مورد ريشه مشكالت صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى به 
محيط پيرامونى صندوق ها باز مى گردد. منظور از موقعيت 
محيط پيرامونى صندوق ها، شاخص هاى اقتصادى، رونق 
ــرش دولت به حقوق  ــرمايه گذارى، نگ اقتصادى، نرخ س
ــى و ... است كه بر  مالكيت، نگرش دولت در اقتصاد سياس
منابع و مصارف تامين اجتماعى اثرگذارى بسيارى دارند. 
ــاهد رونق اقتصادى و نرخ بيكارى زير پنج  بنابراين اگرش
درصد باشيم، به طور طبيعى جمعيت فعال و  شاغل كشور 
در صندوق هاى بيمه اى عضو مى شوند و  حق بيمه پرداخت 
مى كنند. برعكس اگر نرخ تورم بااليى داشته باشيم (مثل 
سال هاى اخير كه هم تورم داشته ايم و هم ركود)، به تدريج 
شركت ها و شهرك هاى صنعتى تعطيل مى شوند. به همين  
جهت عالوه بر اينكه سازمان تامين اجتماعى نمى تواند حق 
بيمه پرداخت كند، به طور  طبيعى درآمدهاى آن نيز كاهش 
و هزينه هايش افزايش پيدا مى كند. مساله ديگر به بازى با نرخ 
دالر باز مى گردد كه مى تواند منابع و مصارف سازمان تامين 
اجتماعى را  بسيارتحت تاثير قرار دهد. وقتى سازمان تامين 
اجتماعى منابع مازاد خود را در سال هاى متمادى در چرخه 
سرمايه گذارى قرار داده است، تضعيف پول ملى به نوبه خود 
منجر به كاهش ارزش اين منابع خواهد شد. بنابراين هم 

محيط پيرامونى و هم محيط درونى بر نحوه اداره صندوق ها، 
اثرگذار است. در اين ميان، نكته  بسيار مهمى وجود دارد كه 
نظام ما از آن غافل بوده است. زمانى كه مى خواهند صندوق 
بيمه اى را احداث كنند، آيتم هاى مختلفى را كنار يكديگر 
قرار مى دهند و بررسى مى كنند مثل نرخ اميد به زندگى، 
مشاركت، بيكارى، اشتغال و سرمايه گذارى و ده ها مولفه 
ديگر را در نظر مى گيرند و بر اساس آن «نرخ حق بيمه اى» 
تعيين مى كنند كه به آن «محاسبات بيمه اى» مى گويند. بر 
اين اساس، نرخ بيمه اى ايجاد مى شود كه بر اساس ورودى ها 
و خروجى هاى تعيين شده، شروع به فعاليت مى كنند. در 
قانون تامين اجتماعى قرار بوده است كه هر سه سال يك بار 
اين محاسبات بيمه اى صورت بگيرد و به شوراى عالى تامين 
ــود تا تصميم گيرى هاى الزم اتخاذ  اجتماعى گزارش ش
شود. در طول اين 40 سال فقط يك بار اين امر صورت گرفته 
ــت. به همين جهت در خصوص واقعيت هاى سازمان  اس
تامين اجتماعى، اطالعات كافى و وافى در اختيار نظام عالى 
تصميم گيرى كشور قرار نگرفته است. گاهي كاركردهاى 
ــركات بچه پولدارانه آن ها و  مديران تامين اجتماعى و ح
همچنين الپوشانى اين مسئوالن، منجر به اين شده است 
كه معرفت الزم در مورد اوضاع صندوق هاى كشور به وجود 
نيايد. به جاى اينكه بر اساس محاسبات بيمه اى و با توجه به 
نرخ اميد به زندگى سن بازنشستگى را افزايش دهند و سن 
ــد، نظام تصميم گيرى معكوس  پرداخت بيمه را باال ببرن
عمل كرده كه در اين راستا مجلس، دولت و كسانى كه نام 
ــند، در اين مساله  دفاع از جامعه كارگرى را يدك مى كش
ــورهاى توسعه يافته  از يكديگر سبقت گرفته اند. در كش
مثل فرانسه و انگلستان، وقتى نرخ اميد به زندگى افزايش 
ــد اقتصادى رو به كندى مى رود و  مى يابد يا روندهاى رش
صندوق ها به سمت پير شدن حركت مى كنند، به دنبال 
اصالحات پارامتريك مى روند. اما در اين خصوص در ايران 
معرفت الزم براي تغيير وضعيت صندوق هاى بيمه اى حتى 
در عالى ترين سطوح تصميم گيرى به وجود نيامده است. 
ــئوالن مربوطه فكر مى كردند كه بسياري مشكالت  مس

ــور را از پنجره تامين اجتماعى حل كنند؛ بنابراين از  كش
ــاى اين چنينى  ــتگى هاى پيش از موعد و كاره بازنشس

حمايت كردند.
      در صحبت هاى تان اشـاره بـه چند موضوع 
داشـتيد. از جمله دسـت اندازى بـه صندوق ها از 
سوى دولت ها، تاثير محيط پيرامونى بر روند كارايى 
صندوق ها، الپوشانى مديران و مسائلى از اين قبيل. 
سـوال اين اسـت كه اين نوع نگاه به صندوق هاى 
بيمه اى و باز نشسـتگى در 39 سـال انقالب، از چه 

زمانى آغاز شد و در كدام دوران به اوج خود رسيد؟
همه دولت هاى بعد از انقالب به نوعى به منابع سازمان 
تامين اجتماعى دست اندازى داشته اند. وقتى جنگ آغاز 
شد و دولت وقت با كسرى منابع روبه رو شده بود، در روندى 
قانونى، دولت نخست وزير دوران جنگ پنج ميليارد تومان 
از سازمان تامين اجتماعى استقراض كرد. بنابراين آستانه 
دست اندازى دولت ها به سازمان تامين اجتماعى به دوران 
ــاس نگاه واقع بينانه اى كه  جنگ بازمى گردد. البته بر اس
شخص نخست وزير دوران جنگ و تيم ايشان داشتند، در 
ــه ميليارد تومان از  قالب تبصره 81 يا 82 اليحه بودجه، س
آن مبلغ در قالب امالك، مستغالت و شركت ها، به سازمان 
ــاله با گشاده دستى تمام صورت  بازگردانده شد. اين مس
گرفت؛ اين در حالى بود كه دولت با جنگ دست و پنجه نرم 
مى كرد. در دولت سازندگى و بعد از دولت نخست وزير دوران 
جنگ، چند هجمه به سرمايه هاى سازمان تامين اجتماعى 
ــازمان تامين اجتماعى  ــد. در دولت سازندگى، س وارد ش
ــتان كه از حداقل ترين  ــيارى بيمارس وادار شد تعداد بس
ــيس كند و به اين  استانداردها  نيز برخوردار نبودند، تاس
صورت هزينه سنگينى متوجه سازمان تامين اجتماعى 
شد. همچنين وزير وقت كشاورزى، دولت و سازمان تامين 
ــديد قرار داد تا از منابع سازمان  اجتماعى را تحت فشار ش
ــرمايه گذارى در كشت و صنعت  تامين اجتماعى براى س

كارون و هفت تپه استفاده شود. باوجود اينكه چند دهه از 
ــاله مى گذرد، هنوز در اين موضوع تسويه حسابى  اين مس
صورت نگرفته است. اين نگرانى ها وجود داشت و كسانى 
كه دغدغه نظام تامين اجتماعى را داشتند، در پى اين بودند 
كه به نوعى دست اندازى دولت را به اين سازمان كم كرده و   
وضعيت پول هاى اخذ شده از اين سازمان را مشخص كنند. 
تا قبل از تصويب قانون «ساختار» سازمان تامين اجتماعى، 
ــت درمان و آموزشى پزشكى  زيرمجموعه  وزارت بهداش
بود؛بنابراين وزير بهداشت سه نفر را به عنوان مديرعامل و 
رييس هيات مديره و دو نفر را به عنوان عضو هيات مديره 
ــت هاى  به دولت معرفى مى كرد و اگر در چارچوب سياس
ــدند. به همين  دولت عمل نمى كردند، آن ها بركنار مى ش
جهت از حوالى سال 80 ، بحثي مطرح شدكه چكار كنيم 
ــازمان تامين اجتماعى كم  تا دست اندازى دولت ها به س

شود؛بنابراين ساختارهاى جديدى در سازمان تعريف شد.
      چرا مجلسى ها دخالت نمى كردند؟

البته مجلسىها خودشان ذى نفع بودند. كدام نماينده 
دوست ندارد كه در حوزه انتخاباتى اش بيمارستان تاسيس 
شود؟ نماينده ها نيز فقط به فكر شهر و مردمان خودشان 
بودند و كارى به مشكالت ديگر نداشتند. خود نماينده ها نيز 
تمايل داشتند كه از طريق امكانات سازمان تامين اجتماعى، 
برخى مشكالت حوزه انتخاباتى شان را حل كنند. در نهايت 
ــال 80 اين بحث مطرح شد  همان  گونه كه گفته شد، از س
كه بايد تدابيرى انديشيده شود تا دخالت دولت ها در اداره 
صندوق هاى بيمه اى و از جمله سازمان تامين اجتماعى 
كمتر شود. به همين دليل در سال 83، قانون «ساختار نظام 
جامع رفاه و تامين اجتماعى» به تصويب رسيد و قرار شد 
اساسنامه صندوق هاى بيمه به نحوى تغيير پيدا كند كه 
نصف به عالوه يك هيات امنا يا مجمع (به عنوان عالى ترين 
ــه اى)،  نمايندگان  مقام تصميم گيرى صندوق هاى بيم
ــاى يك نمايندگان كارگران  دولت و همچنين نصف منه
ــند. طى اين فرآيند بايد بتوان در نهايت  و كارفرمايان باش
ــرار بود كه دخالت  مديرعاملى را انتخاب كرد. اينچنين ق

دولت ها به حداقل برسد و حاكميتى شركتى اجرايى شود. 
ــفانه اين موضوع به دولت آقاى احمدى نژاد  درادامه متاس
ــيد. وي هيچ اعتقادى به چارچوب هاى قانونى دراين  رس
ــت. مجلس وقت نيز براي اينكه احمدى نژاد  حوزه نداش
ــاختار نظام جامع رفاه و  را بتواند متقاعد كند كه قانون س
تامين اجتماعى را بپذيرد و اجرايى كند، ماده واحده اى را 
ــورى الحاق كرد  به ماده 113 قانون مديريت خدمات كش
كه در اين ماده واحده، مقوله سه جانبه گرايى را كه به طور 
نسبى در 50 سال گذشته رضايتمندى جامعه كارگرى و 
كارفرمايى را به ارمغان آورده بود، به هم زد و اين تركيب را به 
اين صورت اصالح كردند كه 6 نفر نماينده از سوى دولت و 
دو نفر نماينده از سوى كارگران باشند؛درحالى كه بر اساس 
قانون ساختار، 6 نفر نماينده دولت و پنج نماينده كارگران 
ــتند. در چنين ساختارى هر دو  و كارفرمايان حضور داش
قشر نماينده، در تصميمات مى توانستند موثر باشند. با اين 
شكل دخالت شركاى اجتماعى زينتى شد؛بنابراين  بود و 
نبودشان چندان فرقى نداشت. به جاى اينكه مديرعامل 
ــود، به طورمستقيم توسط  توسط هيات مديره معرفى ش
هيات امنا انتخاب مى شد و مقوله سه جانبه گرايى و حفظ 
ــد.  ــتقالل ادارى و صندوق هاى بيمه اى مخدوش ش اس
انتظار ما اين بود كه در دولت آقاى روحانى به خصوص در 
دولت يازدهم، در اين مورد تصميم ويژه اي اخذ شود. آقاى 
روحانى در تبليغات رياست جمهورى خود به مقوله دخالت 
ــاره داشتند. تصور اين بود كه  مردم و حضور NGOها اش
اولين اصالحيه در خصوص رسيدن به خواسته هاى مردم از 
سوى رييس جمهور، در حوزه صندوق هاى بيمه اى باشداما 
در عمل چيز ديگرى رخ داد و وضعيت بسيار بدتر از گذشته 
شد؛ به  گونه اي كه به عنوان مثال شستا به عنوان يك شركت 
سرمايه گذارى بزرگ، در دوره اول رياست جمهورى آقاى 
ــل و اعضاى هيات مديره آن  روحانى، بالغ بر 6 بار مديرعام
تغيير كرد و همان دستورات و همان تاكيدات و دخالت هاى 
سابق، اجرايى شد. وقتى صندوق بازنشستگى فوالد با بحران 
ــد، چندين بار از منابع تامين اجتماعى و منابع  مواجه ش
صندوق بيمه اى روستاييان و عشاير، با فشار وزير كار و قائم 
ــان اين منابع را به صندوق فوالد انتقال دادند كه با  مقام ش
اصول و محاسبات بيمه اى و امانت دارى مربوطه، مغايرت 
داشت. در ادامه وقتى كه اعضاى هيات مديره صندوق بيمه  
روستاييان عشاير در اين خصوص مقاومت كردند تا منافع 
روستاييان و عشاير را تامين كنند، بركنار شدند. بنابراين 
محيط پيرامونى در كارآمدى يا ناكارآمدى صندوق هاى 

بيمه اى بسيار موثر است.
      با توجه به مباحثى كه مطرح كرديد، در حال 
حاضر اوضـاع كدام يـك از صندوق ها نسـبت به 

صندوق هاى ديگر وخيم تر است؟
ــرى از مجموعه  ــيم بندى مى توان تصوي با يك تقس
ــى كنيم كه اوضاع  صندوق هاى بيمه اى ارائه كرد تا بررس
ــت. ما دو دسته صندوق  كدام يك از صندوق ها وخيم اس
داريم. تعدادي از صندوق هاى بيمه اى اختصاصى هستند؛ 
يعنى در يك فعاليت خاص هستند يا وزارتخانه خاصى را 
تحت پوشش قرار مى دهند. براي مثال صندوق بازنشستگى 
فوالد يا بانك ها، شهردارى، صدا و سيما و هواپيمايى هما و ... 
اختصاصى هستند. در كنار اين صندوق ها، شاهد فعاليت 
ــتيم كه فراگير هستند، مثل صندوق  صندوق هايى هس
سازمان تامين اجتماعى، صندوق بازنشستگى نيروهاى 
ــورى و صندوق بيمه  ــلح، صندوق بازنشستگى كش مس
روستاييان عشاير. اين چهار صندوق عمومى كه نام برده 
شد، بيش از 80 درصد جمعيت واجد شرايط را تحت پوشش 
قرار داده اند. سازمان تامين اجتماعى به تنهايى 75 درصد 
ــش قرار داده است. اگر مى خواهيم  جمعيت را تحت پوش
ــع و مصارف تا چه  ببينيم كه اين صندوق ها به لحاظ مناب
ميزان خودكفا هستند، كافى است كه به يك شاخص جهانى 
ــتيبانى» است.  ــبت پش مراجعه كنيم كه عنوان آن «نس
ــازمان بين المللى كار آن را معرفى  طى اين شاخص كه س
كرده، اين مساله مطرح است كه چه تعداد افراد، حق بيمه 
پرداخت مى كنند و چه تعداد افراد از قَِبل اين پرداخت، از 
مزاياى پيرى، بازنشستگى و از كارافتادگى بهره مى برند. 
اين نسبت اگر به سمت 6 ميل كند (يعنى 6 نفر پرداخت 
كنند و يك نفر نيز دريافت كند)، كم كم هشدارهايى به صدا 
در مى آيد و بايد احساس خطر كرد. وقتى كه اين نسبت به 
زير پنج برسد، به آن معناست كه اين صندوق ديگر نمى تواند 
ادامه حيات داشته باشد و بدون كمك دولت نمي تواند اداره 
شود. در صندوق هاى اختصاصى كه نام برديم، ميزان نسبت 
ــت؛ يعنى يك و نيم نفر حق بيمه  پشتيبانى، يك و نيم اس
ــاى آن بهره مى برد. در  پرداخت مى كنند و يك  نفر از مزاي
صندوق بازنشستگى كشورى اين ميزان 97 صدم درصد 
است!در صندوق بازنشستگى نيروهاى مسلح نيز اين ميزان 
97 صدم درصد است. در سازمان تامين اجتماعى بر اساس 
ــتيبانى 4 و 0/25 درصد است. به  آمار سال 95، نسبت پش
جز صندوق بيمه روستاييان و عشاير كه اين نسبت باالى 
30 است، بقيه صندوق ها به تعبيرى به لحاظ حسابدارى 
ورشكسته هستند. به همين  دليل است كه دولت بايد بيش 
ــتگى كشورى را    از 76 درصد هزينه هاى صندوق بازنشس
تامين  كند. بقيه آن از فروش اموال و دارايى ها و حق بيمه هايى 
است كه از افراد شاغل دريافت مى شود. در سازمان تامين 
اجتماعى در چهار سال گذشته وضعيت بسيار وخيم تر شده 
است. بخشى از داليل آن پيرامونى است. ما در ايران شاهد 
يك لشكر سه و نيم ميليون نفرى از افراد بيكار هستيم. اگر به 
اين ميزان افراد بيكار، كسانى را كه در هفته  يك ساعت كار 
مى كنند، اضافه كنيم، شاهد يك جمعيت  هفت ميليونى از 
بيكاران در كشور خواهيم بود. اگر اين جمعيت مى توانست 
به سازمان تامين اجتماعى حق بيمه پرداخت كند، به لحاظ 
ــاهد تعديل بوديم. آثار  منابع و مصارف در اين سازمان ش
ركودي و تورمى را نيز نبايد فراموش كنيم كه بر درآمدهاى 
تامين اجتماعى بسيار تاثير داشته است. برآوردهايى كه 
به شخصه داشته ام، نشان مى دهد كه در سال 96، سازمان 
ــرى  تامين اجتماعى بيش از 25 هزار ميليارد تومان كس
داشته است. همچنين در بودجه سال 97 نيز بيش از يك 
سوم از درآمد نزديك به 100 هزار ميليارد تومانى سازمان، 
با كسرى روبه رو است. علت اين كسرى چيست؟ بخشى 
از آن به رفتارهاى مديريتى در سازمان تامين اجتماعى و 

وزارت تعاون بازمى گردد. اگرچه در طرح تحول سالمت، 
هزينه هاى بخش بسترى به نفع بيمه شدگان و مردم كاهش 
يافت اما موجب شد هزينه هاى سازمان تامين اجتماعى در 
حوزه درمان، در طول اجراى طرح، دو برابر 52 سال گذشته 
شود. با اين حال بنا به گزارش مقامات رسمى، بيش از 1500 
ميليارد تومان از ذخاير درمان تامين اجتماعى مصرف شده و 
تا اين لحظه بيش از 10 ماه است كه سازمان تامين اجتماعى 
قادر به پرداخت صورت حساب هاى درمانى بيمارستان هاى 
دولتى و دانشگاهى نيست. بنا به اظهارات يكى از اعضاى سابق 
هيات امناى تامين اجتماعى، سازمان تامين اجتماعى روزانه 
6 ميليارد تومان سود، بابت كسرى منابع جهت پرداخت 
حقوق مستمرى بگيران و بازنشستگان پرداخت مى كند. 
بخشى از اين مساله به الپوشانى هايى باز مى گردد كه مديران 
اين سازمان داشته اند. بخشى ديگر نيز به برخى رفتارهاى 
ــت؛  ــازمان مربوط بوده اس غير واقع بينانه مديران اين س
چراكه مجلس و دولت باور نمى كردند كه كفگير سازمان 
به ته ديگش خورده است. همين روزها شاهد هستيم كه 
سازمان تامين اجتماعى با وجود نداشتن منابع در شهرهاى 
مختلف بر اساس رويكردهاى احتماال سياسى، كلنگ احداث 
بيمارستان و درمانگاه را به زمين مى زند. در قانون «ساختار 
جامع رفاه و تامين اجتماعى»، بندى وجود دارد كه بر اساس 
آن راهبردهاى سرمايه گذارى صندوق هاى بيمه اى بايد در 
شوراى عالى رفاه مطرح و در هيات دولت به تصويب برسداما 
از آنجاكه چنين راهبردهايى وجود نداشته، در نهايت نتايج 
اسفناكى در پى داشته است. به طور مثال مطابق صورت هاى 
مالى تامين اجتماعى، برآورد سود شستا در سال 95، مبلغى 
ــت؛در حالى كه  نزديك به پنج  هزار ميليارد تومان بوده اس
آنچه در عمل تحقق پيدا كرده، 1500 ميليارد تومان بوده 
ــان ارزش روز  ــت، يعنى در قبال 45 هزار ميليارد توم اس
سرمايه گذارى، حدود سه درصد سود ارائه كرده است! در 
ــيار عجيبى در اداره شستا  چهار سال اخير سرگردانى بس

وجود داشته است.
    از  دسـت اندازى ها و نامديريتى هـا در 
صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى صحبت كرديد. 
در همين خصوص اشاره اى به مديريت زمان نخست 
وزير دوران جنگ در قبال اين صندوق ها داشتيد كه 
بازپرداخت استقراض از سازمان تامين اجتماعى را در 
بودجه مد نظر قرار دادند. با اين اوصاف بودجه سال 97

را در اين مورد چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اكنون سازمان تامين اجتماعى كشور در اين خصوص 
ــامانى ندارد. در اول انقالب حتى بر سر اينكه  اوضاع بس
تامين اجتماعى شرعى است يا  خير، دچار مشكل بوديم. 
بسيارى مراجع وقت اعتقاد داشتند كه امر تامين اجتماعى 
و حتى حقوق كار، بايد در قالب يكى از ابواب فقهى گنجانده 
شود. از ابتدا ما با چالش فقهى در اين مورد روبه رو بوديم. 
اگر در تدوين قانون اساسى انديشه هاى شهيد بهشتى و 
ــت (به ويژه كه اصل 29 را در  شهيد مطهرى وجود نداش
قانون اساسى گنجاندند) مشخص نبود در مقوله تامين 
اجتماعى، چه رخدادى به وقوع مى پيوست. هر چند كه 
اين مشكل مرتفع شد اما اهميت اين موضوع هيچ موقع 
نتوانست جايگاه واقعى خود را بيابد. كاركردهاى ضعيف 
صندوق ها ى بيمه اى حتى مي تواند حوزه امنيت ملى را 
تحت تاثير قرار دهد، يونان را نگاه كنيد. وقتى صندوق هاى 
بيمه اى نتوانستند به تعهدات خودشان عمل كنند، مردم 
به خيابان ها ريختند. همين صندوق كوچك فوالد را نگاه 
كنيد كه 80 هزار نفر مستمرى بگير دارد، وقتى نمى توانند 
حقوق آن ها را پرداخت كنند، مستمرى بگيرها  اتوبان ها 
ــوى مجلس حضور  ــد و تجمع مى كنند و جل را مى بندن
ــعار مى دهند. بر همين اساس اگر بگوييم  مى يابند و ش
جايگاه صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى با امنيت ملى 
گره خورده، گزافه گويى نكرده ايم. اما متاسفانه در ايران اين 
معرفت ايجاد نشده است؛ اهميت اين موضوع آنچنان كه 
بايد حس نمى شود تا يك بحران ايجاد شود. در چهارسال 
گذشته افراد دغدغه مند از مشكالت صندوق هاى بيمه اى 
صحبت كردند. در نهايت نظام تصميم گيرى ابراز داشت 
ــتيم كه يكى از  كه با چند چالش و ابر چالش مواجه هس
ــت. در نهايت دولتمردان  آن ها صندوق هاى بيمه اى اس
ــن چالش ها كه دامن گير  بايد به وظايف خود در قبال اي
صندوق هاى بيمه اى شده است، عمل كنند. قانون تامين 
ــت سهم حق بيمه  اجتماعى گفته كه دولت موظف اس
ــاختار جامع  خود را به موقع پرداخت كند. در قانون «س
ــت عالوه بر اينكه  رفاه و تامين اجتماعى» آمده كه دول
بايد بدهى هاى گذشته خود را پرداخت كند، نبايد بدهى 
جديدى ايجاد كند. قانون برنامه پنجم و ششم توسعه نيز 
بر همين مساله تاكيد داشته و دارند. در قانون ششم توسعه 
قيد شده است كه  دولت عالوه بر پرداخت تعهدات جارى 
خود، بايدساالنه 10 درصد از تعهدات خود را نيز پرداخت 
كند. باوجود اينكه دولت مى داند (به تعبير مشاور آقاى 
رييس جمهور، آقاى نيلى) مساله صندوق هاى بيمه اى 
يك ابرچالش است اما به اين ابرچالش توجهى نمى شود...
ادامه در صفحه 8

       محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه تامين اجتماعى در گفت  وگو با «قانون»:    

بحران صندوق هاى بيمه اى، بودجه عمرانى كشور  را  تهديد  مى كند

      صندوق هاى بيمه اى كشور ورشكسته شده اند
      دولت درك درستى از مشكالت صندوق هاى بيمه اى ندارد

      دولت احمدى نژاد، مانع از استقالل سازمان تامين اجتماعى شد
      ادامه حيات صندوق هاى بيمه و بازنشستگى ناممكن شده است

      ركود و تورم بر سازمان تامين اجتماعى آثار مخربى داشته است
      سازمان تامين اجتماعى قادر به پرداخت صورت حساب هايش نيست

      دست اندازى به منابع تامين اجتماعى از دوران جنگ با عراق آغاز شد
      در 40 سال اخير فقط يك بار محاسبات بيمه اى در كشور اتفاق افتاده است

    همه دولت هاى بعد از انقالب به منابع سازمان تامين اجتماعى دست اندازى
      حل بحران صندوق هاى بيمه و بازنشستگى، به كفايت مسئوالن باز مى گردد

      قانون منع دست اندازى دولت ها به صندوق ها، بعد از انقالب ناديده گرفته شد
      منافع كوته نگرانه دولت ها به صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى آسيب وارد كرد

      بحران هاى صندوق هاى بيمه و بازنشستگى، بحران هاى اجتماعى را تشديد مى كند
      سبقت مجلس و دولت از يكديگر براي تخريب اوضاع صندوق هاى بيمه اى وجود دارد

      عالى ترين مقام نظام تصميم گيرى به مشكالت صندوق هاى بيمه اى و بازنشستگى پاسخ بدهد
      روزانه 6 ميليارد تومان سود از سوى سازمان تامين اجتماعى براي پرداخت مستمرى پرداخت مي شود

      شرايط بحرانى سازمان تامين اجتماعى در دوره احمدى نژاد آغاز شد و در دوران روحانى نيز ادامه يافت 

صندوق هاى بيمه اى از محيط هاى 
پيرامونى و مسائل درونى شان 

بسيارتاثيرپذير هستند. در 
مديريت بحران صندوق ها، درايت و 
كفايت مديران حرف اول را مى زند. 

آن ها بايد بتوانند درمواقع الزم 
هشدارهاى آنى را اعالم كنند و 
به موقع مشكالت مربوطه را به 

سمع و نظر عالى ترين مقام نظام 
تصميم گيرى برسانند تا تصميمات 

به هنگام اخذ شود. در اين مورد 
خاص، بايد به نوع اداره صندوق هاى 

بيمه اى به لحاظ ساختارى اشاره 
كرد؛ تمام مقاوله نامه هاى سازمان 
بين المللى كار به اين مساله تاكيد 

دارد كه دولت ها تضمين كننده نهايى 
فعاليت هاى صندوق هاى بيمه اى در 

حوزه بازنشستگى هستند

همه دولت هاى بعد از انقالب به نوعى 
به منابع سازمان تامين اجتماعى دست 
اندازى داشته اند. وقتى جنگ آغاز شد و 
دولت وقت با كسرى منابع روبه رو شده 

بود، در روندى قانونى، دولت نخست 
وزير دوران جنگ پنج ميليارد تومان 

از سازمان تامين اجتماعى استقراض 
كرد. بنابراين آستانه دست اندازى 

دولت ها به سازمان تامين اجتماعى 
به دوران جنگ باز مى گردد. البته بر 

اساس نگاه واقع بينانه اى كه شخص 
نخست وزير دوران جنگ و تيم ايشان 

داشتند در قالب تبصره 81 يا 82 اليحه 
بودجه، سه ميليارد تومان از آن مبلغ در 
قالب امالك، مستغالت و شركت ها به 

سازمان بازگردانده شد

به نظر من بايد در چند سطح مسائل 
و مشكالت صندوق هاى بيمه اى 

مورد توجه نظام عالى تصميم گيرى 
قرار بگيرد. اول بايد باور كنند كه اين 
صندوق ها ديگر قادر به ادامه حيات 

نيستند. ممكن است با فروش اموال 
و دارايى هاى شان بتوانند تا حدودى 
خودشان را اداره كنند. اما اين روند 

بازهم كوتاه مدت است. چند راهبرد 
كوتاه مدت و ميان مدت و بلندمدت را 
بايد در كنار هم قرار داد تا صندوق ها 

بتوانند ادامه حيات بدهند. اولين 
مساله اى كه بر آن بايد تاكيد داشت، 

درك و فهم مشترك در عالى ترين 
سطح نظام تصميم گيرى در مورد 

مشكل صندوق ها ست

از سال 80 اين بحث مطرح شد 
كه بايد تدابيرى انديشيده شود تا 

دخالت دولت ها در اداره صندوق هاى 
بيمه اى و از جمله سازمان تامين 

اجتماعى كمتر شود. به همين دليل 
در سال 83، قانون «ساختار نظام 

جامع رفاه و تامين اجتماعى» به 
تصويب رسيد و قرار شد اساسنامه 

صندوق هاى بيمه به نحوى تغيير پيدا 
كند كه نصف به عالوه يك هيات امنا 
يا مجمع (به عنوان عالى ترين مقام 
تصميم گيرى صندوق هاى بيمه اى) 
نمايندگان دولت باشند و همچنين 

نصف منهاى يك نمايندگان كارگران 
و كارفرمايان باشد
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ــبت مفهومى را با قصه داشته باشد؛  ــايد كمترين نس ــت كه ش «مادرى» عنوانى اس
قصه اى كه نتوانسته به انسجام و هويتمندى يگانه اى در طرح و بيان داستانى خود برسد. 
ــهر يزد زندگى مى كنند. نگار جدا از همسرش  ــت كه در ش داستان درباره دو خواهر اس
ــتركى مانند خواهرش روزگار مى گذارند. ــرت زندگى مش زندگى مى كند و نوا در حس
ــه مى خوانيم. ــته  كه در ادام ــه فيلم به اين اثر نگاهي داش رضا ضائمى  در تارنماى مجل

ــور خارج شود؛  ــى به همراه استادش از كش ــگاه نقاش نگار قصد دارد براى برپايى نمايش
ــود، برخى  ــته مى ش ــوراند. در واقع آنچه در فيلم برجس اتفاقى كه همه را عليه او مى ش
ــه نمى توان آن ها را  ــت. تجربه هاى زنانه اى كه هميش ــكننده زنانه اس موقعيت هاى ش
ــود به  ــانه هايى از مادرانگى را مى ش ــير كرد؛  اگرچه نش به موقعيت و تجربه مادرانه تفس
ــه اي را در دو تجربه  ــادرى» در واقع   حس زنان ــبانيد. « م برخى  موقعيت هاى قصه چس
ــقش او را رها كرده و خواهرى كه  متفاوت به موازات هم روايت مى كند. خواهرى كه عش
ــاخته از يك بحران مشتركند:« بحران  ــت؛ دو تجربه اى كه برس عشقش را رها كرده اس
ــتدالل و منطقى براى اين شعار  بى اعتمادى به مردان». با اين حال فيلم هيچ نشانه و اس
ــتر نگاهى افراطى از فمينيسم قرار مى گيرد. نه سعيد  خود نمى گذارد و ناخواسته در بس
ــئوليت در خود دارد و نه هيچ تصويرى  ــانه اى از يك مرد بد و بى مس (هومن سيدى) نش
ــا در پايان فيلم صداى او  ــوا) و بى وفايى اش مى بينيم. تنه حتى يك پالن از كاوه (نامزد ن
ــت و اينكه با او حرف بزند. حضور  ــنويم كه براى تسليت به نوا آمده اس را ازپشت در  مى ش
ــايه و در گفت وگوهاى زنانه تجلى مى كند جز سعيد كه او نيز  مردان در فيلم بيشتر در س
ــرى وفادار و پدرى دلسوز  ــئوليتي به نظر برسد، همس بيش از اينكه مرد الابالى يا بى مس

ــه آب وآتش مى زند. ــود را ب ــرش، خ ــت كه براى حفظ زندگى و جلب رضايت همس اس
«مادرى» دو مشكل عمده دارد كه يكى را بايد در ساختار فيلمنامه جست وجو كرد و ديگرى 
را در بازنمايى مفهومى قصه درباره مردان. فيلمنامه به شدت غيرمنسجم و تكه پاره است و 
انگار تركيبى از پالن هاى مختلف باشد . تا دقيقه 40-45 مخاطب از كليت قصه و مناسبات 
آدم ها و موقعيت شان سر درنمى آورد. ريتم كند و كشدار شدن برخى صحنه ها نيز فيلم 
را كسالت بار و مالل انگيز مى كند. مساله ديگر درباره نگاهى است كه فيلم به مردان دارد؛ 
ــت كه در آن هيچ مرد خوبى  نگاهى منفى كه تاكيدى  بر ساختار مردساالرانه جامعه اس
ــرش از او متنفر است.  نمى بينيم. سعيد شوهر بى مسئوليتي معرفى مى شود كه همس

كاوه هم نوا را رها كرده و حتى نشانه هايى از خيانت در او مى بينيم بدون اينكه در اين باره 
ــازى اي صورت بگيرد. پدر او هم كه در همان سكانس ابتدايى، مردى خودخواه  شفاف س
و ديكتاتور نشان داده مى شود كه حاضر به حرف زدن با نوا نيست. صاحب خانه  دوست نوا 
نيز مردى چشم چران و هيز است و دست آخر معلوم مى شود كه خاله (مريم بوبانى) هم از 
همسرش رضايت نداشته و يك عمر سوخته وساخته و در نهايت طالق گرفته است. گويى 
در شهر نامردان قرار گرفته ايم كه هيچ مرد خوبى در آن پيدا نمى شود. تنها مردى هم كه در 
قصه حضور پررنگ دارد، سعيد است كه بنا به داليل خود فيلم، مردى عاشق و خانواده دوست 
به نظر مى رسد. آنچه اين نگاه افراطى و بدبيانه و پرسوءتفاهم به مردان را در فيلم به چالش 
ــت كه فيلم هيچ دليل منطقى اي  براى اين مدعاى خود اقامه نمى كند  مى كشد، اين اس
ــبت به اين نگاه ضدمردانه اقناع كند. مردها در «مادرى» يا در  و نمى تواند مخاطب را نس
سايه هستند يا سايه وجودى آن ها برجسته مى شود؛ انگار هيچ مرد خوبى در اين سرزمين 
ــكالت زنان به دليل حضور مردان در زندگى است. ــد و گويى همه مش متولد نخواهد ش

اما رقيه توكلى در ترسيم زنان فيلم هايش نيز چندان موفق نيست و اين به شخصيت پردازى 
ناقص و عقيم فيلمنامه بازمى گردد كه حتى مبتنى بر منطق روان شناسى زنانه هم نيست 
و فقط حسرت ها و حسادت هاى زنانه را در بازنمايى روابط آن ها به نمايش مى گذارد. جالب 
اين است كه مى توان گفت حتى زنان هم قابل اعتماد نيستند و مصداق آن را مى توان در 
دوست صميمى خود نوا جست وجو كرد كه گويى با نامزدش كاوه، سروسرى داشته است. 
فارغ از اين موضوع در ترسيم شخصيت ها نيز بسيار سطحى و سرسرى از آن ها عبور مى شود. 
ــلى) است كه معلوم نيست ريشه اصلى  بى منطق ترين آن ها رفتارهاى نگار (هانيه توس
نارضايتى او از همسرش سعيد چيست و حتى عصبيت ها و تنش هايى كه با خواهرش پيدا 
مى كند، چه توجيهى دارد و بدتر از همه اينكه  چطور او يك سال است كه به سرطان مبتال 
شده  و توانسته آن را پنهان كند. هيچ نشانه اى از سرطان در ظاهر او ديده نمى شود و تنها 

به خواب رفتن ها و بى هوش شدن هاى موقتى( كه مى تواند نشانه اى از افت فشار هم باشد) 
براى دراماتيزه كردن بيمارى در نظر گرفته شده اند.  رابطه نگار با استادش  نيزدر پرده اى 
از ابهام باقى مى ماند و تصميم ناگهانى او براى لغو سفر فرانسه و بى منطق تر از همه اين ها، 
نحوه مرگ اوست كه بى هيچ نشانه  بارز و عميقى از بيمارى رخ مى دهد.اگر تدوين و به ويژه 
فيلمبردارى خوب فيلم را كنار بگذاريم كه با قاب بندى هاى زيبايى همراه است، «مادرى» 
به شدت از حيث قصه گويى و شخصيت پردازى و طرح داستانى مضمون خود دچار ضعف 
است و كندى ريتم و كشدارى روايت بدون هيچ خرده روايت جذابى كه بتواند آن را باالنس 
ــتى و  ــار مالل مى كند و حتى نمى تواند همان حرف هاى فمينيس كند،  مخاطب را دچ
يك سويه زنانه   فيلم را در ذهن مخاطب بنشاند. اصرار بر اينكه لوكيشن فيلم شهر يزد باشد،  
بدون هيچ بهره دراماتيكى از بافت و ساخت جغرافيايى در بازنمايى قصه نيز نامشخص است. 
حتى حضور پسرك يزدى به اسم سجاد كه گويي قرار است با شيرين زبانى خود كمى از تلخى 
قصه بكاهد،  منطق مستحكمى ندارد. با اين حال بايد گفت قصه  فيلم از پيرنگ و مضمون 
خوبى برخورداراست.  اينكه قصه دو خواهر را در دو موقعيت متفاوت اما بحرانى به موازات 
هم روايت كرده، واجد ظرفيت هاى بااليى براى طرح بسيارى از واقعيت هاى اجتماعى و 
روان شناسى درباره تجربه هاى شكننده زنانه است. رقيه توكلى در اجرا و كارگردانى هم 
تا حدودي  موفق عمل مى كند اما ضعف فيلمنامه و فقدان منطق هاى دراماتيكش موجب 
مى شود ايده خوب فيلم   هدر برود. حيف! موقعيت هاى قصه سرشار از ارجاع هاى تحليلى 
درباره تجربه هاى زنانه است كه در يك موازات پارادوكسيكال مى توانست به يك فيلم خوب 
زنانه بدل شود اما قربانى فيلمنامه  پر از حفره اى مى شود كه نمى تواند مضامين و موقعيت هاى 
خوِب پِس داستان را بازنمايى و صورت بندى كند. كاش رقيه توكلى در ادامه روند فيلمسازى 
خود با اتكا به فيلمنامه اى مستحكم تر و با فاصله گيرى از نگاه هاى انتزاعى فمينيستى بتواند 

توانمندى اش در اجرا را با روايت قصه   خوبي  اثبات كند.

آنسامبل «انسو» با رويكرد سلولى و تحت تاثير 
از عناصر غير موسـيقايى همچون آگاهى شهرى، 
الگوهاى مينيمال و سـاختارهاى زبان شـناختى 
به دنبال ايجـاد گويش منحصربه فرد خود اسـت. 
موسيقى آنسامبل را عبارتى تشكيل مى دهد كه 
پيوستگى و تكرار، موجب تبديل آنان به يك قطعه 
پيوسته مى شـود. هومن ثنايى، محمد طباخيان، 
كيارش رادمهر، سامان ثقفيان و سينا نجفلو اعضاى 
اين گروه هستند. اين گروه نخستين كنسرت خود 
در سـال 97 را در قالب پروژه موسـيقى تجربه كه 
اسفند سال گذشته با اجراهايى در برج آزادى و تاالر 
رودكى آغاز به كار كرد، روى صحنه مى برد. اين اجرا 
6:30 عصر بيستم ارديبهشت در تاالر رودكى برگزار 
خواهد شـد. در ادامه مصاحبه اى بـا هومن ثنايى، 

آهنگساز و سرپرست گروه را مى خوانيد. 
     چه شد كه آنسامبل« انسو»  شكل گرفت؟ 

در ابتدا من و محمد (نوازنده پركاشن) ايده هايى را كه 
داشتم  مى زديم و بعد از مدتى من بيشتر موسيقى نوشتم و 
تصميم گرفتيم اعضاى گروه را اضافه كنيم. به اين ترتيب يك 
گيتار، پيانو، درامز و بيس به ما اضافه شد. به تدريج كار را از يك 
تِرك آغاز كرديم و تا حدودي مى توانم بگويم در ارديبهشت 

فعاليت رسمى گروه ما آغاز شد. 
     قبل از« انسو» چه فعاليت هايى داشتيد؟

من پيش ازاين مشغول فعاليت در زمينه موسيقى تئاتر 
بودم و با بندهايى نيز ساز مى زدم اما فعاليت رسمى نداشتيم. 
ــى بود كه در  ــمى ترين كارم ساخت موسيقى نمايش رس

جشنواره تئاتر فجر اجرا شد. 
    «انسـو» گروهى اسـت كه نوازندگان آن هر 
كدام بيان و لحن خاص خودشان را دارند و آن گونه  
كه از تمرينات نيز  پيداست، مشاركت قابل توجهى از 
طرف اعضا براى ساخت قطعات وجود دارد و از سوى 
ديگر شما آهنگساز تمامى قطعات هستيد. كمى 
درباره چگونگى شكل گيرى يك قطعه در آنسامبل 

«انسو» بگوييد.
من هميشه سعى مى كنم ايده هاى اصلى را براى همه 
سازها بنويسم اما گاهى هم پيش مى آيد كه ايده ام را براى 
دو يا سه ساز بنويسم و بعد باهم آن ايده ها را اتود مى كنيم 
وتصحيح دوباره انجام مى دهيم. در نهايت هم همه پارت ها 

نوشته مى شود. 
    شـايد يكـى از نكاتى كه صدادهى« انسـو» 
را خاص كرده اسـت، سـيال بودن موسيقى ميان 
مرز سبك هاى مختلف اسـت. در موسيقى شما از 
مينيمال، راك،  جز و ... شـنيده مى شود. اما به طور 
كلى فكر مى كنيد «انسـو» بيشـتر در چه سبكى 

فعاليت مى كند؟

اين سوال بسيار سختى است اما فكر مى كنم موسيقى 
ــي به طور حتم  ــد ول مينيمال پررنگ ترين عنصر  آن باش
موسيقى ما از راك و جز و حتى در جاهايى از موسيقى نيو 

ايج هم وام مى گيرد.
       فكـر مى كنيـد تعريف موسـيقى مينيمال 
چيسـت كه گروه شـما در آن دسـته بنـدى قرار 

مى گيرد؟
ــت اما من سعى مى كنم  تعريف كردن كار سختى اس
اشتراك هاي مان را  با موسيقى مينيمال توضيح دهم. ايده 
مينيماليسم از زبان شناسى چامسكى به من رسيد.  سيستم 
ــده كه در آخر پوشش  زبانى از ماژول هاى جدا تشكيل ش
آوايى مى گيرند و يك جمله را تشكيل مى دهند. اين جمله 
تكرارش براى ما بسيار معنا دارد چون از جزيياتى تشكيل 

شده و ريتم ها با پيچيدگى درون  يكديگر  قرار گرفته اند و براى 
همين نياز است زياد تكرار شود تا  به طور كامل فهميده شود. 
در موسيقى ما خيلى فاكتورهاى مختلف وجود دارد. 
ما بيشتر به جاى آنكه روى تكنيك هاى نوازندگى مان 
تاكيد داشته باشيم، روى تمركز و ذهن مان براى فهميدن 
ريتم ها تكيه مى كنيم و اين يكى از فاكتورهايى است كه 
ــود دارد؛  يعنى  ــيقى هاى مينيمال وج در تمامى موس
تكنيك عجيبى در نوازندگى ديده نمى شود و اين تكنيك 
ــى و خالقيت هاى اينچنين منتقل  به فعاليت هاى ذهن
ــت.  در ضمن  ما در نوازندگى مان قانونى داريم  شده اس
كه به جاى اينكه بيشتر ساز بزنيم، بيشتر گوش كنيم تا 
جاى مان را در موسيقى پيدا كنيم، آزادى هايش را بيابيم 

و در آن حركت كنيم. 

    با وجود اينكه «انسـو» سـبك مشخصى را 
به طور صد درصد دنبال نمى كند اما در اجراهاى تان 
ما صدادهى يك دستى را مى شنويم كه بي شك از 
يك خط فكرى مشـخص بيرون مى آيد؛ آن خطر 
فكرى براى گروه شما چه بود كه باعث شد يك آلبوم 

ضبط كنيد؟ 
ــته باشم كه  ــتم گروهى داش ــه دوست داش هميش
ــاز زدن با اعضاى  ــرا كنم. بعد از مدتى س ايده هايم را اج
گروه، همه موافق بوديم كه ايده هاى ديگرى را هم وارد 
كنيم تا يك آلبوم ضبط كنيم و اين اتفاق به تدريج افتاد. 
در حال حاضر عنوان آلبوم ما اوربيتون است. اوربيتون 
ــت كه دور يك مدار مى چرخد و  ذره داخل الكترون اس

باعث مى شود الكترون ها دور مدار بچرخد. 

     شما در اجراهاى زنده اى كه داشتيد از ويژوال 
آرت استفاده كرديد. فكر مى كنم ويژوال در تالش 

است كه به اين مفهوم نزديك شود.
بله. ما در تصاوير سعى كرديم تا با يك خط و نقطه مفهوم 
فيزيكى را درباره ريزترين ذرات و مساله زمان مطرح كنيم. 
به نگمان ما گذر زمان توهم است  و براى همين  موسيقى ما 

روى يك موتيف ثابت، تند و كند مي شود.
     فكر مى كنيد گروه هايى كه موسيقى بى كالم 
دارند، بـراى پر كردن جاى خالى وكال اسـت كه به 

سمت استفاده از ويژوال مى روند؟ 
ــمت  ــچ وجه براي  اينكه خواننده نداريم به س ما  به هي
ــراى اينكه مخاطب به  ــا تالش كرديم ب ويژوال نرفتيم. م
طور ملموس ترى با مفهوم توهمى بودن زمان مواجه شود 
از ويژوال استفاده كنيم.  بي شك موسيقى بى كالم بايد به 
تنهايى بيانگر ايده مورد نظرش باشد و گروه ما هم پيشتر 
ــت. نكته ديگر هم اين است  ــته اس بدون ويژوال اجرا داش
كه وقتى آلبوم منتشر شود، ديگر ويژوالى وجود ندارد كه 

مخاطب به واسطه آن ايده ها را بفهمد.
     در ميان برخى موزيسين ها و منتقدان بسيار 
گفته مى شـود كه موسيقى شـما صدادهى شبيه 
به موسـيقى «نيك برتش» دارد. نظـر خودتان در 

اين باره چيست؟
موسيقى ما مينيمال است و   الگوهاى ثابتى در اين 
موسيقى وجود دارد اما سيستمى كه نيك برتش دارد 
ــيقى اش رهبرى  ــيار متفاوت است. او در موس با ما بس
مركزى دارد و خودش همه چيز را كنترل مى كند اما در 
موسيقى ما نوازنده ها دست شان باز است و يك نوازنده 
ــيقى را بلند تر كند. من آهنگساز گروه  مى تواند موس
هستم اما آن را رهبرى نمى كنم و هر يك از نوازندگان 
مى توانند درمورد قسمت هاى مختلف نظر خودشان را 
داشته باشند. بديهى است كه من موسيقى اين جامعه 
ــيار گوش دادم ؛ قبل از نيك برتش فيليپ گلس،  را بس
استيو رايش و بسيارى ديگر  نيز  هستند. اما بعدتر فكر 
كردم مى شود اين موسيقى را با آنسامبلى ديگر تجربه 
كرد. درمورد شكل دهى اين آنسامبل بي شك از سين 
سوييس وام گرفته ايم. اما به طور مثال نيك برتش روى 
ــاله مذهب كار مى كند؛ درحالى كه موسيقى ما به  مس

فيزيك و رياضى و منطق نزديك مى شود.
     فكر مى  كنم تا حدى درمورد خط فكرى شما 
آگاه شـديم اما خودتـان چقدر معتقديـد كه اين 
خط فكرى مشـترك تمامى اعضاى گروه اسـت و 

دغدغه هاى يكساني داريد؟
از آنجايى كه اين مبحث بسيار انتزاعى است، من قبل 
ــاله زمان، فيزيك معاصر و زبان  ــروع كار درمورد مس از ش
مشتركى كه ما باهم داريم، حرف زدم و خوشبختانه االن 
همه با هم يكسو شديم. فكر مى كنم درحال حاضر ديگرآن 

نزديكى ميان ما به وجود آمده است. 

     يكى از مسائلى كه گروه هاى شبيه شما با آن 
مواجه مى شوند، اين است كه نمى دانيد موسيقى تان 
را براى كدام دسته از مخاطبان موسيقى ارائه كنيد كه 
موفق باشيد. شما چگونه  با اين مساله  مواجه شديد؟ 
فكر مى كنيد چقدر همكارى با هرمس به پيدا كردن 

قشر هدف شما كمك مى كند؟
ــه قطعه را ساختيم،  با هرمس  من بعد از اينكه دو يا س
تماس گرفتم و آن ها از كارمان خوش شان آمد. خوشبختانه 
در نهايت به جايى رسيديم كه آلبوم را با هرمس منتشر كنيم 
و اكنون  هم درحال برنامه ريزى براى ضبط آلبوم در تابستان 
هستيم. بي شك همكارى با هرمس به ما كمك بزرگى خواهد 
كرد تا موسيقى مان به دست مخاطبان بيشترى با نگاه هاى 
مختلف برسد. گروه ما تالش مى كند تا همه آن را بشنوند اما 
مخاطبان جدى موسيقى بدون شك بيشتر به سمت آن 

خواهند آمد.
     آينده گروه را چگونه  مى بينيد؟

ما بعد از انتشار آلبوم اول، ايده هاى جديدى داريم 
ــود كار روى آلبوم دوم را شروع كنيم و  كه باعث مى ش
ــايد از مبحث زمان نيز  فاصله بگيريم.آنچه ما  حتى ش
ــاز زدن باهم  ــت كه از س را كنار هم قرار داده لذتى اس
ــه ما به پلى ريتم داريم  مى بريم.  حتى عالقه اى كه هم

نيز  بسيار تاثيرگذار است. 
    چه شد كه ابتدا قطعه هاي تان را با حضور يك 
پيانو ساختيد و اكنون اين  از گروه حذف شده است؟ 
در آغاز كار بعد از من و محمد نوازنده پيانو به جمع ما اضافه 
شد اما وقتى گروه كامل شكل گرفت،  ديديم كه با حذف پيانو 
نوازنده ها هم آزادى عمل بيشترى دارند. من هم در نهايت 
ديدم موسيقى مان صداى درستى مى دهد و نيازى به اضافه 

شدن پيانو نيست. 
     شايد شـما اولين گروهى هستيد كه چنين 
فضايى را در موسيقى ايران تجربه مى كنيد. درست 
است كه پيش از شما هرمس به واسطه فعاليت هاى 
بين المللى كه داشـته گوش مخاطبـان را با چنين 
موسيقى آشنا كرده اما  چه انگيزه اى باعث شد تا به 
اين سمت حركت كنيد وجايگاه خودتان را چگونه 

مى بينيد؟ 
ــتيوال هاى كوچك و بزرگى شكل  در حال حاضر فس
گرفته كه ميزبان گروه ها از سبك هاى موسيقى مى شود. 
آنچه باعث شد ما كنار هم قرار بگيريم، عالقه مان به ساز زدن 
ــك مى دانستيم كه مخاطب  در كنار هم بود وگرنه بي ش
ــاز زدن مان را  ــت. ما هزينه س خيلى زيادى نخواهيم داش
خودمان مى دهيم و با هيچ گروه پاپى ساز نمى زنيم. درواقع 
هركدام شغل خودمان را داريم و از آن راه است كه مى توانيم 
در اين گروه پيش برويم. براى ما خوشبختانه پيش نيامده كه 
نوازنده گروه مان در يك گروه پاپ ساز بزند اما بديهى است كه 
نوازندگان گاهى براى بقا به چنين مسيرى مى روند و هيچ راه 

ديگرى براى درآمدزايى نمى بينند. 

ــت از اينكه  نمايش«نحس» نمونه اى مثال زدنى اس
منطق گريزى در به كار بردن عناصر نمايشى تا چه اندازه 
مى تواند حاصل كار را دچار تشتت و از هم گسيختگى كند. 
ــعى دارد تا جايى كه مى تواند عناصراجرايى  نمايش س
ــمايلى چندرسانه اى  متعددى را به صحنه بكشاند و ش
از خود ارائه دهد. به نظر مى آيد ازدحام عناصر و رسانه ها 
ــنامه  ــودن روايت نمايش ــادگى و خطى ب در جبران س
ــى فقدان  ــدد پيچيدگى هاى اجراي ــده تا به م اتخاذ ش
ــيده  ــتان پوش كاركردهاى دراماتيك قدرتمند در داس
ــنامه  بماند. به اين ترتيب كارگردان اثر بر خالف نمايش
ــكل روايت  كه خالى از هرگونه نگاه تازه و متفاوت در ش
ــانه ها و عناصركه  است، تالش مى كند تا در ازدحام رس
ــد، ضرباهنگى  ــاگر را لحظه اى راحت نمى گذارن تماش
ــت هاى  ــد. اما نتيجه گسس ــرا ببخش ــان به اج پرهيج
ــون ومعناى  ــه درك مضم ــت ك ارتباطى پى در پى اس
ــد و مخاطب  ــالل مى كن ــكال و اخت ــار اش متن را دچ
ــته باشد. ــبي از متن داش هرگز نمى تواند دريافت مناس

ــور بازيگران  ــرا با حض ــى پيش از اج ــش كه دقايق نماي
ــاژى در  ــود و قصد دارد پاس ــالن انتظار آغاز مى ش در س
ــت يافتن به  ــا مخاطب ايجاد كند، از دس ارتباط گيرى ب
اين مقصود باز مى ماند و حتى قادر نيست فضاى اجراى 
ــاگرش انتقال دهد. همين عدم ارتباط  اصلى را به تماش
ــت كه مخاطب را در تلقى اش از  آغاز سوءتفاهم هايى اس
جنس فضاى نمايش سرگردان مى كند. چنين شروعى
ــايبه تعاملى بودن نمايش را در مخاطب كه مى تواند ش

ايجاد كند،  در تمام مدت اجرا حتى در شرايطى كه صحنه 
ــترده، هيچ فضايى براى  را تا نفس به نفس تماشاگر گس

ــاگر باقى نمى گذارد و بازيگرانش در  بده بستان با تماش
حالى قلمروشان را به ميان تماشاگر مى كشانند كه حضور 
مخاطب يكسره ناديده گرفته مى شود. نمايش انباشته از 
اين دست ايده هاى نابه جا و بى سرانجامى است كه مدام 
نشانى هاى اشتباه مى دهد و مخاطب را با خود به اين سو 

و آن سو مى كشاند.
اصرار كارگردان براى انباشتن صحنه از شخصيت هايى 
ــبرد درام دارند، مخاطب را از كه كمترين تاثير را در پيش
هرگونه تمركز بر قصه ساده نمايش يعنى  قصه كودكى شوم

كه بعد از 15 بچه مرده  در خانواده اى ايلياتى به دنيا مى آيد، 
ــود،  در قنداقش حرف مى زند و جناياتى را مرتكب مى ش

ــه كمترين كاركرد  ــل جادوگرانى ك ناتوان مى كند. خي
نمايشى را از خود بروز مى دهند و هر از چندگاه صحنه را به 
تسخير خود در مى آورند تا گفت و گوهاى بى معنى و غير

ــت. به  ضرورى را به صحنه تحميل كنند،  از اين جمله اس
اين ترتيب استفاده فيزيكى از همه اين اجزاى در نمايش، 
شلوغى بى دليلى را شكل داده كه فرصت تامل تماشاگر در 
محتواى نمايشنامه را از او مى گيرد و با ورود و خروج بى وقفه 
ــا و بارها دچار  ــخصيت ها روايت خطى نمايش را باره ش
گسست مى كند. اين در حالى است كه نمايش مي توانست  
با اتخاذ روش هاى خالقانه تري  در كاركرد عناصر، از بيان 
منطقى تري برخوردار شود و بر تاثيرگذارى اش بيفزايد. 

كاركرد پروجكشن در نمايش « نحس» يكى از مصداق هاى 
استفاده غيرخالقانه از رسانه است كه به شكلى غير ضرورى 
و زايد به اثر تحميل شده است. ويديوهايى كه به اين طريق 
بر صحنه نقش مى بندد، پاره هايى از قصه را به موازات آنچه 
در ديالوگ ها هم روايت مى شود، به شيوه اى واقعگرايانه به 
نمايش مى گذارند. همين برخورد واقعگرايانه در نمايش 
ــه همچون دكور  ــادى با ديگر اجزاى صحن تصوير، به تض
ــده  دامن مى زند كه اغلب آن ها از جمله دار قالى تعبيه ش
ــمبوليك دارند. به اين ترتيب  در پس زمينه، كاركردى س
بسيارى از عناصر نمايش كه در رويكردى منطقى هر يك 
مى توانسته وجوه تازه و تكميل كننده اي  به اجرا ببخشند، به 

اجزايى فاقد تاثيرگذارى و زايد تبديل شده اند.
ناهماهنگى در اجزاى نمايش در شكل هاى ديگرى هم 
اين اجرا را تحت تاثير قرار داده و دچار تشتت بيشتر كرده 
است. پوشش شخصيت ها هرگز نشانه يكپارچه اي را در 
خلق فضاى داستان القا نمى كند و مطابقتى هم  با ماهيت 
ــعى از لباس ها  ــخصيت هاى نمايش ندارد. طيف وس ش
ــش هايى فانتزى كه  از روستايى و شهرى گرفته تا پوش
براى بعضى شخصيت ها در نظر گرفته شده نيز نشانى جز 

كم دقتى درطراحى ندارد.
با وجود اين، همه اجزا و عناصر پرتعدادى كه در مسير 
هيجان انگيزتر كردن در اجرا مورد استفاده قرار گرفته، 
كمتر و كمترمى تواند كاستى هاى متن را بپوشاند. به اين 
ترتيب قصه كودكانه اى كه مى خواهد تصويرى از مواجهه 
ــر را به نمايش بگذارد، ناچار در دام  و رويارويى خير و ش
شوخى هاى نامتناسبى مى افتد كه درناهماهنگى كامل با 
درونمايه اثر جز به گمراهى تماشاگر نمى انجامند. چنين 
رويكردى در حقيقت نقض غرضى تام و تمام در محتواى 
ــود كه به خودى خود،  ــوب مى ش ــنامه اى محس نمايش

درونمايه تلخ و سياهي را در بطن خود دارد.

ــوم، روز جمعه  ــه نج ــنواره هفت جش
ــمان نماى  ــن   در مجموعه آس 31فروردي
گنبد مينا واقع در پارك آب و آتش با استقبال 
بازديد كنندگان و عالقه مندان برگزار شد. 
سازمان نوسازى اراضى عباس آباد با همكارى 
انجمن نجوم ايران ، چهارمين دوره جشنواره 
ــوم  را در اين مجموعه برگزار  روز جهانى نج
كرد.   احمد كريمى،كارشناس نجوم ايران 
ــت كه  در اين باره گفت : نجوم از علومى اس
عالقه مندان زيادى دارد و «جشنواره  نجوم» 
ــد مينا اين  ــمان نماى گنب و مجموعه آس
ــدان فراهم مى كند  امكان را براى عالقه من
كه بتوانند حرفه اى دنبال كنند. كارشناس 
نجوم مجموعه« آسمان نماى گنبد مينا»در 
رابطه با نحوه برگزارى اين جشنواره اين گونه 
ــن دوره  برگزاري  بيان كرد كه : اين چهارمي
ــنواره  در اين محل محسوب مي شود؛  جش
ــر فروردين و اوايل  هفته جهانى نجوم اواخ
ارديبهشت است كه به صورت جهانى برگزار 
مى شود.  امسال مانند سال هاى گذشته شعار 
ــمان براى همه » نام داشت  جشنواره «آس
ــادآورى و به نمايش  ــدف از برگزارى ، ي و ه

ــمان است كه در  گذاشتن زيبايى هاى آس
دنياى صنعتى و آلودگى هاى جوى و نورى 

كمتر به آن توجه مى شود.
ــردى از عوامل  ــمى دهك ــد هاش مجي
ــنواره نيز   برگزارى روز جهانى نجوم  و جش
ــنواره 25 گروه  گفت : براى اين دوره از جش
درخواست دادند و 18 گروه انتخاب شدند  
كه شامل انجمن هاى نجومى ، مراكز دولتى 
ــهرهاى  ــگاه هايى از ش و خصوصى و دانش
مختلف مطابق سال هاى گذشته  در زمينه ها 
ــى  و فعاليت هاى مختلف همچون عكاس
ــكوپ ها،  نجومى،  ابزار آالت اپتيكى و تلس
ــات،  نجوم  ــارزه با خراف ــوم رصدى، مب نج
كودك و گردشگرى نجومى در اين غرفه ها 

فعال بودند.

نمايش « نحس» به كارگردانى تينو صالحى نقد و بررسى شد 

روايت گسسته يك داستان ساده
چهارمين جشنواره هفته جهانى نجوم

 در مجموعه آسمان نماى گنبد مينا برگزار شد

آسمان براى همه

جشنوارهتماشاخانه

رضا صائمى
منتقدسينمايى

    گفت وگوى روزنامه قانون با هومن ثنايى در آستانه كنسرت جديد آنسامبل«انسو»  

گذر زگذر ز  مـان تومـان تو  هـم  استهـم  است

       من پيش ازاين مشغول فعاليت در زمينه موسيقى تئاتر بودم و با بندهايى نيز ساز مى زدم اما فعاليت رسمى نداشتيم
       در موسيقى ما خيلى فاكتورهاى مختلف وجود دارد. ما بيشتر به جاى آنكه روى تكنيك هاى نوازندگى مان تاكيد داشته باشيم، روى تمركز و ذهن مان براى 

فهميدن ريتم ها تكيه مى كنيم
       موسيقى ما مينيمال است و   الگوهاى ثابتى در اين موسيقى وجود دارد اما سيستمى كه« نيك برتش»  دارد با ما بسيار متفاوت است

       در حال حاضر فستيوال هاى كوچك و بزرگى شكل گرفته كه ميزبان گروه ها از سبك هاى موسيقى مى شود. آنچه باعث شد ما كنار هم قرار بگيريم، 
عالقه مان به ساز زدن در كنار هم بود وگرنه بي شك مى دانستيم كه مخاطب خيلى زيادى نخواهيم داشت

بهروز فائقيان
منتقد ايران تئاتر 

على هنرسود منفرد

نگاهى به فيلم «مادرى» ساخته رقيه توكلى 
دو تجربه، يك بحران

پرده نقره اي
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قطع واردات بنزين كه مدتي است بر سر زبان مسئوالن 
ــت گندم را داشته باشد،   ــت مي تواند سرنوش افتاده اس
«خودكفايي در عين واردات»! تيتري كه در سال  گذشته 
ــر شد و نشان داد با  ُگل كرد و  بارها توسط رسانه ها منتش
ــوز واردات اين محصول  وجود خودكفايي در گندم، هن
ادامه دارد. يعني گويي خودكفايي به گندم توليد داخل رو 
نكرده است. اوايل سال جاري صحبت هايي در خصوص 
افزايش توليد بنزين و قطع واردات مطرح شد.  25 فروردين 
سال جاري مديرعامل شركت ملى پخش فرآورده هاى 
ــدن فاز سوم پااليشگاه ستاره  نفتى، گفت: با وارد مدار ش
خليج فارس تا پايان امسال و افزايش توليد بنزين كشور 
به روزانه 96 ميليون ليتر با مازاد توليد بنزين مواجه شدهو 

عالوه بر قطع واردات مى توان بنزين نيز صادر كرد.   
توليد بنزين به روزانه 96 ميليون ليتر مي رسد

سيدمحمدرضا موسوى خواه درباره ميزان توليد 
ــت: همچنين با راه اندازى فاز  بنزين كشور اظهار داش
سوم اين پااليشگاه حدود 12 ميليون ليتر ديگر نيز به 
ــده و در مجموع ميزان  توليد بنزين كشور افزوده ش
ــيد. برخي  توليد به روزانه 96 ميليون ليتر خواهد رس
ــى مصرف بنزين  ــئوالن درباره پيش بين ديگر از مس
ــال 97 نيز مي گويند: ميانگين مصرف پارسال  در س
ــه پيش بينى  ــون و 500 هزار بود ك ــه 80 ميلي روزان
ــال به بيش از 88 ميليون ليتر افزايش  ــود امس مى ش
ــزان واردات اكنون  ــوي خواه، مي يابد. به گفته موس
ــاس  ــت كه براس كمتر از پنج ميليون ليتر در روز اس
برنامه ريزى انجام شده، امسال بايد ميانگين واردات 
ــگاه  ــون ليتر كاهش يابد. پااليش به روزانه 4,5 ميلي
ستاره خليج فارس كه به عنوان بزرگ ترين پااليشگاه 
ــمار مى رود با ظرفيت  ميعانات گازى خاورميانه به ش
ــه فاز 120 هزار  ــكه در قالب س روزانه 360 هزار بش
ــه فاز اين  ــود. با راه اندازى س بشكه اى ساخته مى ش
ــور  ــگاه، 36 ميليون ليتر به توليد بنزين كش پااليش
ــگاه 730 هكتارى در  ــن پااليش ــود. اي افزوده مى ش
نزديكى پااليشگاه بندرعباس در استان هرمزگان قرار 
دارد. فاز 2 ستاره خليج فارس نيز قبل از ماه رمضان، 

توسط رييس جمهور افتتاح خواهد شد.
توليد بنزين يورو 4

ــورو 4 وطني به  ــد بنزين ي ــاي تولي اين روزها پ
صحبت هاي مسئوالن كشيده شده است. روز گذشته 

عليرضا صادق آبادى، مديرعامل شركت ملى پااليش 
ــش توليد بنزين  ــش فرآورده هاى نفتى از افزاي و پخ
ــال جارى به 105 ميليون ليتر  ــور تا پايان س در كش
خبر داد و گفت: 87  ميليون از اين بنزين، يورو 4 و 5

خواهد بود. به اعتقاد برخي، ظرفيت بنزين يورو 4 در 
انتهاى سال 97 به 52 ميليون ليتر مى رسد.  درحال 
حاضر ظرفيت توليد بنزين يورو 4 در پااليشگاه هاى 
اراك، اصفهان، تبريز و آبادان 32 ميليون ليتر است كه 
به طور متوسط 28 ميليون ليتر در روز توليد مى شود.

شكستن ركورد مصرف بنزين 
ــئوالن، ميزان مصرف بنزين نوروز امسال  به گفته مس
نسبت به مدت مشابه  سال گذشته 13 درصد افزايش داشته 
است و  ركورد تاريخى مصرف بنزين كشور  در  28اسفند 
ــق دارد. ركوردهاى  ــون ليتر تعل 96 به ميزان 116 ميلي
پيشين مصرف بنزين در كشور مربوط به روز وقوع زلزله در 
تهران با 108 ميليون ليتر و پايان ماه مبارك رمضان و آغاز 
ــهرى با 106 ميليون ليتر مي شود.  مسافرت هاى برون ش
كارشناسان و فعاالن اين بخش علت افزايش مصرف بنزين 

در تعطيالت نوروزى را رشد ميزان توليد خودرو و همچنين 
افزايش مسافرت ها بيان كردند. ساالنه حدود يك ميليون 
ــئوالن پيش بينى  ــور توليد مى شود. مس خودرو در كش
ــال جارى 9 درصد افزايش  مى كنند، مصرف بنزين در س
يابد. به نظر مي رسد بيژن نامدار زنگنه،  وزير نفت نيز  با توجه 
به صحبت هاي اخير خود،  چندان از اين اتفاق راضي نيست و 
مصرف بنزين را بيش از حد به اين  دليل كه توليد خودروهاي  
بي كيفيت روز به روز در حال افزايش است و اين اتفاق مصرف 

بنزين را چندبرابر مي سازد،مي داند.  

گمانه زني براي كاهش واردات
طبق آخرين آماردرحال حاضر روزى هفت ميليون ليتر 
بنزين به كشور وارد مى شود. البته پيش بينى شده در سه ماه 
نخست سال، ميانگين واردات بنزين روزانه 9 ميليون ليتر 
باشد. ميزان واردات بنزين در سه ماهه دوم سال كمتر خواهد 
شد و ممكن است به 5/ 4 ميليون ليتر برسد و در نهايت واردات 
بنزين در سه ماهه سوم سال قطع خواهد شد. بر اساس اين 
ــين  گزارش، پيش از اين منصور رياحى، مديرعامل پيش
شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى، ميزان واردات بنزين 
را روزانه 15 ميليون ليتر اعالم كرده بود. به طور كلى متوسط 
توليد بنزين كشور در سال گذشته 60ميليون ليتر بود و امروز 
به حدود 78 ميليون ليتر مى رسد كه ستاره خليج فارس، 

سهم اصلى را در افزايش توليد بنزين كشور دارد.
قطع واردات، مديريت صحيح مي خواهد

ناصر رييسي فرد، رييس كانون جايگاهداران سوخت در 
اين باره به «قانون» مي گويد:  توليد بنزين يورو 4 در كشور 
امكان پذير است و اكنون حدود سه پااليشگاه در حال توليد 
هستند. پااليشگاه ستاره خليج فارس نيز فاز اول آن تكميل 
شده و اگر فازهاي بعدي به آن اضافه شوند، تصور مي كنم 
ــهرها توزيع كنند.  بتوانند بنزين يورو 4 را به تمام كالنش
ــئوالن اعالم مي كنند، اين است كه در  آنچه اكنون مس
10كالنشهر بنزين يورو 4 توزيع مي شود. اميدواريم هر چه 
سريع تر ساير فازهاي پااليشگاه خليج فارس افتتاح شوند و 
راه بيفتندكه پس از آن در كشور و ساير كالنشهرها  بنزين 
يورو4توزيع خواهد شد.اگر به خودكفايي برسيم ،نيازي 
به واردات نداريم. اكنون حدود 15 هزار ميليون ليتر وارد 
مي شود و با خودكفايي فرآورده ها خود به خود نيازي به 

واردات نخواهيم داشت.
به صرفه است به جاي صادرات مصرف كنيم 

او در ادامه خاطرنشان مي كند:  براي گندم اعالم كردند 
كه خود كفا شديم اما دوباره واردات داشتيم. اين اتفاق به 
مديريت ها بستگي دارد. زماني به طور واقعي به خودكفايي 
گندم رسيديم كه وارد نمي كرديم و  صادرات داشتيم. پس 
ــال 76 چرخ خودكفايي به گردش درآمد و صادرات  از س
ــفانه برخي نابساماني در كشور و  گندم آغاز شد اما متاس
مديريت ها منجر شد كه  دوباره  واردكننده گندم شويم، 
كشاورزي را نابود كردند و يارانه دادند. دست نياز به سوي 
كشورهاي ديگر دراز كردند و واردات را افزايش دادند. با اين 
حال اميدوارم اين سرنوشت براي بنزين تكرار نشود و اين بال 
بر سر بنزين نيايد. اگر در بنزين به خود كفايي برسيم، مازاد 
آن را صادر مي كنيم اما با توجه به نرخ هايي كه وجود دارد به 
صرفه است كه  درون كشور توليد كنيم تا اينكه بخواهيم در 
كنار آن هم به  صادرات  بپردازيم و هم به واردات،  مگر اينكه 

سياست هاي اشتباه رانتي  بر آن حاكم شود. 

دولت به فكر توليد خودروي باكيفيت باشد
رييسي فرد ادامه مي دهد:  عالوه بر توليد بنزين 
ــام زمينه ها داريم.  ــي را در تم باكيفيت،  اين تواناي
تصور مي كنيم توانمندي توليد را با توجه به توسعه 
پااليشگاه داريم. در خصوص افزايش مصرف بنزين 
ــال نيز داليل گوناگوني دخيل بودند. از جمله  امس
ــهري،  افزايش توليد  ــافرت هاي برون ش آن ها مس
اتومبيل، توليد بي كيفيت وترافيك سنگين بود(در 
آن 6 درصد سوخت از دست مي رود) كه مجموع اين 
عوامل موجب افزايش مصرف بنزين مي شود. امسال 
ــتري داشتيم و  نسبت به سال گذشته مصرف بيش
سفرها بيشتر بود. آنچه مسلم است  دولت بايد فكري 
ــودرو كند. بحث  به حال توليد داخلي با كيفيت خ
ماشين هاي كم مصرف و برقي مطرح است كه بايد 
آن را پيگيري كنند. مهم ترين موضوع نيز همراهي 
ــت تا بتوانند صرفه جويي الزم را  با مراكز عرضه اس
ــيار مثبتي  ــند. افزايش توليد اتفاق بس داشته باش
ــاني كه عرق ملي دارند،  خواهد بود و براي تمام كس

خوشايند است.

ادامه از صفحه 6
ــه عنوان يك  ــوع صندوق هاى بيمه اى را ب ...دولت اگر موض
ابرچالش پذيرفته، بهترين جايگاه رفع اين ابرمشكل، در بودجه 
ساالنه است. برآوردها نشان مى دهد كه دولت به سازمان تامين 
اجتماعى حدود 150 هزار ميليارد تومان بدهكار است. محاسبات 
ــازمان، بين 15 تا  نشان مى دهد كه تعهدات ساليانه دولت به س
ــد كه دولت به ــت؛ يعنى اگر قرار باش 18 هزار ميليارد تومان اس

ــبت به صندوق ها عمل كند، بايد رقم15 هزار  تعهدات خود نس
ميليارد تومان بابت تعهدات سال جارى و 10 درصد از بدهى هاى 
گذشته را در بودجه در نظر بگيرد. اگر دولت بخواهد در اين موضوع 
ــارد تومان در  ــد، بايد حداقل 30 هزار ميلي دغدغه مند عمل كن
ــال  بودجه براى صندوق ها در نظر بگيرد. اما اين رقم در بودجه س
ــت كه البته بخشى از اين ميزان به  97، 2700ميليارد تومان اس
خسارت جرايم باز مى گردد. به نظر ما دولت هنوز درك واقعى از 
مسائل و مشكالت صندوق هاى بيمه اى ندارد. متاسفانه در چهار 
ــته رفتارها و صحبت هاى مديرعامل سازمان تامين  سال گذش
اجتماعى و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى بر اين پاشنه استوار بوده 
كه ما مستقل هستيم و به دولت چسبندگى نداريم! امروز كه آن ها به 
بن بست رسيده اند، دهان شان را باز مى كنند و مى گويند نمى توانيم 
صندوق را اداره كنيم. به نظر من امروز اين مشكل براى عالى ترين 
ــكل اين  نظام تصميم گيرى ما اهميت چندانى ندارد. حل مش
صندوق ها از نان شب واجب تر است. وقتى ما حدود3/5 ميليون نفر 
مستمرى بگير داريم و بيش از 75 درصد مستمرى بگيران، حداقل 
دستمزد(حدود  يك ميليون تومان) را دريافت مى كنند، بسيار 
آسيب پذيرند. اگر نتوانيم اين افراد را تامين كنيم با بحران اجتماعى 
ــويم. رفتارهاى بچه پولدار بودن و  و بحران هويتى مواجه مى ش
نداشتن راهبردهاى درست در وزارت تعاون، حساسيت مسئوالن 
را در قبال سازمان تامين اجتماعى كم كرده است. به طور مثال در

اوايل سال 96 در مصلى تهران نمايشگاهى را با عنوان «شركت هاى 
سرمايه گذارى صندوق هاى بيمه اى، پيشران توسعه» برگزار كردند. 
به شخصه با راه اندازى اين نمايشگاه مخالف بودم؛ چراكه  سه  آدرس 
غلط را به ما مى دهند. اول اينكه پيشران توسعه بودن، وظيفه دولت 
و حاكميت است، نه صندوق هاى بيمه اى. دوم اينكه وقتى چنين 
نمايشگاهى را با چنين آب و تابى برگزار مى كنيد، سطح توقع و 
انتظار نيروى كار و مستمرى بگيران از تامين اجتماعى باال مى رود؛ 
چرا كه تصور مى كنند پول و سرمايه كالنى در صندوق ها نهفته 
است. از سويي وقتى دولتمردان اين همه ريخت و پاش را ببينند، 
با خودشان چنين مى انديشند كه اين صندوق ها داراى توانايى ها 
و درآمدهايى هستند كه چنين نمايشگاه هايى را برپا مى كنند اما 
غافل از اينكه در سبد آن ها چيزى نيست. رفتارهاى سياسى وزارت 
تعاون و صندوق هاى بيمه اى در بى توجهى نظام تصميم گيرى به 

مشكل آن ها بى تاثير نبوده است.
      در صحبت هاى تان به اين موضوع اشاره داشتيد كه 
بر اساس اصول بيمه اى،  اين صندوق ها ورشكسته هستند. 
با توجه به حجم عظيم مشكالت پيش روى صندوق هاى 
بيمه اى،  چه آينده اى براى اين آن ها متصور هسـتيد؟ تا 

چه زمانى مى توانند به اين صورت راه خود را ادامه دهند؟
ــكالت ــائل و مش ــطح،  اين مس ــن بايد در چند س به نظر م

صندوق هاى بيمه اى مورد توجه نظام عالى تصميم گيرى قرار بگيرد. 
اول بايد باور كنند كه اين صندوق ها ديگر قادر به ادامه حيات نيستند. 
ممكن است با فروش اموال و دارايى هاى شان بتوانند تا حدودى 
ــان را اداره كنند اما اين روند دوباره كوتاه مدت است. چند خودش

راهبرد كوتاه مدت ، ميان مدت و بلندمدت را بايد در كنار يكديگر 
قرار داد تا صندوق ها بتوانند ادامه حيات بدهند. اولين مساله اى 
ــترك در عالى ترين  كه بر آن بايد تاكيد داشت، درك و فهم مش
سطح نظام تصميم گيرى در مورد مشكل صندوق هاست. اگر اين

درك مشترك به وجود نيايد، هر كدام از قوا به يك سمت مى روند 
و تصميم واحدى در مورد مشكل صندوق ها اخذ نمى شود. مساله 
دوم اين است كه بايد مشكالت پيچيده اقتصاد كشور، حل و فصل 
ــود. صندوق هاى بيمه اى از محيط پيرامون خود بسيار تاثير ش

مى پذيرند. وقتى حداقل 3/5 ميليون نفر بيكار در جامعه است، حتى 
اگر ساليانه 900 هزار فرصت شغلى ايجاد شود، دوباره لشكر بيكاران 
كشور كاهش نمى يابد؛بنابراين بهبود شاخص هاى اقتصادى، باال 
رفتن نرخ بيكارى، توجه به توليد، نگاه توليدمحور و نگاه اشتغال زا 
و همچنين حركت منابع پولى و بانكى به سمت توليد، مى تواند 
به تدريج در باال رفتن رشد اقتصادى اشتغال زا تاثيرگذار باشد. اين 
روند مى تواند آرام آرام نيروهاى جدى را به صندوق هاى بيمه اى 
وارد كند و مقدارى از آسيب پذيرى آن ها را كاهش دهد.  با توجه

به اينكه نرخ اميد به زندگى و نرخ مشاركت زنان در جامعه افزايش 
ــت،  بايد با اصالحات پارامتريك به تدريج بتوانيم سن  داشته اس
بازنشستگى و سابقه بيمه پردازى را باال ببريم. در كنار اين موضوع 
بايد نظام اليه بندى تامين اجتماعى را اجرايى كنيم كه تا كنون از آن 
غفلت شده است. موضوع ديگر به تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى

در ايران باز مى گردد. در حال حاضر تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى 
فقير و ضعيفى داريم كه قدرت پرسشگرى و چانه زنى ندارند. اگر ما به 
سمتى برويم كه تشكل هاى كارگرى و كارفرمايى قوى داشته باشيم 
كه توانايى پرسشگرى را داشته باشند و همچنين حاكميت شركت

در صندوق هاى بيمه دوباره بر اساس قانون ساختار اوليه (سال 83) 
احيا شود، اميد آن مي رود كه صندوق هاى بيمه اى بتوانند به تدريج 

خودشان را بازيافت كنند و روى پاى خودشان بايستند.
     چه پيش بينى از اوضاع صندوق ها در سال 97 داريد؟
آنچه از بودجه سال 97 برمى آيد و شواهد قرائن نيز گوياى آن

ــغول آينده فروشى است. با انتشار  است، بايد گفت كه دولت مش
اقسام اوراق بدهى از سوى دولت، به اين نتيجه مى رسيم كه دولت به 

لحاظ منابع در بحران است. منتها اگر به صندوق هاى بيمه اى توجه 
نكند، سال هاى بعد اين بحران عميق تر مى شود. در نتيجه دولت ها 
نخواهند توانست بودجه هاى عمرانى را تخصيص دهند و به ناچار 

تمام بودجه هاى خود را صرف صندوق هاى بيمه اى خواهند كرد.
       در صـورت ادامه بحـران كنونى، آيـا بايد منتظر 

واكنش هاى شديد اجتماعى باشيم؟
ــان داده است. منتها با اين بحران در حال حاضر خود را نش

ــار و پيامدهايش  ــام مى دهند، در واقع آث حركت هايى كه انج
ــت. اينكه دولت براى سال 97 بودجه هاى  مقدارى با تاخير اس
ــت. دولت  ــيار با معنى اس عمرانى خود را كاهش مى دهد، بس
ــى از اين مساله به اين  توان مالى الزم را ندارد. ضمن اينكه بخش
ــد رابطه خود را با دنيا  موضوع باز مى گردد كه دولت باالخره باي
ــود دارد. اين ــن كند. هنوز آثار و پيامدهاى تحريم ها وج روش

ــيارتاثير خواهد گذاشت. به  مساله بر بنگاه هاى اقتصادى  بس
نظر مى رسد اگر دولت ها صادقانه واقعيت ها را به مردم بگويند 
ــرافى در مجموعه نظام دولت و كارگزاران نظام  و رفتارهاى اش
ــوند و از همه  از بين برود و مردم با رفتارهاى متناقض روبه رو نش
ــكوفايى اقتصادى ايجاد كند، سرريز آن  مهم تر دولت بتواند ش
مى تواند در مناسب شدن وضعيت صندوق هاى بيمه اى باشد. 
در تمام دنيا وقتى مشغول اصالحات پارامتريك در صندوق هاى 
ــوند، غالبا با مقاومت هاى توفانى بيمه اى و بازنشستگى مى ش

ــال هاى پيش در فرانسه وقتى قانون كار  روبه رو مى شوند. در س
مقدارى سختگيرانه تر شد و تعهدات تامين اجتماعى را نسبت 
ــن تصميم با  ــاغالن كمتر كردند، اي ــتمرى بگيران و ش به مس
واكنش هاى خيابانى مواجه شد. حد اين واكنش ها آن قدر بود 
كه رييس جمهور وقت، در دور دوم از سوى مردم انتخاب نشد. 
اگر نتوانيم به صندوق هاى بيمه اى و اعضاى شان اين مشكالت را 

تفهيم كنيم، با بحران هاى جدى روبه رو خواهيم شد.

ــت كه در دولت  موضوع حذف يارانه افراد غيرنيازمند،  مدت هاس
مطرح شده اما هنوز به نتيجه خاصي نرسيده است. حتي در برهه اي براي 
حذف برخي افراد از دريافت يارانه اقدام شد اما پس از اعتراض اين افراد 
دوباره يارانه آن ها پرداخت شد. روز گذشته نشست هم انديشى مديران 
ارشد دولت تدبير و اميد برگزار شد. در اين نشست رييس سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به تكليف دولت براى حذف يارانه 24 ميليون نفر، گفت: 
انتظار داريم با شناسايى دقيق افراد بتوانيم يارانه افرادى را كه نياز ندارند، 

حذف كنيم.
رشد 13 درصدى

ــارد تومان بودجه در  محمدباقر نوبخت گفت: رقم 320 هزار ميلي
سال 96 نسبت به 283 هزار ميليارد تومانى كه در سال 95 بود با رشد 
13 درصدى روبه رو بوده است. بر اساس گزارش خزانه، منابع و مصارف 
بودجه 96، 320 هزار ميليارد تومان بود و از آنجا كه دولت پيش بينى

ــت، آن را با اين رقم به پايان  ــال 96 داش درستى از منابع و مصارف س
رساند. اگر تورم 8و 0/2 درصدى را كنار بگذاريم، رشد منابع و مصارف4و 
5/5درصد بود كه رشد اقتصادى بر اساس گزارش مركز آمار در 9 ماهه 
اول سال گذشته، 4و 0/4 درصد با احتساب نفت و 4 و 0/7 درصد بدون 

احتساب نفت بوده است. ماليات نيز در بودجه سال گذشته به ميزان 93 
هزار ميليارد تومان بود كه بدون در نظر گرفتن سه هزار ميليارد تومان 
تهاتر بقيه آن به دقت حاصل شد و از اين نظر پيش بينى دولت درست بود.

ميزان مصارف جارى در سال گذشته
نوبخت با اشاره به اينكه دولت براى فروش هر بشكه نفت در بودجه 
سال گذشته 50 تا 55 دالر در نظر گرفته بود،گفت:  در 11 ماهه اول سال 
گذشته موفق شديم هر بشكه نفت را به طور متوسط 53 دالر و هر بشكه 
ميعانات گازى را 55 دالر به فروش برسانيم. ميزان مصارف جارى در سال 
گذشته 243 هزار ميليارد تومان بود كه 96درصد آن تحقق پيدا كرد. در 
ــتگاه ها بيش از 100 درصد مصارف شان تحقق پيدا كرد و  برخى دس
برخى نيز بيش از 110 درصد مصارف شان محقق شد؛ از جمله استان ها 

كه مصارف شان تا 110 درصد نيز تخصيص پيدا كرد.
حذف يارانه غيرنيازمندان

نوبخت با بيان اينكه حذف يارانه 24 ميليون نفر جزو تكاليف دولت در 
تبصره 14 بودجه است، افزود: دولت عالقه مند نيست يارانه مردم را قطع 
كند ولى انتظار داريم كه با شناسايى دقيق افراد بتوانيم يارانه افرادى  راكه 
نياز ندارند،حذف كنيم و هدف مجلس را در جهت حذف يارانه تحقق 

ببخشيم. اطالعات افراد به طور كامل در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى نيست و از استانداران مى خواهيم تا در جهت تكميل اطالعات 

افراد كمك كنند.
ايجاد اشتغال 

رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: ايجاد يك ميليون و 33 هزار 
فرصت شغلى در 6 حوزه و با اجراى 12 برنامه محقق خواهد شد. دولت 73
هزار و 400 ميليارد تومان از منابع خود، منابع بانكى و صندوق توسعه ملى 
براى اشتغال در سال جارى در نظر گرفته است. برنامه هاى دولت براى 
اشتغال در 6 حوزه مسكن، حمل و نقل، گردشگرى، كشاورزى، صنعت و 
سياست هاى اشتغال در نظر گرفته شده كه در هر حوزه دو برنامه طراحى 
شده كه در مجموع 12 برنامه خواهيم داشت. استانداران بايد سهم خود 
را از رقم 73 هزار و 400 ميليارد تومان مشخص كنند. او با اشاره به اينكه 
دولت در سال جارى قصد دارد يك ميليون و 33 هزار فرصت شغلى ايجاد 
كند، گفت: با برنامه هاى طراحى شده هم افراد وارد بازار كار مى شوند و هم 

فرصت شغلى ايجاد مى شود.
اتمام طرح هاى عمرانى با مشاركت بخش غيردولتى

رييس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه دولت در سال جارى براى 

طرح هاى عمرانى 70 هزار ميليارد تومان از منابع دولتى، منابع بانكى 
ــعه ملى در نظر گرفته و به صورت يك مدل عمومى -  و صندوق توس
خصوصى آن را اجرا خواهد كرد،گفت: دولت قصد دارد برخى طرح هاى 
عمرانى را با مشاركت بخش غير دولتى به اتمام برساند. وى با اشاره به 
اينكه در سال گذشته 836 هزار نفر جمعيت فعال وارد بازار كار شدند، 
ــغول به كار شدند و همچنان  گفت: از اين جمعيت 819 هزار نفر مش

17هزار نفر از سال گذشته بيكار باقى ماندند. سهم بخش عمرانى از بودجه 
امسال دولت70 هزار ميليارد تومان است. اين منابع اهرمى براى اجراى

طرح هاى عمرانى خواهد بود. پيش بينى ما براى ارتقا و اتمام طرح هاى 
عمرانى با مشاركت بخش خصوصى، 126 هزار ميليارد تومان است. بايد 
استانداران طرح هاى اولويت دار خود را تعيين و اعالم كنند تا در 11ماه 

باقى مانده از سال، بتوانيم وعده هاى رييس جمهور  را محقق كنيم.

       محسن ايزدخواه، كارشناس حوزه تامين اجتماعى در گفت  وگو با «قانون»:    

بحران صندوق هاى بيمه اى، بودجه عمرانى كشور  را  تهديد  مى كند

نوبخت اعالم كرد

حذف يارانه 24 ميليون نفر در دستور كار

گفت و گو

گزارش كوتاه

                                 افزايش توليد و خودكفايي بنزين در كشور بررسي شد        

وداع  با  بنزين   وارداتي
با توجه به نرخ هايي كه وجود دارد به صرفه است كه درون كشور توليد كنيم تا اينكه بخواهيم در كنار آن به  صادرات بپردازيم

ساالنه حدود يك ميليون خودرو در كشور توليد مى شود، دولت بايد فكري به حال توليد داخلي با كيفيت خودرو كند
 مسئوالن پيش بينى مى كنند، مصرف بنزين در سال جارى 9 درصد افزايش يابد

ففاطمه گنج كريمي

 ناصر رييسي فرد:
پس از سال 76 چرخ خودكفايي به 
گردش درآمد و صادرات گندم آغاز 
شد اما متاسفانه برخي نابساماني 

در كشور و  مديريت ها منجر شد 
كه دوباره وارد كننده گندم شويم، 
كشاورزي را نابود كردند و يارانه 

دادند. دست نياز به سوي كشورهاي 
ديگر دراز كردند و واردات را افزايش 

دادند. با اين حال اميدوارم اين 
سرنوشت براي بنزين تكرار نشود و 

اين بال بر سر بنزين نيايد
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ــى خواهد  ــران بى آب ــه زودى دچار بح ايران ب
ــد؛ اين حرف ديروز و امروز نيست و سال هاست  ش
ــاال چندماهى  ــدار داده اند. ح ــاره آن هش كه درب
ــرق اصفهان با اعتراض ها  ــاورزان ش ــت كه كش اس
ــى مى گويند كه  ــى آب ــن ب ــان از اي و فريادهاى ش
ــتقيم بحرانى بوده كه سال هاست بدون  نتيجه مس
ــود، روز به روز وخيم تر مى شود.  اينكه مديريت ش
ــهرهاى ايران  ــيارى از ش ــده اى نزديك، بس در آين
ــتگاه هاى فروش آب تصفيه شده چاه ها  شاهد ايس
ــهرى  ــايد اصفهان بزرگ ترين ش ــد بود.ش خواهن
ــت كه در ابتداى صف اين وضعيت قرار دارد. در  اس
ــده منابع گفته شده است كه در سال  آمار منتشرش
گذشته تنها سه استان ايران، نزوالت آسمانى باالتر 
ــته اند (آذربايجان غربى،  از ميانگين درازمدت داش

آذربايجان شرقى و اردبيل).
 بقيه استان ها درگير دامنه اى از كم آبى و بى آبى 
ــتند و حجم آب برخى سدها 90 درصد كاهش  هس
ــت. اگر اوضاع بى آبى همچنان ادامه پيدا  داشته اس
كند و سدهاى ساخته شده روز به روز بيشتر شوند، 
تاريخ و تمدن كشورمان تحت تاثير آن قرار خواهد 
ــاى مركزى ايران از  گرفت. در مرحله اول، بخش ه
ــد و در  مرز كم آبى عبور مى كند و به بى آبى مى رس
فاز بعدى، اين بحران به مناطق غير كويرى هم انتقال 
ــع آب، تنش هاى اجتماعى،  مى يابد. با كاهش مناب
ــود؛ بدين معنا  ــى تشديد مى ش اقتصادى و سياس
ــر سهم آب اوج  كه در دوران كم آبى، درگيرى بر س
مى گيرد. كشاورزان همدانى هم به اين بحران وارد 
ــر بى آبى شاهد خشك شدن  شده اند و هر روز بر س

زمين هاى شان هستند.
 در نهايت موضوع امنيتى مى شود و حتى راهكار 
ــود. كاوه  ــيده نمى ش ــبى هم براى آن انديش مناس
ــت كه يكى از  ــازمان محيط زيس مدنى، معاون س
ــت منابع آبى در اين  صاحب نظران در زمينه مديري
زمينه است، وقتى به ايران آمد تا اوضاع را به سامان 
كند، گفت: سطح تخريبى كه در منابع آبى ايران رخ 
ــت كه به زودى نمى توان آن را  داده آن قدر زياد اس
درست كرد. در نهايت او نيز به دليل فشارهاى فراوان 
ــن رضايت داد تا  ــتعفا داد و به ترك اجبارى وط اس
شاهد اين ويرانى نباشد. كمبود آب، فقط در بخش 
ــود و بخش صنعت را نيز  كشاورزى متوقف نمى ش
دربرمى گيرد. بسيارى از صنايع آب بر مانند فوالد كه 
در مناطق بحران آبى واقع هستند، ناگزير خواهند 
شد از ظرفيت توليدشان بكاهند. بدين ترتيب شاهد 
افزايش بيكارى در بخش كشاورزى و صنعت خواهيم 
ــديد كم آبى، دولت ها ناگزير مى شوند  ــد. با تش ش
همه يا بخش اعظم منابع آبى را به آب شرب شهرى 
ــو  ــد ولى افزايش جمعيت از يك س اختصاص دهن
ــاميدنى را نيز با  ــع آبى، تامين آب آش و كاهش مناب

مشكالت و كمبودهاى بسياري مواجه مى كند.

آب،  فروشى مى شود
ــده اى نزديك،  ــت اينكه در آين آنچه معلوم اس
ــتگاه هاى  ــهرهاى ايران، شاهد ايس ــيارى از ش بس
ــايد  ــده چاه ها خواهند بود. ش فروش آب تصفيه ش
ــت كه در ابتداى  ــهرى اس اصفهان، بزرگ ترين ش
ــتر در قم نيز شاهد  صف اين وضعيت قرار دارد؛ پيش
ــه به خاطر  ــروش آب بوديم ولى ن ــتگاه هاى ف ايس
كمبود آب بلكه به دليل طعم شور آب شهرى. اين در 
حالى است كه معاون محيط زيست انسانى سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز در گفت و گو با ايلنا با بيان 
اينكه برداشت آب از 230 دشت كشور ممنوع است، 
گفته است: «در حال حاضر پنج ميليارد مترمكعب 
ــت از آب هاى زيرزمينى وجود دارد و  اضافه برداش
شرايط در كشور مناسب نيست». مسعود تجريشى، 
درباره آخرين وضعيت پرداخت حقابه تاالب هامون 
ــتان گفت: « ادامه رشته كوه البرز به  از سوى افغانس
رشته كوه بابايغما در افغانستان متصل مى شود و اين 

ــال آبى خوبى را پشت سر  كشور نيز مانند ايران س
نگذاشته و بارندگى در آنجا نيز با كاهش روبه رو بوده 
ــود كه ما حقابه هامون را  است، اما اين دليل نمى ش
نگيريم. البته از آنجا كه بارش ها كم بوده است، آن ها 
ــتند و اين گونه نبوده كه  خود در حال برداشت هس
ــد و به ما ندهند». او با بيان اينكه اگر حقابه  آب باش
ــرر خواهيم  ــتان پيگيرى نكنيم، متض را از افغانس
شد، ادامه داد:« اگر هامون  آب نداشته باشد، مردم 
ــوند و اين در  ــكل مى ش ــتان نيز دچار مش افغانس

ــترك بين ما و افغانستان براى  حقيقت يك كار مش
سالمت مردم است.متاسفانه به دليل افزايش گرما و 
كاهش بارش درحال حاضر در هيرمند آبى نيست».

ــازمان حفاظت  ــت انسانى س  معاون محيط زيس
ــاره وضعيت تاالب  ــت همچنين درب از محيط زيس
ــه دبيرى آقاى  ــز گفت: «كارگروهى ب جازموريان ني
عدل براى احياى تاالب جازموريان ايجاد شده است. در 
اين جلسات بايد سعى كنيم آب صنعت و شرب مردم 
را مديريت و برنامه ريزى كنيم تا حقابه محيط زيست 
نيز تامين شود، اما با توجه به ذخيره آب در پشت سدها 
ــش رو بعيد مى  دانم، بتوانيم  و بارندگى هاى ناچيز پي
حقابه ها را تامين كنيم». در حال حاضر اينكه 24تاالب 
ــد و 18 تاالب به  ــور در وضعيت بحرانى قرار دارن كش
ــال ها مديريت  طور كامل خشك شده اند، نتيجه س
بى برنامه است. گرد و غبار از شهرهاى مختلف ايران 
ــد و از ايران جز هاله اى از  به شهرهاى مركزى مى رس
گرد و غبار باقى نمى ماند. تجريشى اين موضوع را  نيز 

هشدار مى دهد و در ادامه صحبت هايش مى گويد:«با 
ــر به همين منوال  وضعيت موجود در اين مناطق اگ
پيش برويم، در سال هاى آينده با مشكالت گرد و خاك 
روبه رو مى شويم. البته موضوع گرد و خاك يك مساله 
نه تنها ملى بلكه فرامنطقه اى است». او با بيان اينكه 
ــايى شده و  كانون هاى گرد و خاك در منطقه شناس
تعامالت الزم با كشورهاى همسايه شروع شده است، 
ــاى بين المللى  ــروه بين المللى، كانون ه گفت: كارگ
ــتان را شناسايى كرده است،  در عراق، سوريه و عربس
ــت، در حالى كه  البته اين به نوعى مديريت بحران اس
ــك درباره اين موضوع اعمال شده  بايد مديريت ريس
ــت از پرمصرف  و برنامه هايى نظير تغيير الگوى كش
ــت اندازى به طبيعت اجرا  به كم مصرف و كاهش دس
ــوى ديگر برنامه هاى خود را با كمبود آب  شود و از س
وفق دهيم. تجريشى با تاكيد بر اينكه برداشت آب از 
ــت، خاطرنشان كرد: در  230 دشت كشور ممنوع اس
ــت  حال حاضر پنج ميليارد مترمكعب اضافه برداش
ــبى  ــرايط مناس از آب هاى زيرزمينى وجود دارد و ش
در كشور وجود ندارد». معاون محيط زيست انسانى 
ــت همچنين درباره  سازمان حفاظت از محيط زيس
ــه اروميه نيز گفت:  كانون هاى گرد و خاك در درياچ
ــال  ــاك در درياچه اروميه س ــاى گرد و خ «كانون ه
گذشته به نسبت چهار  سال قبل 61 درصد به لحاظ 
وسعت و تواتر گردو خاك كاهش پيدا كرده است. اگر 
نتوانيم تراز درياچه را به 1272 برسانيم، اين كانون ها 
همچنان باقى مى ماند». اين حقيقتى است كه بايد تا 
چهار  سال ديگر درياچه اروميه را تا عمق يك و نيم متر 
ــه در دولت هاى مختلف  پر از آب كنيم. درياچه اى ك
اندك اندك بر اثر بى مسئوليتى و بى توجهى تخريب 
ــى از حمايت نماينده هاى مجلس براى  شد. تجريش
كنترل اين بحران مى گويد و ادامه مى دهد:«قرار بود 
نزديك به 370 ميليون مترمكعب آب به سمت درياچه 
برود، اما همين كه به 220 ميليون مترمكعب رسيد، 
تمام نمايندگان منطقه در مجلس شوراى اسالمى از 
آقاى اردكانيان خواستند تا جلوى ورود آب به درياچه 
ــتگاه هاى اجرايى و نمايندگان مجلس  را بگيرد. دس
نيز بايد در زمينه احياى درياچه با ما همكارى الزم را 
داشته باشند». معاون محيط زيست انسانى سازمان 
ــه مردم نيز در  ــت با بيان اينك حفاظت از محيط زيس
ــد، گفت: مردم بايد  احياى درياچه اروميه نقش دارن
مطالبه گر باشند و همچنين همكارى كرده و مصرف 

آب خود را متناسب با آوردها كاهش دهند».

     مديريت براى بى آبى يا بحران بى آبى    

18 تاالب   ايران خشك   شدند
سال ششم  |    شماره       1183|  24   صفحه                         يك شنبه 2 ارديبهشت 1397 | 5 شعبان 9 143|  22 آوريل  2018 jamee@ghanoondai جـامعه ly . i r

اگر هامون  آب نداشته باشد، مردم 
افغانستان نيز دچار مشكل مى شوند 
و اين در حقيقت يك كار مشترك بين 

ما و افغانستان براى سالمت مردم 
است.متاسفانه به دليل افزايش 

گرما و كاهش بارش درحال حاضر   
درهيرمند آبى نيست

با وضعيت موجود در اين مناطق 
اگر به همين منوال پيش برويم                         

درسال هاى آينده با مشكالت 
گردوخاك روبه رو مى شويم. البته 

موضوع گرد و خاك، يك مساله 
نه تنها ملى بلكه فرامنطقه اى است

پس از كش و قوس هاى فراوان و با وجود اعالم هاى 
وزير آموزش و پرورش براى حذف مدارس سمپاد، اما 
ــال نيز اين آزمون ها همچون  ديروز اعالم شد كه امس
ــال هاى قبل  برگزار مى شود. محمد بطحايى، وزير  س
ــته در انتقاداتى از  آموزش و پرورش در ماه هاى گذش
ــخن گفته بود و اين  ــمپاد از حذف آن ها س مدارس س
درحالى است كه كارشناسان آموزشى نظرات مثبت 
ــرده اند. هرچند  ــاره اعالم ك و منفى فراوانى در اين ب
ــل خبرى اعالم كرد كه  محمد بطحايى بارها در محاف
آموزش و پرورش در اجراى تصميم خود قاطع است و 
ــان براى سال 97 حق  مدارس  دولتى نمونه و تيزهوش
ــد و حتى مدارس  برگزارى هيچ گونه آزمونى را ندارن
ــاى جايگزين براى  غيردولتى برند نيز بايد از روش ه
ــا به نقل از  ــتفاده كنند؛ ديروز ام جذب دانش آموز اس
رييس شوراى فرهنگى اجتماعى زنان و خانواده اعالم 
ــوراى عالى انقالب فرهنگى مقرر شده تا  شد كه در ش
همانند گذشته، امسال نيز آزمون هاى سمپاد برگزار 
شود. زهرا آيت اللهى، عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى 
در زمينه مصوبه جلسه اخير اين شورا در مورد سمپاد  
ــورا  ــزود: همان گونه كه مهندس ضرغامى عضو ش اف
هم به درستى اعالم كردند؛ در اين جلسه مقرر شد كه 
امسال همانند سال هاى گذشته، آزمون استعدادهاى 
درخشان (سمپاد) براى دوره متوسطه اول  نيز برگزار 
ــوراى عالى آموزش و  شود  و اصالحات پيشنهادى ش
پرورش كه ناظر بر آزمون هاى سال هاى بعد و  وضعيت 
ــى و تصويب به صحن  سمپاد خواهد بود، براى بررس
ــوراى عالى انقالب فرهنگى بيايد.اين عضو شوراى  ش
ــرح  نظر برخى  ــخ به ط عالى انقالب فرهنگى در پاس
كارشناسان در زمينه هزينه بر بودن اين مدارس براى 
دولت، هزينه كردن براى استعدادهاى درخشان و اين 
مدارس را يك سرمايه گذارى سودآور براى آينده كشور 

دانست كه در آينده ده ها برابر سود خواهد داشت. وى 
همچنين مدارس علميه جديدى مانند مشكات را به 
عنوان نمونه  مشابهى از مدارس استعدادهاى درخشان 
براى جذب و پرورش استعدادهاى برتر  و تربيت نخبگان 
حوزوى برشمرد.رييس شوراى فرهنگى و اجتماعى 
زنان و خانواده ضمن اشاره به بندى از مصوبه اين شورا 
ــئوليت هاى زنان  تحت عنوان«منشور حقوق و مس
در نظام جمهورى اسالمى ايران»، در مقابل سند بين 
المللى حقوق زنان كه عالوه  بر شورا  در مجلس نيز به 
ــت، اعالم كرد كه در اين  عنوان قانون تصويب شده اس
بند بر حمايت از  رشد علمى و استفاده  از توانمندى هاى 
ــتعدادهاى ويژه تاكيد شده  دختران و زنان داراى اس
است و مدارس استعدادهاى درخشان به عنوان بستر 
ــبى براى اجراى اين قانون هستند. آيت اللهى،  مناس
ــدارس را كه دولتى  ــركات وجود اين م يكى ديگر از ب
هستند، جذب و پرورش استعدادهاى برتر خانواده هاى 
ــد: هم اكنون  ــتند و گفتن كم بضاعت و نيازمند دانس
ــاهديم كه برخى از رتبه هاى برتر كنكور سراسرى  ش
كه هم اكنون در بهترين رشته هاى دانشگاه هاى تهران 
مشغول هستند، از خانواده هاى روستايى و كم بضاعت 
ــمپاد توانستند اين گونه موفق  هستند كه با كمك  س
شوند و با حذف اين مدارس، از ارتقاى علمى باز خواهند 
ماند و در عوض جاى خود را به افراد پولدارى كه قادر به 
تحصيل در مدارس غير انتفاعى با شهريه هاى سنگين 
هستند، خواهند داد و اين با عدالت اجتماعى در تناقض 
است.وى در پايان و با تاكيد بر رفع نواقص فعلى مدارس 
سمپاد  (از جمله جلوگيرى از رشد بى رويه اين مدارس 
در سال هاى گذشته) بر تصميم شوراى عالى انقالب 
فرهنگى بر حفظ اين گونه  مدارس تاكيد كرد و گفت: 
همان گونه كه روش هاى مختلفى غير از آزمون براى 
ارزيابى دانش آموزان وجود دارد، بايد براى رفع اضطراب 

و نگرانى خانواده ها، به زودى جايگزين مناسبى براى 
آزمون ورودى سمپاد تعيين كرد  اما نبايد مانع ادامه كار  
آن ها كه بستر تربيت استعدادهاى درخشان باالخص در 
خانواده هاى كم بضاعت هستند، شد و وظيفه نهادهاى 
ــكالت موجود و ارائه راه حل هاى  حاكميتى، رفع مش
مناسب است. حذف آزمون ورودى پايه هفتم در تمام  
ــت تصميماتى بود كه  مدارس دوره ابتدايى، از آن دس
درست به اندازه مدافعانش، مخالف هم دارد .از يك سو  
وزير آموزش و پرورش، ساير اعضاى شوراى عالى آموزش 
و پرورش كه اين مصوبه را از سر گذرانده بودند و همچنين 
ديگر موافقان اين طرح معتقد بودند برگزارى آزمون هاى 
ــده دانش آموزان دبستانى از  ــبه كنكورى باعث ش ش
ــول دوره تحصيل  ــردن بازبمانند و تمام ط كودكى ك
خود را صرف تست زنى و آمادگى براى كنكور  ورودى 
مدارس تيزهوشان و نمونه دولتى كنند و بيشترين تاثير 
حذف آزمون ها در بازگرداندن دنياى كودكى و آرامش 
ــان، افزايش  ــن كودكان و خانواده هاى ش به زندگى اي
كيفيت يادگيرى با تمركز بر محتواى دروس رسمى و 
دورى از تجويز كتب كمك درسى، كوتاه كردن دست 
آموزشگاه هاى آزاد سودجو و مخل فرايند آموزش است.

از سوى ديگر مخالفان اين طرح، حذف تدريجى مدارس 
دوره اول متوسطه سمپاد طى دو سال آينده را خالف 
جريان نخبه پرورى دانسته و والدين دانش آموزان نيز از 
اين تصميم زودهنگام و ناگهانى متعجب شده و مدام اين 
پرسش را مطرح مى كردند كه چرا درست سه ماه مانده 
به برگزارى آزمون، اين مصوبه اعالم شد و تكليف آن ها كه 
چند سال تالش كرده و براى اين آزمون آماده بودند چه 
مى شود؟ اكنون به نظر مى رسد با تصميم شوراى انقالب 
فرهنگى، وزارت آموزش و پرورش تكليف خود را درباره 
مدارس سمپاد دانسته و بر خالف ميلش بايد همچنان 

مديريت اين مدارس را دنبال كند.

سن جواني را افزايش دهيد!گروه جامعه
ــال  ــن و س خيلي ها مي گويند كه جواني به س
نيست و اين درحالي است كه تعيين سن براي جوان 
محسوب شدن افراد، اين روزها مشكالت زيادي را 
ــت. اين موضوع كه  براي شهروندان ايجاد كرده اس
ــور بين 15 تا 29 سال  در قانون، سن جواني در كش
ــده، گروه هاي زيادي از شهروندان  در نظرگرفته ش
ــت.  ــت خدمات عمومي محروم كرده اس را از درياف
ــا نظير آموزش و وزارت  چنانكه در بعضي از حوزه ه
ــروع شده و تا 35 سال  كار، اين سن از 18 سالگي ش
ــادي را به  ــن تبعات زي ادامه دارد و اين اختالف س
ــاماندهى امور جوانان وزارت  همراه دارد. معاون س
ــن  ــان در همين باره با بيان اينكه س ورزش و جوان
جوانى بايد از 18 تا 35 سال باشد، گفته سن جوانى 
ــال در نظر گرفته شده  ــور بين 15 تا 29 س در كش
است اما به كارگيرى اين رده سنى باعث شده است 
ــرورش و هم با وزارت كار  تا هم با وزارت آموزش و پ
ــويم، چرا كه جوانان 15 ساله به  دچار مشكالتى ش
ــور ادارى و حتى مراجعه  ــى در انجام ام لحاظ قانون
ــتند اما با تغيير  به بانك ها با محدوديت روبه رو هس
ــكل برطرف  ــن به 18 سال اين مش حداقل اين س
ــش اميد به  ــد. همچنين با توجه به افزاي خواهد ش
ــور، به نظر مى رسد سقف جوانى نيز  زندگى در كش
بايد به 35 سال افزايش يابد.محمد مهدي تندگويان 
ــنهاد بايد در نهايت به شوراى  با بيان اينكه اين پيش
ــد، ادامه  عالى جوانان رفته و در آنجا به تصويب برس
داد: مصوبه ديگرى كه بايد در اين شورا بررسى شود، 
مربوط به سياست گذارى جوانان در كل كشور است. 
به نظر مى رسد يك سياست گذارى كالنى در حوزه 
جوانان در كشور وجود ندارد. اين موضوع مرتبط با 
ــت و  ــازمان جوانان نيس تفكيك وزارت ورزش از س
مربوط به موضوع آينده جوانان كشور است.معاون 
ــان وزارت ورزش و جوانان با  ــاماندهى امور جوان س
تاكيد بر اينكه اين حوزه نيازمند سياست گذارى هاى 
كالن كشورى است نيز تصريح كرد: هفت كميسيون 
تخصصى زيرمجموعه ستاد ملى جوانان براى تدوين 
سياست گذارى در اين حوزه مشغول به كار شدند كه 
شامل كميسيون هاى ازدواج، مشاركت اجتماعى، 
اشتغال، اوقات فراغت، آسيب هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى هستند. وى با بيان اينكه در طول هشت ماه 
گذشته در معاونت ساماندهى امور جوانان تغييرات 
ــت،  ــت گذارى اتفاق افتاده اس ــده اى در سياس عم
ــتاوردهاى اين  ــرد:  يكى از مهم ترين دس تصريح ك
معاونت در طول سال گذشته برگزارى مجمع ملى 
جوانان با حضور سازمان هاى مردم نهاد اين حوزه در 
شيراز بوده است. فعاليت در حوزه كارآفرينى، اشتغال 
ــتاد كل  ــا نهادهاى مختلف مانند س و هماهنگى ب
نيروهاى مسلح، وزارت ارتباطات، صنعت و معدن، 
معاونت علمى و پژوهشى رياست جمهورى و به ويژه 
وزارت كشور در خصوص ثبت شناسه تشكل ها نيز از 

جمله مهم ترين اين فعاليت ها بوده است.

جوانان

گزارش 2

آزمون مدارس سمپاد  امسال نيز  برگزار مى شود

آموزش و پرورش تسليم شوراي عالي انقالب فرهنگي



آزاده خانى

گردشگر آمريكايى در سفر جهانى خود براى ثبت ركورد 
جوان ترين و سريع ترين جهانگرد دنيا به كيش نيز سفر كرد.

 تيلور ديمنبرون، جهانگرد آمريكايى 23 ساله كه قصد 
دارد نام خود را به عنوان جوان ترين و سريع ترين جهانگرد 
ــفر خود از جزيره  زن در كتاب گينس ثبت كند، درطول س

كيش نيز ديدن كرد.
ــهر توسكالو واقع در  اين جهانگرد آمريكايى كه اهل ش
ايالت آالباما است، قصد دارد به تمامى  195 كشور مستقل 
ــورهاى كارائيب،  ــفر كند و تا كنون به تمام كش جهان س
آمريكاى مركزى، آمريكاى جنوبى (به جز ونزوئال)، اروپا  و 
ــورهاى خاورميانه و آسيا و تعدادى از  همچنين بيشتر كش

كشورهاى اقيانوس آرام سفر كرده است.
وى كه از نپال به دوبى رفته بود، صبح روز چهارشنبه 23

فروردين از دوبى به كيش وارد شد و پنج شنبه  گذشته  اين 
جزيره  را به مقصد امارات متحده عربى ترك كرد.

تيلور ديمنبرون با اشاره به اينكه سفر به كيش به دليل 
ــان و ارزان بوده است،  ــيار آس عدم نياز به ويزا براى وى بس
گفت: يكى از هتل هاى بخش خصوصى حامى مالى من براى 

سفر به اين جزيره بود.
ــه كيش  از  ــفر كوتاه خود ب ــم آمريكايى در س اين خان
مكان هاى ديدنى اين جزيره از جمله درخت سبز، حريره، 
كلبه حور، كشتى يونانى  و ساحل سيمرغ بازديد كرد  و در 
كنار بزرگ ترين سازه لنگر جهان كه در گينس ثبت شده و 
در مقابل رستوران شانديز قرار دارد، عكس يادگارى گرفت.

وى با اشاره به جذابيت هاى فراوان دريا و ساحل مرجانى 
ــفر دوباره به اين جزيره  كيش از تصميم قاطع خود براى س
خبر داد و افزود: پس از اتمام اين تور، به طور حتم دوباره به 

ــفر مي كنم و از تفريحات و جاذبه هاى اين جزيره  كيش س
زيباى مرجانى بيشتر بهره مى برم.

ــد: زيبايى و  اين جهانگرد آمريكايى همچنين متذكر ش
آرامش بى نظير جزيره كيش را هيچ گاه فراموش نخواهم كرد.

ــا تاكيد بر ارزش تجربياتى كه  تيلور ديمنبرون در ادامه ب
ــت آورده و تاثير آن ها در شناخت بيشتر  ــفرها به دس در س
ــان كرد: من مهربانى و اشتياق مردم  مردم جهان، خاطرنش
ــورهاى جهان  ــردن به ديگران را در تمام كش براى كمك ك
ديده ام و اين امر باعث  پيشرفت من در ارتباط برقرار كردن و 
صحبت كردن با ديگران شده است.وى اظهار كرد: در چند ماه 
گذشته بيش از آنچه  تصور مى كردم، ياد گرفته ام. توانستم 
دنيا را ببينم و با مردم شگفت انگيز جهان آشنا شوم. در مورد 
فرهنگ هاى مختلف و تاريخ ملت ها  اطالعات زيادى به دست 

آورده و رشد بسيارى كرده ام.
ــه عنوان فردى كه  اين جهانگرد آمريكايى اضافه كرد: ب
ــديد اجتماعى  در تمام مدت زندگى اش با اضطراب هاى ش
ــفرهاى من چالش هايى براى رو به  رويى  سرو كار داشته، س

با آن هاست.
به گفته تيلور ديمنبرون، بزرگ ترين منطقه اى كه  هنوز 
ــفر وى باقى مانده، آفريقا و كشورهاى اقيانوس  در ليست س

آرام است.
وى تاكنون از 123 كشور جهان ديدن كرده و تا سپتامبر 
ــد، فرصت دارد  از 70 كشور  ــاله خواهد ش امسال كه 24 س
باقى مانده در فهرست خود بازديد كند. آخرين ركورد جهانى 
جوان ترين فردى كه به تمام كشورهاى مستقل جهان رفته 
است، متعلق به جيمز آسكيت از انگلستان است كه سفرهاى 

خود را در 24 سالگى در 192 روز به اتمام رساند.

يك فعال اجتماعى و قربانى اسيدپاشى، خواستار نظام مند شدن عرضه و 
فروش اسيد در كشور شد.

ــاره به وقوع دو حادثه اسيدپاشى براى معصومه  محسن مرتضوى با اش
ــرب در يك ماه اخير  ــالم آباد غ جليل پور در تبريز و يك دانش آموز در اس
اظهاركرد: متاسفانه در يك ماه گذشته شاهد وقوع دو حادثه اسيدپاشى در 
دو نقطه از كشور بوديم كه حوادث دردناكى هستند و براى ما كه خودمان نيز 
قربانى اسيدپاشى شده ايم،  درد  مضاعفي داشت؛ چراكه ما خودمان اين دردها 

را با گوشت و جان مان احساس كرده ايم.
ــده است، گفت: در بين  او با بيان اينكه متاسفانه اسيد به سالح بدل ش
ــه اين اقدام  ــه در يك لحظه تصميم ب ــيدپاش ها افرادى وجود دارند ك اس
جنون آميز گرفته و مدتى بعد   از ارتكاب جرم،  از تصميم خود پشيمان شده اند.  
اگر اسيد به راحتى در معرض استفاده اين افراد قرار نداشت، بي شك با فروكش 
كردن  هيجانات و احساسات شان، تصميم شان نيز نسبت  به اسيدپاشى تغيير 

مى كرد.
اين قربانى اسيدپاشى با اشاره به حادثه اي كه براى خودش رخ داده است، 
خاطرنشان كرد: فردى كه روى من اسيدپاشيد، به  دليل حسادت  اين كار را 
ــرو  مي رفت  و هربار يك ليتر اسيد  انجام داد.  او به مدت سه روز به ناصرخس
مى خريد و پنهان مى كرد تا در فرصت مناسب روى من بپاشد.  اين فرد اگر 

ــت،  به طور حتم  نمى توانست دست به  امكان تهيه اسيد را به راحتى نداش
چنين كارى بزند.  مرتضوى با بيان اينكه تمام قربانيان اسيدپاشى با يكديگر 
همدرد هستند، تصريح كرد: اسيد فقط يك بار ما را نسوزاند، ما روزى 100 بار 
با  آن مى سوزيم و اين ماده  هر روز ما را مى كشد. درد ده ها عمل جراحى را به 
ــان نمى خواهد فرد ديگرى به جمع قربانيان  جان خريده ايم اما ديگر دل م
اسيدپاشى اضافه شود.  اگر مى گوييم خريد و فروش اسيد محدود و نظام مند 
شود، براى خودمان نيست؛  دليلش  نگرانى براي افرادى است كه  شايد فردا 
به جمع ما اضافه شوند و چه بسا اگر زودتر چنين اقدامى انجام شده بود، امروز 
ديگر معصومه جليل پور دچار چنين حادثه اى نمى شد.  وى با اشاره به برخى  
كشورهاى توسعه يافته اظهاركرد: در بسيارى  نقاط دنيا خريد و فروش اسيد

قانونمند و با نظارت انجام مى شود و بنابراين اگر ما خواستار چنين محدوديتى 
هستيم،    بدون پشتوانه  درخواست مان را مطرح نمي كنيم بلكه موارد موفق 
آن را در بسيارى از كشورها ديده ايم. مرتضوى با تاكيد بر اينكه نبايد اجازه داد 
كه حتى يك نفر نيز به جمع قربانيان اسيدپاشى اضافه شود، گفت: خوب است  
نمايندگان مجلس و مسئوالن دولتى   پيگير اين مساله باشند.  ما با برخى از آنان 
ديدار كرده ايم و آن ها از وضعيت ما ابراز ناراحتى كرده اند  اما اگر بناست كاري 
انجام شود، بايد نسبت به ايجاد محدوديت و افزايش نظارت در خريد و فروش 

اسيد اقدامات جدى صورت بگيرد.

رييس پليس استان البرز گفت: در برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر 
هيچ اغماضى صورت نمى گيرد.

سردار عباسعلى محمديان در اين باره گفت: برخورد با قاچاقچيان 
ــت. بدون شك با  ــى پليس استان اس مواد مخدر از اولويت هاى اساس
برخورد قاطع با  آنان  شاهد كاهش عرضه مواد و در نهايت كاهش تعداد 
ــاره به عملكرد پليس در حوزه  معتادان جامعه خواهيم بود. وى  با اش
مبارزه با مواد مخدر از ابتداى سال تا كنون ابراز كرد: در اين مدت، بيش 
از 2 هزار و 600 كيلوگرم انواع مواد مخدر  كشف و در چند روز گذشته 
ــف يك محموله هزار و 600 كيلوگرمى  نيز پليس استان موفق به  كش

مواد مخدر شده كه800كيلوگرم از اين محموله ترياك   و بقيه  مرفين، 
شيشه و هرويين بوده  است. 46  متهم كه سه نفر از آن ها حامل مواد و 
بقيه قاچاقچى و مالك مواد مخدر بودند، دستگير شدند. عالوه بر اين، 
ــده و تحقيقات در خصوص اين  در اين ارتباط 26 خودرو نيز توقيف ش
پرونده هنوز ادامه دارد.رييس پليس البرز با تاكيد بر اينكه عزم و اراده 
براى مبارزه قاطع با قاچاقچيان تا پايان سال ادامه خواهد داشت، گفت: 
ــدار  ــتان رادارند، هش به افرادى كه قصد قاچاق مواد مخدر در اين اس
ــراى مبارزه با قاچاق  ــه پليس همه توان خود را ب مى دهيم تا بدانند ك

به ويژه قاچاق مواد مخدر به كار مى گيرد.

رييس پليس شهرستان سراوان از كشف تعداد 300 قطعه انواع  پرنده  
تزيينى و كمياب خبر داد.  سرهنگ رضا زينلى در تشريح اين خبر گفت: در 
راستاى اجراى طرح مبارزه با قاچاق كاال و ارز،  ماموران انتظامى اين شهرستان 
حين گشتزنى هاى هدفمند و كنترل خودروهاى عبورى در محور جاده قديم 

خاش به يك خودروي پژو405 كه در حال تردد بود، مشكوك شدند .
وى افزود: راننده خودرو با مشاهده ماموران بالفاصله بر سرعت خود افزوده 
كه بعد از طى مسافتى تعقيب و مراقبت توسط پليس،  در روستاى هاى اطراف 
جاده سراوان به خاش،  خودرو را رها  كرده و قبل از رسيدن ماموران از محل 

متوارى مى شود.  در بررسى هاي  به عمل آمده از خودروي پژو 405، تعداد 
300قطعه پرنده تزيينى قاچاق و فاقد مجوز بهداشتى كشف شد .

اين مقام انتظامى با اشاره به اينكه پرندگان كشف شده از كشورهاى همجوار
به صورت قاچاق وارد شده اند، تصريح كرد: كارشناسان، ارزش ريالى آن ها  را 

330 ميليون ريال برآورد كردند .
رييس پليس شهرستان سراوان با بيان اينكه اين پرندگان پس از تشكيل 
پرونده مقدماتى  به  اداره محيط زيست شهرستان سراوان تحويل داده  شدند، 

خاطر نشان كرد: تالش براى دستگيرى متهم با جديت ادامه دارد.

ضرورت ايجاد محدوديت براى دسترسى آسان به اسيد
محدوديت براى فروش

دستگيرى 46 قاچاقچى مواد مخدر در البرز

 كشف پرندگان تزيينى كمياب در سراوان
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دو ماه از آغاز سرقت خودپردازها در تهران 
ــرانجام روز گذشته  گذشته بود تا  اينكه س
كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهى تهران، 
موفق به دستگيرى سارقان شدند. ماجرا از 
اينجا شروع شد كه  اين تبهكاران با استفاده 
ــتگاه خودپرداز را به  از دو خودرو، چهار دس
ــرقت بردند. دزدان قوى هيكلى كه هربار  س
6 تا 8 نفره دست به سرقت مي زدند، در حالى 
بازداشت شدند كه تصور نمى كردند پليس در 

تعقيب سايه به سايه آن ها باشد.
ــفند 96 مردى در تماس با   هفته اول اس
پليس از سرقت دستگاه خودپرداز بانك در 
خيابان «ده ونك» خبر داد. با حضور پليس در 
محل سرقت مشخص شد دزدان نيمه شب 
با ورود به شعبه 24 ساعته خودپرداز يكى از 
ــتگاه  بانك ها در كنار مركز خريد ونك،  دس
ــش از 24ميليون تومان  خودپردازي را با بي
ــرقت برده اند. ماموران پليس در  پول به س
گام بعدى تحقيقات براى يافتن سرنخى از 
ــى دوربين هاى محل سرقت  دزدان با بررس
دريافتند كه 6مرد قوى هيكل با دو خودروي 
نيسان وانت و ماكسيما مقابل محل سرقت 
قرار گرفته و با كندن دستگاه از ديوار، آن را كه 
حاوى 24 ميليون تومان پول بود، به سرقت 

برده و از محل متوارى شدند. 
دومين سرقت 

ــى تهران با  ــژه پليس آگاه تيم هاى وي
دستور رييس پليس، تحقيقات خود را براى 
كشف راز سرقت عابر بانك   آغاز كرده بودند 
كه روز 22 اسفند خبر رسيد دومين دستگاه 
خودپرداز  در حوالى ميدان ونك از يك مركز 
آموزش موسيقى سرقت شده است. با حضور 
ــد اين بار نيز  ماموران در محل، مشخص ش
ــودروي وانت  ــارق قوى هيكل با خ چهار س
دست به سرقت زده و پس از كندن دستگاه از 
محل قرارگيرى اش، آن را داخل وانت انداخته 
و فرار كرده اند. به گفته مسئوالن بانك، 67 
ميليون تومان پول نقد در دستگاه خودپرداز 

موجود بوده است. 
ــخص شد كه سيستم  در تحقيقات مش
هشدار اين خودپرداز از شب قبل قطع بوده 
ــرقت  و كارآگاهان با فرضيه داخلى بودن س

روبه رو شدند.

سرقت دو خودپرداز ديگر
ــومين بار  ــن، دزدان براى س 23 فروردي
ــيما به ميدان مادر  ــان و ماكس با وانت نيس
ــاعته  در ميرداماد رفتند و وارد بانك 24 س
ــدند. پنج تبهكار قوى هيكل  كارآفرين ش
ــتگاه خودپرداز، آن ها را بار  با كندن دو دس
نيسان كردند و فلنگ را بستند. به گفته پليس 
ــا  24 ميليون تومان پول  در اين خودپردازه
نقد وجود داشت. با باال گرفتن حساسيت ها 
ــالش كارآگاهان ابعاد  درباره اين پرونده، ت
تازه ترى به خود گرفت و سرانجام در آخرين 
ــارقان در مخفيگاه شان  جمعه فروردين س
ــايى و در يك عمليات ويژه پليسى به  شناس

دام افتادند.
ــون» همه  ــزارش خبرنگار «قان بنابر گ
ــده اند، داراى  ــتگير ش ــه دس مجرمانى ك
سوابق كيفرى هستند و در كرج  نيز سرقت  
ديگرى انجام داده اندكه تالش براى بررسى 

ــرقت هاى احتمالى ديگر آنان در دستور  س
كارآگاهان اداره هفدهم پليس آگاهى تهران 

قرار دارد.
گفت و گو با سر دسـته باند سارقان 

خودپردازهاى تهران
«فرشيد» 30 ساله است. او رييس باند 
است و كارآگاهان مى گويند سوابق زيادى 
ــده اش دارد. جوان قوى هيكلى كه  در پرون
ــرداز برايش كارى  ــتگاه خودپ كندن دس
ــب در محدوده نسيم  ندارد. وي جمعه ش
شهر دستگير شده و به گفته خودش قانون 
ــت  ــد و ادعا مى كند از ندارى دس را مى دان
ــر دسته بودن  به سرقت زده است.البته س
ــوال هاى مان را  را قبول ندارد اما جواب س

مى دهد. 
  چرا بعد از آزادى از زندان، دوباره 

تصميم به دزدى گرفتى؟
 ندارى و بيكارى.

  يعنى هر كس كه بيكار است بايد 
دزدى كند؟

ــى بود،  ــتم و جيبم خال ــوان هس من ج
ــتم. باالخره بايد  چاره اى به جز دزدي نداش

زندگى كنم يا نه؟
  ايده دزدى از خودپردازها چگونه 

به سرت زد؟
من سابقه دار هستم و مى دانم كه جريان 
ــه نفر از دوستانم  سرقت چگونه است. با س
ــورت كرديم كه چطور  ــديم و مش جمع ش

دست به سرقت اين خودپردازها بزنيم.
  از كى تصميم گرفتيد؟

 يادم نيست ولى فكر كنم اواسط زمستان 
بود كه تصميم گرفتيم. شنيده بوديم با چند 
ضربه مى توانيم خودپرداز را از جا دربياوريم  و 

براي همين هم دست به كار شديم.
  براى اين سرقت ها از چند ماشين 

استفاده كرديد ؟

درگام اول خودروها را سرقت كرديم چون 
ــين ها را خيلى زودتر از  مى دانستيم رد ماش
هر چيزى مى زنند. از ماشين هاى ديگر هم 
استفاده مى كرديم؛ مثل ماكسيما، نيسان 

و پرشيا. 
  جريان ايده سرقت ها از اينترنت 

چه بود ؟
ــت نگرفتم. اين  ــده اى از اينترن  هيچ اي
ــانى  ــرف  و حديث ها را نمى دانم چه كس ح
درست مى كنند. به نظرم فقط مى خواهند 
كيليك خورسايت و كانال هاى تلگرامى شان  

باال برود.
  اولين بار كجا سرقت كرديد؟ 

ميدان ونك. خيلى هم استرس داشتيم. 
هيچ چيزى هم دستگيرمان نشد. با اينكه 
همه جوانب را در نظر گرفته بوديم اما خب 
خيلى استرس داشتيم. با سه  خودرو به آنجا 
رفتيم؛ سه وانت كه سرقتى بودند. اشتباهى 

كه كرديم اين بودكه با پرشياى خودمان نيز 
به محل سرقت رفتيم؛ شايد هم پليس با اين 

سرنخ توانست  ما را پيدا كند.
  چند سابقه دارى؟

ــرى دارم؛ از مواد  ــابقه كيف من چهار س
مخدر تاسرقت. همين رد مال كردن باعث 
شد به خاك سياه بنشينم و هميشه از نظر 
مالى در تنگنا باشم و در نهايت به فكر دزدى 

بيفتم. 
  براى سـرقت  از خودپردازها چه 

وسايل و ابزارى خريديد؟
دستگاه هوا برش و قيچى هاى فنى براى 
بريدن كركره مغازه ها را داشتيم؛ سنگ فرز 
كم داشتيم كه آن را نيز تهيه كرديم. بعد از 
ــنگ فرز به جان دستگاه ها  سرقت ها با س
مى افتاديم تا به صندوقش برسيم. جايى كه 

پول ها درونش بود.
كـه  مى كرديـد  ا ش ر فكر  

دستگيرشويد؟
ــتش خير؛ به همين دليل هم بود كه   راس
وقتى فهميديم پليس نتوانسته است ردمان را 
بزند، بقيه سرقت ها را با خيال راحت انجام داديم. 

  چند عابر بانك سرقت كرديد؟
در مجموع چهار دستگاه.

  چقدر پول گيرتان آمد؟ 
ــرقت  ــان س ــون توم دركل 150 ميلي
ــتر  كرديم كه نفرى 15 ميليون تومان بيش
ــيم  ــوز همه چيز را تقس ــيد. هن به ما نرس

نكرده بوديم كه دستگير شديم.
  زن و بچه هم دارى؟

ــتم ولى  ــته نامزد داش ــر.  در گذش خي
اولين بار كه دستگير و زندانى شدم، مرا  رها 

كرد و رفت. 
  جريان سرقت بى ام و  و ماكسيما 

چه بود؟ 
آن ها را از نمايشگاه دزديدم. تميز هستند 
ــكر كه  ــادي ندارند. خدا را ش اما قيمت زي
ــديم وگرنه كلى دزدى  ــتگير ش زودتر دس
ــد تا آخر عمر رد  ديگر هم كرده بوديم و باي

مال مى كردم. 
  از دزدي كردن نمي ترسي؟

نه. حواسم هست سرقت مسلحانه انجام 
ندهم كه برايم زياد زندان نبرند. هيچ سالح 
گرم و سردى توى سرقت  ها با خودم نمى برم 
ــدم، برايم حكم محاربه  كه اگر دستگير ش

نگيرند و اعدامم  نكنند. 

    پليس تهران در عملياتى خزنده، موفق به بازداشت سارقان دستگاه هاى خودپرداز شد 

آخرآخر   خط  دز خط  دز  دانى كه آش ردانى كه آش ر  ا با جايش برا با جايش بر  دد  ه  بوه  بو  دند دند 
پنج كشته و مجروح در انفجار 

مهيب خانه اى در يزد
ــكونى واقع در  انفجار مهيب صبح امروز يك منزل مس
خيابان امام، كوچه بازار نو جنب خانه امام حسينى يزد، 
حادثه دلخراشى را رقم زد و منجر به كشته شدن سه نفر و 

مجروح شدن دو نفر ديگر شد .
محمدرضا رحيمى، معاون عمليات سازمان آتش نشانى 
ــاعت 9 صبح  يزد در اين باره گفت: رخداد اين حادثه س
ــامانه 125 اطالع رسانى شد كه ستاد  روز گذشته به س
فرماندهى بالفاصله سه خودروى عملياتى را  از ايستگاه 

شماره يك، پنج و شش   به محل مورد نظر اعزام كرد.
نخستين گروه  آتش نشانان، كمتر از سه دقيقه به محل 
ــدند كه شدت  ــيدند و با صحنه اى مواجه ش حادثه رس
انفجار، در  و پنجره هاى ساختمان را از جا كنده و هر كدام 
ــه امدادگران  ــاب كرده بود. در اين لحظ را  به طرفى پرت
آتش نشانى همزمان با ايمن سازى و قطع جريان برق و گاز 
خانه، با استفاده از تجهيزات انفرادى به داخل ساختمان 

رفته و عمليات جست وجو و امداد و نجات را آغاز كردند.
رحيمى اظهار كرد: پنج نفر داخل خانه بودند كه متاسفانه 
سه نفر از آن ها  به نام هاى «حسين »، «على» و «كمال» 
همگى در حدود 34 ساله ، به علت شدت جراحات در همان 
ــده بودند.  دو نفر ديگر به نام هاى  لحظات اوليه فوت ش
«شهاب» و «مرتضى» نيز  به شدت مجروح  شده بودند  
كه آتش نشانان در يك عمليات   بسيار حساس و با استفاده 
از تجهيزات خاص آن ها را به بيرون از ساختمان انتقال و 

براى اعزام به مراكز درمانى تحويل عوامل اورژانس دادند.
معاون عمليات آتش نشانى يزد با اشاره به اينكه در اين 
انفجار خساراتى نيز به ساختمان منزل وارد شده، بيان 
كرد: علت اين حادثه  نشت گاز و  در پي  آن انفجار مهيب 

بوده است.
64 كوهنورد سنندجى گرفتار 
در ارتفاعات «رزاب» پيدا شدند

مدير عامل جمعيت هالل احمر كردستان گفت: اعضاى 
ــب  ــنندجى كه جمعه ش 64 نفرى تيم كوهنوردان س
گذشته در بازگشت از ارتفاعات رزاب گم شده بودند،  با 
تالش تيم امداد در كوهستان پيدا و مصدومان نيز به مراكز 

بيمارستانى منتقل شدند.
ــريح اين خبر گفت: اين تيم  ــن خدابنده لو در تش حس
64نفرى، متشكل از كوهنوردان سنندجى روز جمعه 
به ارتفاعات رزاب در مسير سروآباد - سنندج صعود و  در 
بازگشت،  مسير خود را گم كرده و در تماس با سامانه گوياى 

112 هالل احمر درخواست كمك كرده بودند.
ــتان، پايگاه امداد  وى افزود: تيم امداد و نجات در كوهس
و نجات جاده اى گردنه قلعه جى و جمعيت هالل احمر 
بالفاصله براى يافتن كوهنوردان به منطقه اعزام شدند و 
پس از ساعت ها تالش، شامگاه جمعه آن ها را در يكى از 

ارتفاعات منطقه پيدا كردند.
ــرد: امدادگران اين جمعيت ضمن  خدابنده لو تاكيد ك
شناسايى مسير برگشت كوهنوردان  با همكارى مركز 
فوريت هاى پزشكى سه نفر از آن ها را كه دچار مصدوميت 

شده بودند،  به مراكز بيمارستانى منتقل كردند. 
وى از كوهنوردان و گردشگران طبيعت خواست هنگام 
عزيمت به مناطق كوهستانى ضمن رعايت نكات ايمنى، 
براى پيدا كردن مسيرها از راهنمايان محلى كمك بگيرند.

جمعيت هالل احمر استان كردستان داراى 10 پايگاه 
امدادى جاده اى و بيش از چهار هزار داوطلب فعال آموزش 

ديده و آماده همكارى در شرايط سخت و بحرانى است.
حمله خرس به چوپان 38 ساله 

«فارسانى»
مسئول روابط عمومى اورژانس 115 استان چهارمحال 
وبختيارى،  از زخمى شدن چوپانى بر اثر حمله خرس در 

روستاى گوشه شهرستان فارسان خبر داد.
محسن ابراهيمى گفت : ساعت  پنج عصر جمعه  گذشته، 
خبر حمله خرس به چوپانى در گوشه به مركز ارتباطات 
اورژانس اعالم شد.وى گفت: در اين حادثه كه در روستاى 
ــان اتفاق افتاد،  يك چوپان بر  ــتان فارس گوشه شهرس
ــت دچار آسيب شد كه  اثر حمله خرس از ناحيه پا و دس
توسط تيم اورژانس پس از انجام اقدامات درمانى اوليه به 

بيمارستان سيدالشهدا (ع)  فارسان منتقل شد.
واژگونى اتوبوس در اتوبان قم 

واژگونى اتوبوس در اتوبان گرمسارـ  قم، باعث فوت يك 
نفر و مصدوميت 21 نفر ديگر شد.مجتبى خالدى در مورد 
جزييات حادثه واژگونى اتوبوس در آزادراه گرمسار - قم، 
اظهار كرد: ساعت چهار صبح روز گذشته اين حادثه به 
ــد و 9 آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند. ما اعالم ش

سخنگوى اورژانس كشور در ادامه  خاطر نشان كرد: در 
ــده بودند به  اين حادثه تعدادى از افرادى كه مصدوم ش
بيمارستان هاى شهيد بهشتى و نكوئى قم اعزام شدند 
ــه ساله بدحال  كه در ميان آن ها وضعيت يك كودك س
اعالم شده است.وى با اشاره به اينكه سه نفر نيز در محل 
حادثه درمان شدند، گفت : متاسفانه در اين حادثه يك نفر 
جان خود را از دست  داد.همچنين شاهين فتحى، معاون 
عمليات سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر نيز در 
مورد اين حادثه گفت : 12 نفر از نيروهاى عملياتى جمعيت 
هالل احمر،  براى امدادرسانى به محل اين حادثه  اعزام 
شدند و در اين عمليات دو دستگاه آمبوالنس و دو دستگاه 

خودروى نجات نيز مورد استفاده قرار گرفت.
زخمى شدن سه محيط بان

 پارك ملى دز  در تيراندازى 
ــت  رييس روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيس
خوزستان،  از زخمى شدن سه نفر از محيط بانان پارك 
ــدازى متخلفان صيد ماهى خبر داد. ملى دز در اثر تيران

شهريار عسكرى با بيان اينكه سه نفر از محيط بانان پارك 
ملى دز در حوالى دزفول در جريان گشت آبى و تعقيب و 
گريز متخلفان صيد غيرمجاز ماهى، مورد اصابت گلوله 
قرار گرفته اند، گفت: اين سه محيط بان صبح روز گذشته 
ــه با دو قايق  ــتزنى در پارك ملى دز بودند ك درحال گش
متخلفان صيد ماهى مواجه شدند. در اين قايق ها چهار 
نفر مسلح حضور داشتند كه به محض مشاهده همكاران 
محيط بان ما به سمت آن ها شليك كردند. وى افزود: در اين 
حادثه سه نفر از محيط بانان از جمله رييس پارك ملى دز 

مورد اصابت گلوله قرار گرفته و زخمى شدند.

خبر كوتاه

گردشگر آمريكايى در انتظار ثبت  ركورد
 سريع ترين جهانگرد   دنيا
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آقاى سلطانى فر!
ــت به  ــاختار ورزش همواره دس ــود اينكه س چرا با وج
گريبان مشكالت مالى بوده است اما متاسفانه با وجود چنين 
كمبودهايى  همچنان ابهامات و عدم شفافيت هاى مالى در 
ــى وجود دارد و همواره  نهاد ورزش و فدراسيون هاى ورزش
يكى از ديالوگ هاى كارشناسان وجود فساد در ورزش است؟!

آقاى سلطانى فر!
جامعه سياست زده اي  هستيم و به همين دليل بيشتر 
تمركز مردم در موضوع كنش و واكنش هاى سياسى  است. 
ــاختار ورزش  ــيه امنى را براى س اين سياست زدگى حاش
و همچنين فدراسيون هاى ورزشى به وجود آورده كه مورد 
ــته نهادهاى نظارتى و امنيتى قرار  مداقه و موشكافى پيوس
نگيرند!   شايد بگوييد اين گونه نيست و دستگاه هاى نظارتى 
عملكردها را مورد رصد قرار مى دهند اما راقم سطور بر اين نظر 
است كه كمترين نگرش پيش بينى و پيشگيرى در رابطه با 

موضوعات مالى و اقتصادى فدراسيون ها وجود دارد.
آقاى سلطانى فر!

كارشناسان بر اين نظر هستند كه پيشگيرى بهتر از درمان 
است! متاسفانه در جامعه امروز، همواره در بطن رخدادهاى 
ــتيم و دچار يك بيمارى  غير متعارف مالى و اقتصادى هس
مزمن اقتصادى كهنه شده ايم . اين كهنگى به گونه اى شده كه 

در ساختارهاى مختلف ريشه دوانيده و به همين دليل معاون 
اول دولت دوازدهم صحبت از فساد سيستمى كرده است؛ چرا 
كه اين سخن بر اساس داده ها و تحقيق پيدا و پنهان نهادهاى 
ادارى بر زبان آمده   و بايد آن را جدى گرفت كه خوشبختانه 

مردم آن را جدى گرفته اند!
آقاى سلطانى فر!

نمى دانم قسم حضرت عباس(ع) را باور كنم يا دم خروس 
را .  از يك طرف ابعاد حضور كى روش به نهاد رياست جمهورى 
ــت كه نهاد رياست  ــده و ظن و گمان ها بر اين اس كشيده ش
جمهورى نيز   درباره حضور يا عدم حضور  وي تصميم ساز بوده 
است و از طرف ديگر  حميد استيلى به يك باره  مدير فنى تيم 
اميد مى شود!  اگر حضور كى روش بر اساس يك نگاه توسعه اى 
و دورانديشانه محقق شده است،  پس چرا اين نگاه توسعه اى در 

تيم ملى اميد مشاهده نمى شود؟!
آقاى سلطانى فر!

اين موضوع  فقط    محض  اطالع است! 
ــت  ــهردار منطقه 3تهران دوس ــليمى ش مى گويند س
ــان دوست  ــتيلى و از آن طرف تاج و آقازاده ايش صميمى اس

سليمى هستند!
آقاى سلطانى فر!

نمى دانم در بطن جامعه حضور داريد يا خير! اما يك نمونه 
ــط  ــت و وس از گفتارهاى عوام را بازگو مى كنم:« چپ و راس
بهانه است، اين ها دست شان با هم در يك كاسه است».  راقم 
سطور  اعتقاد دارد كه اين شايعه ها كار دشمن است. اما نكته 
اينجاست كه تعريف دشمن گستردگى پيدا كرده و مصداق 

آن هم«دشمن دانا به از نادان دوست» است.  اين درست كه 
از لحاظ شكلى همه موضوعات و تصميم ها چيدمان قانونى 
به خود مى گيرند اما واقعيت جوامع سنتى و در حال توسعه  را 
كه در بيشترشان روابط بر ضوابط و تخصص ارجحيت دارد، 

مى پذيريد؟!
آقاى سلطانى فر!

آيا مى پذيريد كه برخى  روساى فدراسيون ها محصول 
ــص؟! روى صحبت من به  ــتند نه ضوابط و تخص روابط هس
ــاختارى كه اكنون مديريت آن را بر عهده داريد،  نيست!  س
فرآيند به گونه اى شده كه هنوز ردپاى روابط جريان دارد و اين 

واقعيت  از ديد و نظر مردم پنهان نمانده است!
آقاى سلطانى فر!

ــما ثروت و موقعيت تاج ها و ديگرانى كه مردم   به نظر ش
آن ها مى شناسند،  محصول روابط  يا تخصص و ضوابط است؟! 
اميدوارم به اين پرسش پاسخ بدهيد كه اگر محصول تخصص 
ــت، پس چرا از اين تخصص استفاده نمى كنند  و ضوابط اس
ــوى درآمد پايدار سوق  و فدراسيون فوتبال را به سمت و س
ــى در ورزش چرا بايد  نمى دهند؟!با وجود چنين ثروتمندان

همواره از مشكالت مالى فدراسيون ها ناله كنند؟!
آقاى سلطانى فر!

ــود؛ بنابراين به دنبال  اگر نجنبيم، خيلى زود دير مى ش
ــيد و بدانيد و بدانند همه  تغيير ادبيات حاكم بر ورزش باش
عملكردهاى مثبت و منفى از ديد و نظر مردم پنهان نمى ماند 
ــده اند كه بايد از اين پس، حافظه تاريخى شان را  و متوجه ش

تقويت كنند.

ــتيلي و  ــرمربي تيم ملي اميد، اين روزها به چالش جدي حميد اس ماجراي انتخاب س
كميته ملي المپيك تبديل شده است. شايد براي نخستين بار در تاريخ باشد كه اين كميته  
ــي همه جانبه مسائل درباره  ــت تا با بررس ابتدا مدير تيم ملي را انتخاب كرد و از او خواس
سرمربي اين تيم تصميم بگيرد. اما نكته جالب  اينجا بود كه هر روز از يك گزينه جديد براي 

سرمربيگري تيم ملي اميد رونمايي مي شود.
 يك روز جواد نكونام گزينه اصلي است و روز ديگر زالتكو كرانچار. روز گذشته فارس از 
گزينه هاي ديگري نيز رونمايي كرد. يك مربى از آمريكاى جنوبى، گزينه هايى از كرواسى، 
سرمربى راپيدوين اتريش و سرمربى پيشين دينامو زاگرب از جمله گزينه هايي بودند كه 
ــتيلي با آن ها مذاكراتي را انجام داده است. صعود تيم ملي اميد به  گفته مي شود حميد اس
ــال هاي اخير بوده است. اين تيم  در  المپيك، يكي از دغدغه هاي اصلي ورزش ايران در س
ــود و همين موضوع مسئوالن كميته ملي  نيم قرن اخير هرگز نتوانسته راهي المپيك ش
ــوع كنند. ماجراي انتخاب  ــريع تر فكري به حال اين موض المپيك را وادار كرده هرچه س
ــدني در فوتبال ايران تبديل شده  سرمربي تيم ملي اميد سال هاست به موضوعي حل نش
ــال اخير همواره و پس از نتيجه نگرفتن اين تيم و عدم صعود آن به  ــت. در طول 50 س اس
المپيك، كارشناسان از كميته ملي  المپيك مي خواستند هرچه سريع تر تكليف سرمربي 
تيم را مشخص كند اما بدسليقگي ها منجر به عدم انتخاب سرمربي مي شد. گويي عادت 
ــرمربي تيم ملي اميد را از  كرده بوديم دو ماه مانده به آغاز بازي هاي مقدماتي رقابت ها، س
بين گزينه هاي موجود انتخاب كنيم. اما اين بار و در فاصله نزديك به دو سال مانده به آغاز 
ــده اميدواري ها براي حضور در المپيك  بازي ها، عزم جدي بر انتخاب سرمربي سبب ش
ــت رضا صالحي اميري بر  2020 بيشتر شود. اتفاقي كه مي تواند در نخستين دوره رياس

كميته ملي المپيك، موجي از تحسين ها را به سمت او روانه كند. 

دور برگشـت مسـابقات گلف بانوان كشـور از فردا با حضـور 6 تيم از 
استان هاي اردبيل، تهران، خوزستان، لرستان و قم در ورزشگاه انقالب آغاز 
مي شود و تا روز سه شنبه، چهارم ارديبهشت ادامه خواهد داشت. به همين 
دليل با نازنين شهركي، فردي كه سال ها روي پله اول گلف بانوان ايستاده 
است، گفت وگو كرديم تا اوضاع و شـرايط اين رشته ورزشي را از زبان يك 

گلف باز با تجربه بشنويم. 
      در ابتدا از سوابق خودتان در گلف بگوييد.

حدود13سال است كه گلف بازي مي كنم. اين رشته را زير نظر پدرم يادگرفتم و در 
مدت كوتاهي توانستم عضو تيم ملي ايران شوم. از همان دوران تاكنون، هميشه يكي از 
عناوين اول تا سوم مسابقات كشوري را كه هرساله برگزار مي شود، به دست مي آوردم. 
ــال 2007، مقام سوم انفرادي و دوم  پس از آن در مسابقات بين المللي قبرس در س
تيمي را كسب كردم. در مسابقات دانشگاه هاي جهان هم كه در ميالن برگزار شد، به 
مقام سوم تيمي رسيديم و من نيز مقام پنجم انفرادي را كسب كردم. سال گذشته هم 
در مسابقات دانشگاه هاي جهان در بلژيك به مقام اول رسيدم. در مسابقات قهرماني 

كشور نيز سال هاست كه قهرمان مي شوم.
              چند عنوان قهرماني در ايران داريد؟

  در حقيقت تعدادش را نمي دانم و حساب آن از دستم خارج شده است! زيرا از زماني 
كه گلف را شروع كردم، در تمام مسابقات قهرماني كشور روي سكو بودم. 

          ورزش حرفه اي شما را از درس و تحصيل دور نكرد؟ 
ــتم و به اميد خدا مي خواهم براي  ــانس مديريت ورزشي هس خير؛ من فوق ليس

دكتري اقدام كنم.
         پس با اين حساب به زودي يكي از مديران ورزشي ايران خواهيد بود!

 اميدوارم و يكي از اهداف من همين است كه بتوانم در بخش مديريت ورزش، نقش 
كوچكي داشته باشم.

          گلف بانوان ايران را در چه سطحي مي بينيد؟ 
براي اينكه بتوانيم هميشه در مسابقات بين المللي نتايج خوب بگيريم، نياز داريم 
ــاز داريم در زميني  ــور برگزار كنيم. در واقع ني كه اردوهاي تداركاتي را خارج از كش
تمرين كنيم كه از نظر كيفيت و استاندارد به زمين مسابقات بين المللي بسيار نزديك 
ــخت افزاري مشكل داريم. به عنوان مثال زمين گلف  باشد؛ چراكه در ايران از نظر س
باشگاه انقالب كه بهترين زمين تهران است، كامل نيست. 13زمين دارد كه پنج تاي 
ــوند تا به عدد 18 كه تعداد زمين هاي استاندارد براي يك مسابقه  آن ها تكرار مي ش
است، برسيم. اين را نيز بگويم كه به نظر من بانوان گلف خيلي بهتر از بخش مردان در 
مسابقات بين المللي ظاهر شده اند! عناويني كه بانوان كسب كرده اند، بيشتر از آقايان 
بوده است. البته در بخش آقايان، از لژيونرها استفاده مي شود. يعني بازيكنان ايراني 
هستند كه خارج از كشور فعاليت دارند و خداراشكر، توانسته اند رنكينگ ايران را در 

مسابقات آسيايي باال ببرند. 
      مهم ترين تفاوت گلف ايران با سطح استاندارد آن در دنيا چيست؟

در ايران چون زمين استاندارد و با كيفيت وجود ندارد، وقتي براي مسابقه به خارج 
از كشور مي رويم به مشكل بر مي خوريم. براي مثال در زمين هاي خارج از كشور، 
ــود،  محوطه گرين كه در آنجا آخرين ضربه براي انداختن توپ به حفره زده مي ش
ــت. چمن اين محوطه بايد كوتاه و يكدست باشد. ما در مسابقات  مانند مخمل اس
خارجي بيشتر ضربات را در اين محوطه از دست مي دهيم چون شرايطي كه در ايران 
داريم، متفاوت است و كيفيت زمين هاي خارجي را ندارد، چمن آن بلند است و خود 
ــت؛ براي همين چون به زمين صاف و صيقلي عادت نداريم،  زمين استاندارد نيس
نمي توانيم آن گونه كه بايد نتيجه بگيريم. اگر بتوانيم قبل از آغاز مسابقات بين المللي 

اردويي خارج از كشور داشته باشيم، شرايط مان بهتر مي شود و عملكرد بهتري در 
آنجا خواهيم داشت.

در حال حاضر اصلي ترين مشكل شما براي پيشرفت چيست؟
زماني كه بودجه نباشد، بدون شك چيزي در دسترس نخواهد بود. اگر بودجه خوبي 
در اختيار فدراسيون گلف قرار بگيرد، فدراسيون نيز بهترين ها را براي تيم هاي خود چه 
در بخش بانوان و چه در بخش آقايان فراهم مي كند.براي يك دستاورد بزرگ، خيلي 
چيزها بايد در كناريكديگر قرار بگيرند. براي مثال يك تيم اگر مي خواهد كامل بشود،  
بايد يك مربي روان شناس در كنارش باشد و همين طور يك مربي بدنساز الزم دارد. 

اگر گلف حامي مالي داشته باشد، رونق زيادي خواهد گرفت. 
     آيا در مورد حضور اسپانسر در گلف صحبتي شده است؟ 

اسپانسرها فقط براي مسابقات يا اعزام ها همكاري مي كنند. ما پخش تلويزيوني 
نداريم و در رسانه ها نيز ديده نمي شويم؛ براي همين از ما حمايت آنچناني نمي شود. 
من براي اين مسابقات با هيات استان اردبيل قرارداد بستم؛ اسپانسري كه اين تيم دارد 
را خود هيات جذب كرده است. در اعزام ها نيز بايد صبر كنيم اسپانسري پيدا شود اما 
اگر يك حامي مالي قوي داشته باشيم، مي توانيم اردوهاي تداركاتي برگزار كنيم يا   در 
طول سال چند اعزام داشته باشيم. به اين ترتيب ما نيز شرايط بهتري خواهيم داشت 

و به روزتر مي شويم.

      آيافدراسيون گلف توجهي به جذب اسپانسر دارد؟
فدراسيون تمام تالشش را مي كند اما مساله اين است كه اسپانسر هزينه مي كند 
ــكل اصلي ما پخش  ــود؛ بنابراين فكر مي كنم مش و در قبال آن انتظار دارد ديده ش

تلويزيوني است.
      گاه در رشته هاي ديگر شاهد اين هستيم كه يك ورزشكار توانسته  
براي خودش اسپانسر شخصي پيدا كند و در مسابقات مختلف بين المللي 

حاضر شود؛  آياشما در اين مورد اقدامي داشته ايد؟
به اين موضوع خيلي فكر كرده ام اما هنوز اقدامي نكردم. خيلي دوست دارم با برندي 
مانند «نايك» كه ورزشي است، همكاري كنم. فكر مي كنم چون مقام هاي بين المللي 
دارم، به عنوان كاپيتان تيم ملي ايران فعاليت مي كنم و سال هاست كه نفر برتر كشور

هستم، امتياز هايي در اختيار دارم كه مي تواند در جذب اسپانسر شخصي موثر باشد. 
اين مساله خيلي باعث رشد من مي شود. يك مربي چند سال پيش از يونان آمد و وقتي

ضربه زدن من را ديد، گفت شما از مردها بهتريد و نيازي نيست براي تان وقت بگذارم. 
او حتي از چرخيدن من تعريف كرد و گفت استثنايي هستم و معدود بازيكناني در دنيا 
هستندكه مي توانند اين چرخش را داشته باشند. مي توانم بگويم  تا حدودي تاييديه  
هر مربي خارجي كه به ايران آمده است را گرفته ام و به همين دليل فكر مي كنم لياقت 

مقام اولي، هميشه براي من بوده است. 

      به جز زمين باشگاه انقالب، جاي ديگري براي تمرين شما وجود دارد؟
 در تهران خير. در شهرستان ها نيز زمين خوب وجود ندارد. به عنوان مثال مسجد سليمان 
مهد گلف است اما زمين آن با اينكه كامل است اما بيشتر خاكي است و چمن ندارديا در همين 
اردبيل نيز زميني وجود ندارد و قرار است با صحبت هايي كه انجام شده، محوطه اي در حدود 

50 هكتار در اختيار هيات اين استان قرار بگيرد تا زمين گلف درآن راه اندازي شود. 
      برنامه اعزام به مسابقات بين المللي در سال جديد مشخص است؟

سال گشته دوبار اعزام داشتيم اما امسال هنوز صحبتي در اين مورد نشده است. در 
بيشتر مواقع  اعزام هاي ما از اواخر تابستان خواهد بود. مسئوالن مسابقات به فدراسيون 
نامه مي زنند و فدراسيون نيز بر حسب بودجه و زمان، برنامه ريزي هاي الزم را انجام 
مي دهد. پس از پايان مسابقات ليگ، نشستي با فدراسيون خواهيم داشت و در آنجا در 

مورد تعداد و چگونگي اعزام ها گفت وگو و تصميم گيري مي كنيم.
      سطح گلف بانوان ايران را چگونه مي بينيد؟

ــابقات جهاني نداريم. فقط چند تورنمنت بين المللي و ما هنوز تجربه اي از مس
ــتيم خيلي خوب ظاهر شويم. هر  مسابقات بين دانشگاهي بوده كه در آن ها توانس
چيزي به تالش نياز دارد. در گلف، يك پله باال رفتن نيز كار بزرگي است. بايد همه چيز 
برنامه ريزي و هدفمند شود.   اين رشته در خال حاضر   المپيكي شده است و اگر بتوانيم 
براي المپيك سهميه بگيريم، كار ارزشمندي كرده ايم.  براي كسب سهميه نيز بايد در

مسابقات مختلف شركت كنيم تا امتيازات الزم آن را به دست بياوريم. رييس قبلي 
ــيل المپيكي شدن را دارد. حاال بايد صبر  فدراسيون بيان كرده بود كه گلف ما پتانس
كنيم تا رييس جديد انتخاب شود و او در مورد كسب سهميه المپيك برنامه ريزي و 
كارهاي الزم را انجام دهد. چون اولين دوره حضور گلف در المپيك است، اميدواريم

بتوانيم سهميه  را به دست آوريم. در كل به نظر من گلف بانوان ايران پيشرفت خوبي را 
در سال هاي اخير داشته و مي توانيم با برنامه ريزي هاي دقيق تر، به موفقيت هاي بيشتر 

و بهتري در جهان برسيم.
      نگاه وزارت ورزش به شما چگونه است؟

خيلي خوشحال شديم كه آقاي سلطاني فر وزير ورزش شد. او گلف را نجات داد و 
خيلي از اين ورزش حمايت كرد. نگاه او به اين رشته خيلي مثبت است. زماني كه براي 
ــد، براي وزير ورزش نامه نوشتيم و او با  خصوصي شدن زمين گلف صحبت هايي ش
پيگيري هايي كه انجام داد، جلوي اين كار را گرفت كه به نظرم يكي از بهترين اتفاقاتي 

بود كه براي مان افتاد. فدراسيون نيز در اين مورد تالش زيادي كرد.
      آينده گلف بانوان را چگونه مي بينيد؟

اگر هيات گلف تهران و فدراسيون با هم متحد بشوند و زمينه هاي الزم را براي جذب 
اسپانسر فراهم كنند، ما پيشرفت زيادي خواهيم كرد.  اميدوارم اين اتفاق هر چه زودتر 
بيفتد؛  البته منظورم اين نيست كه اين دو بخش با هم مشكل دارند. حرفم اين است كه 
تمام دغدغه هيات تهران و فدراسيون جذب اسپانسر باشد تا سرمايه گذاري خوبي در 
گلف انجام شود و پيشرفت هاي زيادي در بخش بانوان و همچنين آقايان به دست بيايد.

       روز سه شنبه شاهد قهرماني شما خواهيم بود؟ 
صد درصد! 

يادداشت 2يادداشت 1
آقاى سلطانى فر 

اقدام مثبت صالحي اميريآيا تاج ها محصول روابط يا ضوابط و تخصص هستند؟!

ممحمد سجاد بهي

ممحمد آقايي فرداميد فراغت 

اجتم
و فره
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مسـابقات جهانى تيراندازى  با تفنگ، تپانچه و اهداف پروازى از روز گذشته به 
ميزبانى كره جنوبى آغاز شد. 28 ورزشـكار در اين رقابت ها از تيم ملى كشورمان 
راهى كره جنوبى مى شوند. گوران ماكسـيموويچ، مربي صربستانى تفنگ ايران، 
ملى پوشان را در اين مسـابقه همراهى خواهد كرد. اميرحسين ذوالفقاريان يكى 
از بازيكنان تيم ملى كشـورمان در اين دوره از مسابقات است.  او درباره تمرينات و 
آمادگى اش براى حضور در كاپ جهانى تيراندازى گفـت: همه چيز روز به روز بهتر 
مى شـود. ركوردها باال و پايين دارد اما با توجه به نزديكى مسـابقات شرايط خوب 
است. مربى صربسـتانى نيز اين اواخر  كارش را شروع كرده و به ما كمك مى كند. او 

درباره اينكه از ركوردهايى كه در تمرينات به ثبت رسانده راضى است يا خير، اظهار 
داشت: خدا را شكر   ركوردهاى خوبى داشـته ام و فكر مى كنم بتوانم در مسابقات 
جهانى نتيجه بگيرم. من به صورت ذخيره به مسابقات اعزام مى شوم اما ورزشكاران 
ما عالوه براينكـه تالش مى كنند به فينال برسـند، بـراى مدال رقابـت مى كنند. 
ذوالفقاريـان در باره  اينكه مسـابقات جهانى محكـى خواهد بود تا ورزشـكاران 
اعزامى به بازى هاى آسيايى مشخص شوند و اينكه آيا  او   اميدى براى حضور در اين 
بازى ها دارد يا خير،بيان كرد: بايد ببينيم چه اتفاقاتى تا آن زمان رخ مى دهد. بايد 
ركوردهايى را ثبت كنيم. اگر سطح ركوردهايم خوب بود، اعزام مى شوم. مهم اين 

است كه پرچم كشـورمان در اين بازى ها باال برود. ملى پوش تيراندازى كشورمان 
درباره كسب سهميه المپيك جوانان و حضور در اين بازى ها خاطرنشان كرد: براى 
حضور در اين بازى ها استرس ندارم. تصويرسازى به من كمك كرده همه چيز طبيعى 
باشد. اين بازى ها تجربه خوبى براى من به شمار مى رود. تالش مي كنم  چيزهايى را 
كه ي اد گرفته ام،    اجرا كنم. او در باره اينكه با نتايج اخيرش  انتظارات از خودش را باال 
برده  اما   اين انتظارات شرايط را سخت نمى كند، تصريح كرد: بي شك شرايط سخت 
مى شود و هيجان باال مى رود اما در مسير افتخارآفرينى همه اين چيزها هست و بايد 

با آن كنار آمد.

اميرحسين ذوالفقاريان، ملي پوش تيراندازي:

تصويرسازي كمك كرده همه چيز طبيعي باشد

     نازنين شهركي، كاپيتان تيم ملي گلف در گفت وگو با «قانون»:  

مشكل          اصلي    مانمشكل          اصلي    مان
 پخش     تلويزيوني       است پخش     تلويزيوني       است



سردبير: مسعود مرعشي 
معاونان اجرايي: مريم آقايي- سعيده حسني- حامد مهرباني

مديرهنري: ايمان خاكسار
ــاييان- شهاب پاك نگر- سعيده حسني-   نويسـندگان: مهدي استاداحمد- مريم آقايي- پدرام پاش
جابر حسين زاده- حسام حيدري- فريور خراباتي-آرزو درزي- طيبه رسول زاده-علي رضازاده - علي رمضان-

ــاروخاني-  ــين زرگري- زهرا س ــمي- محمد زنديه-نوش ــدوز- ارمغان زمان فش ــا زارع-علي زران مون
ــا صفري خواه-  ــعباني نژاد-  مهرداد صدقي- مهديس ــريع- محمدش ــليماني- آيدين سيارس ــدرام س پ
حسن غالمعلي فرد- پويان فراستي- محمد امين فرشاد مهر- زهرا فرنيا- امير قباد فرهي- شاهين قدياني-

ــعودي نيا -محمد علي  مرتضي قديمي-  عليرضا كاردار- احمدرضا كاظمي - عليرضا لبش- علي مس
محمد پور- مهرشاد مرتضوي- عليرضا مصلحي- وحيد ميرزايي- مهرداد نعيمي-  علي هديه لو

كارتونيست ها: عليرضا پاكدل- محمدرضا ثقفي- وحيد جعفري - مهيار چاره جو - ثنا حسين پور-
مسعود رئيسي -  علي رونقيان- مسعود ضيايي زردخشويي - الله ضيايي- احمد عرباني- مهدي عزيزي-  

احسان گنجي -امين منتظري

 شناسنامه       «بي قانون» اولين روزنامه طنز ايران (ضميمه روزانه روزنامه قانون)

فرماندار سرپل ذهاب: زلزله زدگان به شدت نيازمند وسايل سرمايشى هستند
مسئوالن: شما كه سرما رو تحمل كردين

از پس گرما هم برمياين!
ايسنا: ابداع روشى  براى خم كردن الماس

مجبورش مى كنيم با حقوق كارگرى
تو ايران زندگى كنه

رييس جمهور: بگذاريد مردم زندگى شان را بكنند
كارشناسان: بگذاريد نه، بگذاريم

رييس جمهور: از سيستم ارز در گذشته و حاال ناراضى هستم
مردم: تكرار نميشه

نتايج يك نظرسنجى در مورد فيلترينگ تلگرام: 65 درصد موافق
 25 درصد ممتنع و 10 درصد مخالف

كه اين نظرسنجي از كاربران سروش انجام شد

موالوردى: پيگير تكميل طرح 
«تشديد مجازات اسيدپاشى» هستيم

 
مردم: پيداشون هم كنيد

كفايت مى كنه

موالوردى: بايد به حق انتخاب مردم
احترام بگذاريم

 
كه بين پيام رسان هاي داخلي

هركدام را خواستند انتخاب كنند

موالوردى: فيلترينگ پيام رسان هاى خارجى 
خالف حقوق شهروندى است

 
حقوق شهروندى: من هنوز 

تو مرحله كتك نخوردنم!

دنـــــــیاطـــــــنز روزنامـــه بهــــرت ین 

شــامره ٧٢٨
یکشــــنبه

٢اردیبهشت ٩٧

bighanooon
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واكنش علم الهدى به
برخورد نامناسب اخير گشت ارشاد:

هر چى امكاناته
مال پايتخته

جهت شوآف
نژادبهرام: احتمال حضور يك زن در ميان گزينه هاى نهايى شهردارى تهران



ــتباه گرفتن با خدمتكار موقعيت معروف  اش
ــما  ــت. وقتى ش ــيت كام اس ــرى در س ديگ
ــخصى معمولى (يا  ــديد و ش ــى ش وارد جاي
ــخص مهمى) را با خدمتكار  گاهى حتى ش

ــتباه تان را ادامه  آنجا اشتباه مى گيريد و اش
ــما را در جايى با  ــا برعكس: ش ــد ي مى دهي

خدمتكار اشتباه مى گيرند. 
ــيم در  ــرب يور انثوزياس ــريال ك مثال در س
ــتى را  ــياه پوس ــمتى لرى ديويد مرد س قس
ــتباه مى گيرد و  ــگ اش ــكار پاركين با خدمت
ــينش را به او  ــوييچ ماش ــعى مى كند س س
ــزد مى كند  ــتباه او را گوش بدهد اما مرد اش
ــى رود. از طرفى  ــود و م ــى مى ش و عصبان
ــت  ــك زن سياه پوس ــايكى (كه ي ــدا س وان
ــده و تصور  ــن اتفاقات را دي ــت) تمام اي اس
ــت است و همه آدم ها  مى كند لرى نژادپرس
ــكار خودش مى داند؛ او بعدا لرى را  را خدمت

رسوا مى كند.
ــى يك  ــي: وقت ــهرت ناگهان ــت ش موقعي
ــهور  ــر در عرض زمان كوتاهى مش كاراكت
ــانه ها بريزند سر او...  ــود، ناگهان رس مى ش
ــخص كار قهرمانانه اى  ــس اين ش يا برعك
مى كند ولى رسانه ها اشتباهى سراغ كاراكتر 
  Curb ــريال ــا در س ــد ي ــرى مى رون ديگ

ــته و باعث  ــش را نبس لرى ديويد بند كفش
ــود و از قضا  ــخصى مى ش زمين خوردن ش
ــت؛ بنابراين لرى  ــر هواپيماس او گروگانگي
ــود.  ديويد بى دليل تبديل به قهرمان مى ش
ــهرت  ــير ش كاراكترها معموال خيلى زود اس
ــادآورده را باد  ــد ب ــوند و بع ــروت مى ش و ث

مى برد. 
ــت كه طرف قهرمان  مورد بعدى حالتى اس
ــش نمى خواهد اين  ــال دل ــود اما اص مى ش
اتفاق بيفتد يا بعد از مدتى به شهرت عادت 
ــرش برمى گردد يا  ــد و ناگهان به ف مى كن
ــرى حركتى بكند و ناگهان همه اين  كاراكت
ــه و... بدانند.  ــمبوليك، خالقان حركت را س
حالت بعد وقتى است كه شوهر زنى ناگهان 
ــرش كه دوست  ــود و حاال همس معروف ش
ندارد زن ها دور شوهرش بپلكند، تالش كند 
ــوهرش از بين برود. نمونه كامال  شهرت ش
ــارز اين موقعيت در اپيزود روبرتو بنينى در  ب
فيلم «به رم با عشق» به كارگردانى وودى 

آلن روايت شده است.

آموزش طنز
مهرداد نعيمى

 طرح
احسان گنجي

ــنهاد  ــرورش به تازگى پيش ــوزش و پ وزير آم
ــى  ــان دوم مدارس به زبان روس ــت زب داده اس
ــچ كارى در  ــه هي ــى ك ــد. از آنجاي ــر كن تغيي
ــت، مى خواهم چند  ــت ما بى حكمت نيس مملك
ــن كار را براى تان بگويم  ــا از حكمت هاى اي ت
ــراى ما  ــاى حكيمى ب ــه آدم ه ــد چ ــا بفهمي ت
تصميم گيرى مى كنند و با خيال آسوده به كار و 

زندگى تان برسيد.
ــه دانش آموزان ما،  ــت اول: از آنجايى ك حكم
ــات جهان  ــه رمان و ادبي ــه در حال مطالع هم
هستند و با مطالعه ادبيات انگليسى و آمريكايى 
ــئوالن به اين  ــده اند، مس ــى ش دچار كم دانش
ــوزان آثار  ــد دانش آم ــيده اند كه باي نتيجه رس
ــتوى، داستايوفسكى، بولگاكف و  چخوف، تولس
ــندگان بزرگ روس را به زبان اصلى  بقيه نويس
ــنا شوند.  بخوانند و با ادبيات واقعى و فخيم آش
ــوزان فيلم هاى  ــه دانش آم ــه از آنجايى ك البت
ــوودى را بدون زيرنويس مى بينند و امكان  هالي
ــان از فيلم با ديدن اين  ــطح درك ش دارد كه س
ــئوالن مى خواهند آن ها با  آثار پايين بيايد، مس
ــينماى روس و كارگردانان بزرگى همچون  س
ــكى،  كوزلوفس ــاخنازارف،  ش ــكى،  تاركوفس

سوخوروف، گونچاروف و... آشنا شوند.

ــت دوم: از آنجايى كه جام جهانى نزديك  حكم
ــيه برگزار شود  ــت كه در روس ــت و قرار اس اس
ــيع بانك ها و  ــا تبليغات وس ــى كه ب و از آنجاي
شركت هاى توليدى، امكان دارد يك سوم مردم 
ايران برنده كمك هزينه حضور در جام جهانى 
ــت كه حتما زبان روسى خيلى  ــوند، الزم اس ش
ــريع در مدارس تدريس شود تا هموطنان در  س

روسيه دچار مشكالت زبانى نشوند.
ــراى رفتن به  ــزا ب ــوم: گرفتن وي ــت س حكم
ــخت است و  ــورهاى آمريكا و انگليس س كش
ــد، هيچ هموطنى  ــان باش از طرفى اگر هم آس
تمايلى به رفتن به آن كشورهاى درب و داغان 
ــه ايرانى در  ــر مى بينيد كه اين هم ــدارد و اگ ن
ــتم  ــود، به خاطر خطاى سيس آنجاها پيدا مى ش
ــت. از آنجايى كه فقط در مدارس  آموزشى اس
ــود، هموطنان  ــى تدريس مى ش ما زبان انگليس
فريب مى خورند و به آن كشورها مى روند. حاال 
ــى تدريس شود، نسل بعد تمايل  اگر زبان روس
ــيه پيدا مى كند. روسيه هم  به مهاجرت به روس
ــزا نمى خواهد. چه  ــم وي ــت و ه نزديك تر اس

چيزى از اين بهتر؟!
ــازنده تلگرام يك فرد روسى  حكمت چهارم: س
ــى  ــر اينكه زبان روس ــا به خاط ــت و دقيق اس
ــان خوب  ــك پيام رس ــته ي ــته، توانس مى دانس
ــى  ــازد. اگر ما هم از همين امروز زبان روس بس
ــال  را در مدارس تدريس كنيم، نهايتا تا 10 س
ــان داخلى بهتر از تلگرام  ديگر هزاران پيام رس
ــت و ديگر مسئوالن را اين قدر سر  خواهيم داش

فيلترينگ تلگرام زجر نمى دهيم.
حكمت پنجم: يادگيرى زبان روسى سخت تر از 
زبان انگليسى است و دانش آموز براى يادگيرى 
ــد و ديگر اين همه  ــى، زبانش كهير مى زن روس

براى مسئوالن زبان درازى نمى كند.

چرخنده
عليرضا  لبش
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Let’s go Russia

تنها راه خوشبختى اين است 

كه در نگاه تو باشد

قصار
مهرشاد مرتضوی

قسمت دويست و هشتاد و هشتم:

قواعد نگارش 
سيت كام (59)

از عاقبت عابر بانك دزد 
تا شايعه پيوستن هادى 
و هدى به شبكه هاى 

ماهواره اى! 

چهل سال بعد
على زراندوز
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ــعود ده نمكى اعالم كرد به زودى با  مس
همكارى محسن تنابنده، مجموعه جديد 
اخراجى ها را مى سازد. نامبرده درباره اين 
ــه گفت: «منظور ما از اخراجى ها،  مجموع
ــت كه از برجام خارج  آمريكا و ترامپ اس
شدند. در اين مجموعه، شخصيت ترامپ 
ــت و مشكل  كه در پايتخت 5 حضور داش
ــه بهبود را حل كرد، به آمريكا مى رود  بچ
ــا ترامپ، به جاى  ــباهتش ب و به خاطر ش
ــود و او هم  ــفيد برده مى ش ــه كاخ س او ب
ــاور امنيت  ــى را به عنوان مش بابا پنجعل
ــتوراتى را  ــى اش انتخاب مى كند و دس مل
هم در مورد اعضاى مرد كابينه اش صادر 
ــت خط اصلى  مى كند كه چون ممكن اس
فيلم را لو بدهد درباره اش توضيح بيشترى 

نمى دهم!».

  

ــالم كرد اگر ترامپ  ــمالى اع رهبر كره ش
ــدى اش با نامبرده، قول بدهد  در ديدار بع
ــارچ و پنير  ــل با ق ــد دوب ــك مك دونال ي
ــى اش را  ــورد گوش ــش ببرد، رمز پس براي
ــخ  ــان در پاس هم به ترامپ مى دهد! ايش
ــى شما  ــوال كه: حاال رمز گوش به اين س
ــه درد آمريكايى ها مى خورد؟ گفت:  به چ
ــم... مونده  ــتيم دادي «ما كه هر چى داش
ــاعر: «ماييم و  همين ديگه...». به قول ش
ــى... خواهى بيار مك دونالد را،  رمز گوش

خواهى برو جفا كن!».

  

ــتن على كوچولو  ــس از پيوس ــال پ 40 س
ــواره اى خارجى، خبر  ــبكه هاى ماه به ش
ــد كه هادى و هدى ، دو عروسك  مى رس
ــودك ده ها  ــوط به برنامه ك محبوب مرب
ــبكه رفته اند!  ــن ش ــل هم به اي ــال قب س
على  كوچولو كه در حال حاضر وارد دوره 
ــت، در واكنش به اين  كهنسالى شده اس
خبر گفت: البته من بيشتر دلم مى خواست 
ــاده و  كاله قرمزى و ببعى و آقوى همس
ــى خب، در  ــوند ول جيگر به ما ملحق ش
ــدى هم غنيمتند!  اين غربت، هادى و ه
ــد، تهيه كننده اين  ــى بع ــر چند كه كم ه
ــالم كرد هادى و  ــكى اع مجموعه عروس
هدايى كه به اين شبكه خارجى پيوسته اند 
ــداى اصلى  ــادى و ه ــتند و ه فيك هس
همچون سال ها قبل در يكى از انبارهاى 

صدا و سيما خاك مى خورند!

  

ــعبه بانك  دزدانى كه چندى قبل يك ش
ــرقت برده  ــه س ــا درآورده و ب را كال از ج
ــدند! اين چهار سارق  ــتگير ش بودند، دس
ــال  اعتراف كردند كه كار خود را از 40س
ــروع  ــدن عابر بانك ها ش ــل و با دزدي قب
كردند و به مرور اين قدر پيشرفت كردند 
ــرقت خود بانك  كه اين اواخر موفق به س
شدند! اين سارقان پس از دستگيرى ابراز 
اميدوارى كردند كه به زودى بتوانند بانك 
ــرقت ببرند و  جهانى را هم با جايش به س
ركوردشان را در كتاب ركوردهاى گينس 

ثبت نمايند!

ــورمان روز  ــه رييس جمهور كش ــا ك از آنج
ــن ويالها  ــوى ايران بهتري ــنبه گفتند ت ش
هست، همين ها را بخريد اما باز هم عده اى 
مى روند خارج از كشور ويال مى خرند، سعى 
ــاى پنهان اين قضيه  كرديم اندكى به زواي
ــور بر  بپردازيم. خريد ويال در خارج از كش

چند نوع است؛ 
ــتند كه قصد دارند  ــانى هس درجه اول كس
جورى از كشور بروند كه مهرداد پوالدى از 
ترس خدمت از كشور رفت. يعنى طرف كه 
ــه را با دقت  به تازگى اختالس كرده، نقش
ــى مى كند و در نهايت جايى از كانادا  وارس
ــا كنون پاى  ــال مى خرد كه ت ــكا وي و آمري
ــت هاى بومى منطقه هم به آنجا  سرخ پوس
نرسيده است. اما نكته اى كه اين عزيزان در 
ــت  معادالت خود فراموش مى كنند اين اس

ــى روى كره  ــترانگ هم وقت كه نيل آرمس
ــت، چند ايرانى را آنجا ديد  ماه قدم گذاش
ــت كردن هستند؛  كه در حال جوجه درس
ــه از خريد ويال  ــك هفت ــن هنوز ي بنابراي
ــته كه فرد، مورد شناسايى ايرانيان  نگذش
ــاى تلگرامى خبر  ــرد و كانال ه قرار مى گي
مى زنند: تصوير كمتر ديده شده از م.خ در 
ميان صخره هاى جنگل آلگون كوئين كانادا 
ــدن خود را به رنگ  ــناخته نش كه براى ش
ــادى در محيط  ــت. ب صخره ها درآورده اس

نمى وزد.
ــته ديگرى از افراد آن هايى هستند كه  دس
ــواحل تركيه رفته اند كه  آن قدر مدام به س
ــلوارك و زيرپوش  ــان ش توى اتاق هتل ش
ــفر بعدى جاساز مى كنند و پس از  براى س
ــه دارند كل دار  ــوند ك مدتى متوجه مى ش

ــد و اگر  ــول هتل مى دهن ــان را پ و ندارش
ــنگين ترند. خريد  يك ويال بخرند خيلى س
ــه اين صورت حالت رده بندى دارد و  ويال ب
ــت  خريداران جزاير قنارى و... در رده نخس
ــروان و تفليس در  ــداران اي ــدول و خري ج

انتهاى جدول قرار دارند.
اما خريد ويال در شمال هم مشكالت خاص 
ــال مى خرى  ــما وي ــود را دارد.  يعنى ش خ
ــال مى خرى و  ــى ولى وي ــگل ببين كه جن
ــور،  ــمال كش ويال مى بينى. به طور كلى ش
ــرق گيالن به  مخصوصا غرب مازندران و ش

گونه اى شده كه كال ويالست. 
چهار تا درخت و 200 متر ساحل دريا هم 
ــراى خالى نبودن عريضه وجود  آن البه ال ب
ــوه را باال مى روى يك  ــى دو تا ك دارد. يعن
جنگل را تا انتها مى روى و در نهايت تپه اى 

ــت نخورده  ــاال مى روى تا يك تپه دس را ب
ــوى  ــى اما در نهايت متوجه مى ش پيدا كن
ــت نخورده  ــاى عزيز تپه اى را دس تهرانى ه
ــر وياليى بخرى  ــته اند. تازه اگ باقى نگذاش
ــبز باشد و بعد از يك  كه اطرافش فضاى س
ــا پيدا نكند، ناگهان صبح  ماه 20 تا ننه باب
ــويد و مى بينيد يك ارگانى  زود بلند مى ش
ــى كرده و شما هم  كل منطقه را ديواركش
ــاق مديرعامل آن  ــون ديوار به ديوار ات اكن

ارگان خوابيده ايد.
ــت كه  ــه بر همگان واضح و مبرهن اس البت
ــواحل  برخى جذابيت هاى فضاى اطراف س
ــت كه  ــه گونه ايس ــور هم ب ــارج از كش خ
ــم آباژور  ــور را ه ــمالى كش اگر كل نوار ش
ــازى  ــم قابل پياده س ــم، باز ه ــدى كني بن

نيست.

از تفليس و آنتاليا تا 
چالوس و تنكابن

طنز آزاد ١
شاهين قدياني

 روز جهاني زمين پاك
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واقعيت اين است كه امروز ظهر يكى از رفقا گنده گويى 
ــنهاد سرمايه گذارى  كرد و در كمال وقاحت به من پيش
ــلواكى را داد. اسلواكى، با تمام موجوديت و تاريخ  در اس
و فرهنگ و كوه ها و درياچه هايش باورش نمى شود دو 
تا آدم 30 ساله داغان توى قلب خاورميانه، در حالى كه 
دارند بربرى مى كشند كف ماهيتابه نيمروى ناهارشان، 
به فكر تامين منابع مالى  دولتش بيفتند. اساسا اسلواكى 
بعد از جدايى از مسائل مادى مثل چك و سفته، نشسته 
ــا دو تا عالِف  ــل كرده ت ــه و زانوى غم بغ ــك گوش ي
ــان را بگذارند روى هم و  ــول، دار و ندارش پرخورِ بى پ
ــرجمع پنج ميليون تومان جور كنند و بروند نجاتش  س
بدهند از آن فالكت. پنج ميليون تومانى كه روز به روز 
ــود و اسلواكِى بى نوا نمى داند  هم ارزشش كمتر مى ش
ــهم دو و نيم ميليونِى شركا هم كال توى  كه همان س
ــى كه از  ــكل گرفته بابت طلب هاي ــان ش توهمات ش
ــته اند روى يخ يا  ــند مالى اش را نوش ديگران دارند و س
سرمايه هايى موهومى اند كه بايد چندين در بخورند به 
ــط آسمان پول ببارد زمين و  تخته تا از يك جايى وس

بيفتد توى جيب شان. 
ماجرا اين بود كه اين رفيق ما بعد از سال ها غلت زدن 
ــا و محرك هاى صنعتى،  توى منجالب انواع مخدره
سرش به سنگ خورده بود و ديگر تخم مرغ ها را قشنگ 
ــمت هاى ليز و لوِس  ــم مى زد توى ماهيتابه. آن قس ه
ــق پهن مى كرد كف داغ ماهيتابه تا  نيمرو را هم با قاش
بپزند و خالصه كمتر حال من را به هم مى زد. يكى از 
نشانه هاى سر عقل آمدنش هم اين بود كه مى خواست 
ــا كه عرضه كار كردن  ــكيل خانواده بدهد و از آنج تش
نداشت، افتاده بود به فكر سرمايه گذارى و من را مفتخر 
كرده بود به داشتن عنواِن شريك. «حاجى اقامت هم 

ــركت ثبت مى كنى، پول رو ميدى، تا  ميده ها. ميرى ش
آخر عمر پات رو ميندازى رو پات حالش رو مى برى. بعد 
از پنج سال هم پاسپورت مى گيرى ميشى اسلواكيايى» 
ــول دارى آخه؟  ــه پياز زدم. گفتم: «تو پ گاز ظريفى ب
ــه دوغش را  ــفيق نصف شيش ــلواكيايى!» رفيق ش اس
يك نفس رفت باال و جواب داد: «ايشاال سايه آقام 130 
ــه ولى مرگ حقه. حساب كردم  ــال باالى سرم باش س
30،40تومن از مغازه شهرستانش ميمونه. كفن و دفن و 
مراسم رو كم كنيم و سهم آبجى داداشى ها رو هم بديم، 
پنج تا ميمونه برام. دو و نيم بايد بدم مو بكارم، دو و نيم 
هم واسه اسلواكى» پروفسور فكر همه چيز را كرده بود. 
برنامه ريزى اش نقص نداشت و حاال كل كارى كه بايد 
مى كرد اين بود كه بنشيند منتظر مرگ پدرش. نگاهى 
چند ثانيه اى رد و بدل كرديم و بر اساس سال ها رفاقِت 
خالصانه، فركانس هاى مغزمان يكى شدند و بالفاصله 
ــيرمان نكرده و بايد بلند  فهميديم آن 6 تا تخم مرغ س
ــويم چند تا ديگر هم بشكنيم توى ماهيتابه. سه تا  ش
تخم مرغ باقيمانده بود توى يخچال و رفيق به نظرش 
رسيد براى اينكه سهم هر كس مشخص باشد، اين بار 
ــر نفرى يك تخم مرغ و  ــرو را هم نزنيم تا راحت ت نيم
ــاب  نصف برداريم. نگاه ناجورم را كه ديد، گفت: «حس
ــودش، نيمرو  ــر جاى خ ــزه، كاكا برادر. رفاقت س چي
ــن را بگو كه با اين ميمون  ــر جاى خودش». م هم س
مى خواستم بروم اقامت اسلواكى بگيرم. گفتم آن 6 تاى 
ــكلى هم پيش نيامده  قبلى را كه هم زده بوديم و مش
ــخص بود، االن  بود. رفيق جواب داد آن تكليفش مش
ــت. بعد هم با تِه  پاى يك نصفه تخم مرغ در ميان اس
قاشق خط هاى دقيقى بين دو تخم مرِغ در حال پختن 
كشيد و منتظر بود تخم مرغ سوم كمى بپزد تا همان جا 
از وسط نصفش كند. چند لحظه بعد قاشق را فرو كرد 
ــد و راه گرفت تا  ــومى و زرده نپخته پخش ش توى س
ــه و كوزه تقسيماِت رفيق را  همه جاى ماهيتابه و كاس
ريخت به هم. رفيق كمى پشت سرش را خاراند و گفت: 
«نشد كه» ناگهان سيم هاى مغزش اتصالى كردند و هر 
ــه تخم مرغ را هم زد و قاطى كرد و ادامه داد: «آقام  س
هميشه ميگه رفاقت رو با شراكت خراب نكن. شرمنده 
حاجى، زياد روى اون ماجراى اسلواكى حساب نكن». 
به همين راحتى كاخ آرزوهاى من و آن اسلواكى بيچاره 

را خراب كرد روى سرمان. زمانه سختى بود. 
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طنز آزاد ٣
شهاب پاك نگر

چند روز پيش فرماندار سرپل ذهاب، اعالم كرد 
ــدن فصل گرما مردم اين  با توجه به نزديك ش

ــهر نياز مبرمى به وسايل سرمايشى دارند. ما  ش
ــاه مى گوييم  ــردم عزيز كرمانش ــا به م همين ج
ــرما و برفى  ــك پاييز، يك فصل س ــزان ي عزي
ــر گذاشته ايد و  ــت س و يك فصل بارانى را پش
فصل گرما را هم توى چادر و كانكس بگذرانيد 
ــت و از اين  ــرارى اس ــه وعده ها تك ــال بقي عم
ــود. كال مسئوالن  ــئوالن آبى گرم نمى ش مس
ــيخ  ــند كه نه س عادت دارند در حالت ولرم باش
ــان) نه كباب (مناطق  ــوزد (ميز مديريت ش بس

زلزله زده).
ــت كه كسى اين موضوع  اما نكته ديگر اين اس
ــالم كرده كه خودش نماينده دولت در آن  را اع
ــالم قطعا جنبه  ــت. پس اين نوع اع منطقه اس
ــاى خيابانى، آقاى  ــت آق خبرى دارد و قرار اس
ــما را  ــاكالم، آقاى حافظ ناظرى و من و ش زيب

به خودمان بياورد. 
ــاى فرماندار بگويند چرا  ــد به آق االن دو روز بع
ــنگ مى تواند مستند بگويد:  كارى نكردى، قش
ــردم، نگين  ــالم ك ــرش كه اع ــن هم خب «اي

نگفتى!».
ــد ماهى از زلزله  ــه توجه كنيد كه االن چن البت
ــده كه در  ــائل جديدى پيش آم ــته و مس گذش
ــت باالترى قرار دارند و دولت دارد انرژى  اولوي
ــذارد. به عنوان  ــا مى گ ــش را روى آن ه و وقت
ــش نيست مى آيند  مثال دو دقيقه دولت حواس
ــرت مى گذارند كه  ــور كنس ــى از كش در مناطق
ــت. االن البد  ــوخى اش هم خوب نيس حتى ش
مى گوييد اصال برنامه از اول كنسرت نبوده كه 

بنده بايد عرض كنم: «بعدش كه بوده».
ــئوالن  ــما بروى به مس به همين علت، االن ش

ــاد چيزى  ــما رو ي ــا ش ــل گرم ــى: «فص بگوي
ــداد ون هاى قبراق و  ــدازه؟» قطعا آمار تع نمين
سرحال سطح شهر را به شما يادآور مى شوند و 
بعد كه مى گويى منظورمان مردم سر پل ذهاب 
ــان مى پرسند: «يعنى اونجا هم  است، از خودش

الزمه ون بفرستيم؟»
ــاه هم از بانك ها خواسته  ــتاندار كرمانش اما اس
ــه زده راه نروند. مگر  ــردم زلزل روى اعصاب م
ــد؟ خب بانك ها خيلى  ــا چه كار مى كنن بانك ه
ــه آن ها وام مى دهند.  ــتند و ب به فكر مردم هس
ــاط را دريافت كنند  منتها وقتى مى خواهند اقس
ــه بعضى وام گيرندگان دچار  در پيدا كردن خان
ــوند و هر چه مى گردند، پيدا  سهو آدرس مى ش

نمى كنند. 
ــد، پيدا كردن  يعنى هر چه مبلغ وام باالتر باش

ــردم  ــورد م ــا در م ــت. ام ــخت تر اس آدرس س
ــد و خانه هاى آن ها چادر  ــه زده فرق مى كن زلزل

و كانكس است و راحت پيدا مى شود.
ــا خيلى به فكر اين  ــد در نظر بگيريد بانك ه بع
ــتند و هر صبح و شب به آن ها  مردم عزيز هس
ــط،  ــتند در كنار يادآورى قس ــك مى فرس پيام

حال شان را مى پرسند. 
ــه در انتظار وعده هاى  ــن مردم نازنين هم ك اي
ــتند، زود پيام ها را سين مى كنند  مسئوالن هس
ــان شلوغ است و  اما بدهكاران بزرگ كال سرش
سين نمى كنند. به هرحال ما همچنان اميدواريم 
ــود و دوباره ياد  ــرش خلوت ش ــت كمى س دول
ــد. حداقل  ــاه هم بيفت ــردم زلزله زده كرمانش م
ــه دلمان قرص  ــد، ما ت ــد بايد» كن ــا «باي دو ت

شود!

نياز مبرم كرمانشاه به 
«بايد»هاى دولت

طنز آزاد ٢
محمدعلی محمدپور

زمانه سختی بود
جابر حسین زاده

 ديگه حالى به آدم 
ميمونه؟!

ــى در مورد  ــدا يك بنده خداي ــا جدي گوي
ــگاه يك قلم كاالى خاص در  افتتاح فروش
يك شهرى انتقاد شديد داشته. ما تحقيق 
ــن انتقادها خيلى هم  ــم و ديديم اي كردي
ــا چه معنى دارد كه  ــت است. اساس درس
ــاى فيلم هاى  ــيند پ ــوان مملكت بنش ج
ــوفيا لورن و از محصوالت آن فروشگاه  س
ــد. از آنجايى كه  ــتفاده كن كذايى هم اس
اين تيپ ريشه يابى ها براى حل مشكالت 
ــت، ما رفتيم و با  ــيار موثر اس جوانان بس
ــت وجوگر داخلى  ــك موتورهاى جس كم
ــخم زديم تا  ــاالت روز دنيا را ش تمام مق
ببينيم چه چيزهاى ديگرى مى تواند يك 
شهر را به نابودى بكشاند. براساس آخرين 
ــگاه مريلند  ــگران دانش تحقيقات پژوهش
ــات زير در  ــكا، عرضه كاالها و خدم آمري
ــوارد به آرامش  ــيب زننده ترين م صدر آس

روانى يك شهر است:
الف) يك فروشگاه مى آيد مرغ مى فروشد 
ــر روز قيمت  ــش قيمت ارز، ه ــا افزاي و ب
ــمت سينه و ران اين پرنده   فروش دو قس
ــش مى دهد در حالى كه  خوردنى را افزاي
ــتند كه  ــوك اين هس ــردم هنوز در ش م
ــد تخِم مرغ را  ــان مى رس باالخره وسع ش
بخرند و بخورند يا نه؟! با اين اوصاف ديگر 
حالى به جوان بيكار مملكت مى ماند؟! به 
ــد كه مى گوييم همه مرغ فروشى ها  ما باش

تعطيل شود.
ــه بايد به حقوق  ــه ما مى دانيم ك ب) هم
ــرى  ــات احترام بگذاريم. اما يك س حيوان
ــات را در  ــس مى آيند و حيوان آدم بدجن
ــدارى مى كنند. واقعا جاى  باغ وحش نگه
ــير و خرس و گرگ در قفس باغ وحش  ش
است؟ آن هم حيوانات نر و ماده و توله ها 
ــت در اين  ــم كه اصال معلوم نيس كنار ه
شرايط مى توانند زنده بمانند؟ وقتى جوان 
ــطح از  مملكت مى رود باغ وحش و اين س
افسردگى و جان دادِن حيوانات را مى بيند 
ــد كه  ديگر حالى به او مى ماند؟! به ما باش

مى گوييم همه باغ وحش ها جمع شود.
ــى هوا هر روز دارد جان هزاران  ج) آلودگ
ــا را مى گيرد. آن وقت  نفر از هموطنان م
يك سرى مغازه هستند كه مى آيند اگزوز 
ــند. واقعا فروش لوله اى كه قرار  مى فروش
ــت از آن كلى دود خارج شود و هوا را  اس
ــرر چه چيزى براى  ــوده كند، غير از ض آل
ــان ما اگزوزهاى  ــور دارد؟! اصال جوان كش
ــد ديگر حالى به  ــياه و دودزا را مى بينن س
ــد كه مى گوييم  آن ها مى ماند؟! به ما باش

همه اگزوزها جمع شود.
ــت. اما  ــرعت اس ــر حاضر، دوره س د) عص
ــده از سرعتگير. اين  خيابان هاى ما پر ش
يك طرف قضيه است، مشكل آنجا شكل 
ــرعتگير،  ــالوه بر خوِد س ــرد كه ع مى گي
ــد تابلو  ــوآف مى آين ــراى ش ــرى ب يك س
ــرعتگير  ــب مى كنند كه در خيابان س نص
ــور،  ــاِى اين كش ــده. جوان پوي ــب ش نص
ــى ميفتد كه  ــه تابلوي ــمش ب وقتى چش
ــرفتت  ــرعت پيش به او مى گويد بايد از س
ــه او مى ماند؟!  ــى ب ــى، ديگر حال كم كن
ــم همه تابلوهاى  ــد كه مى گويي به ما باش

سرعتگير جمع شود.
ه ) همين چند روز پيش بود كه مشخص 
ــى در ايرانيان افزايش  ــد اميد به زندگ ش
ــك عده آمده اند و مى گويند  يافته. حاال ي
ــونامى سرطان در راه است. بعد هم  كه س
ــاده اكتفا نمى كنند و  به اين حرف هاى س
مى روند در تمامى مبادى اطالع رسانى در 
ــخنرانى مى كنند.  ــرطان س مورد انواع س
ــيد و هر روز اسم يك  شما اگر جوان باش
ــايع را در اخبار بشنويد،  ــرطان ش نوع س
ــد؟! به ما  ــما مى مان ــه ش ــر حالى ب ديگ
ــد كه مى گوييم همه اخبار مرتبط با  باش

سرطان هاى شايع جمع شود.
ــه مدارس  ــا گفته اند ك ــه به م و) هميش
ــهريه از والدين  دولتى نبايد پولى بابت ش
ــما  ــت كنند. حاال ش ــوزان درياف دانش آم
ــر داريد كه محصل  فرض كنيد يك دخت
ــما براى كمك  ــه اش از ش ــت و مدرس اس
ــال وقتى به  ــول مى خواهد. اص ــه پ هزين
ــاله فكر مى كنيد، چشم تان كه به  اين مس
ــه دخترانه ميفتد، حالى بهتان  يك مدرس
ــد كه مى گوييم همه  مى ماند؟! به ما باش

مدارس دخترانه جمع شود.

خوشبختانه اين روزها با تالش شبانه روزى 
ــئوالن محترم كشور تونستيم در بحث  مس
ــه خودكفايى  ــرارى دادن» ب ــرار» و «ف «ف
ــده ادعا  ــم چرا يه ع ــن نميدون ــيم! م برس
ــور ما در زمينه صادرات به جز  ميكنن كش
ــرف ديگه اى براى  ــوزه نفت و گاز ح در ح
گفتن نداره. اتفاقا ما به جز ذخاير نفتيمون 
ــى چيزهاى ديگه داريم  در حال حاضر كل
ــورهاى مختلف مى فرستيم كه حاال  به كش
ــه برخالف  ــون البت ــب ممكنه بعضياش خ
ــت ما و بدون هماهنگى رفته باشن  خواس
ــن)  ــا حاال به قول يه عده فرار كرده باش (ي
ــه رفتن همين  ــال مهم اينه ك ــا به هرح ام
ــتان هم خودش دستاورد مديريتى ما  دوس
ــال اخير محسوب ميشه. با هم  توي چندس

چند نمونه از فرارها رو مرور مى كنيم:
الف) فرار مغزها:

ــرار از قديمى ترين و اصيل ترين  اين نوع ف
ــور ما وجود داره. شما  فرارهاييه كه در كش
يه نگاه به سازمان هاى مهم و بزرگ جهانى 
ــازى،  ــوگل، صنايع خودروس ــا، گ مثل ناس
ــد،  بندازي ــه  ك و...  ــر  معتب ــگاه هاى  دانش
ــران رو بايد يه جورايى پدر  مى بينيد كه اي
ــت و اين خودش  فرارمغزهاى تاريخ دونس
ــى جديدا  ــا حت ــت! م ــم افتخارى نيس ك
ــبك جديدى از فرارمغزها رو  ــتيم س تونس
ــم خودمون ثبت كنيم به اسم «فراِر  به اس
ــِت مغزها» يعنى حتى مغزهايى كه  بازگش
ــتن تا يكم  قبال فرار كرده بودن ولى برگش
ــون خدمت كنن رو هم  توى كشور خودش

ــت مى زنيم.  ــل برگش ــو چِك بى مح عينه
ــه قر كمر  ــال به خاطر ي ــر چى؟ مث به خاط
ــاده اى كه بدون شك همه ما، حتى اون  س
ــون  عزيزان فرارى دهنده  مغزها هم خودش
ــى دخترخاله پسرخاله يه نمونه  توى عروس

ريزش رو اومدن!
ب) فرار خوش مغزها:

ــل مغزها  ــا نقطه مقاب ــا دقيق خوش مغزه
هستن! ما در اين زمينه هم حتى ميتونيم 
ــيم.  ــده بش ــا نامي ــراِر خوش مغزه ــدر ف پ
ــت كه به  ــات اين مورد الزم نيس براى اثب
ــگاه هاى معتبر  ــازمان هاى بزرگ و دانش س
ــر بزنيد به  ــط كافيه يه س ــگاه كنيد، فق ن
ــتاگرام و پيج هاى باالى 500 كا فالوئر  اينس

رو نگاه كنيد!

ج) فرار ارزها
اين مورد از جديدترين فناورى هاى عرصه 
ــن صورت كه يهو يه  ــوره! به اي فرار در كش
ــى دالر و يورو از  ــده تصميم ميگيرن كل ع
ــور خارج كنن و نتيجه اش ميشه اينكه  كش
بازار ارز يهو دچار التهابى به مراتب شديدتر 
از التهاب گلو بر اثر آنفلوآنزاى مرغى ميشه! 

د) فرار هرزها
ــال همون  ــن و س اين مورد هم قدمتى به س
فرارمغزها داره. فرار هرزها يا همون «گريختن 
مفسدان اقتصادى»  يا «پيدا نشدن مجرمان» 
ــده  جديدى  ــه هيچ وجه پدي ــور ما ب در كش
ــتيم. فقط تا  ــت و همه باهاش آشنا هس نيس
ــته بود كه اونم  ــى براش اسم نذاش امروز كس

من زحمتش رو كشيدم!

فرارى!  فرارى!
فرار ى ام! فرارى!

توى پرانتز
احمدرضا كاظمي

طرح
مسعود ضيايي زردخشويي
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صفورا بيانى

ــور ما هيات دولت هر چى كه  ــكر تو كش خدا رو ش
ــتكار رو دارن. يعنى  ــتعداد و پش ــته باشن اس نداش
ــرار دارن كه همه  ــه آقاى رييس جمهور اص انقدر ك
ــت بشه و هر روز تكرارش ميكنن،  چى «بايد» درس
هيچ كس اصرار نكرده تا حاال يا مثال آقاى جهانگيرى 
معاون اولشون، انقدر كه ايشون قشنگ اولويت هاى 
ــت ميكنن، هيچ  ــكالت روز ِس هيات دولت رو با مش
استايليستى تا حاال پيراهن و شلوارشرو سِ ت نكرده. 
ــن اولويت  ــه ميگ ــه تموم ميش ــه ارومي آب درياچ
ــار اهواز رو  ــت، فرداش گرد و غب ــا احياى اونجاس م
ــرد و غباره.  ــكل گ برميداره ميگن اولويت االن مش
ــن اولويت با  ــه ميگ ــاعت بعد دالر گرون ميش دو س
ــورى حيثيت  ــازار ارزه... خالصه همين ط ــرل ب كنت
ــن؛ البته حمل بر  ــه دار ميكن واژه اولويت رو خدش
ــه من خودم از اين كارا مى كردم  ــتايى نباش خودس

وقتى اين كارامد نبود. 
ــجو بودم اگر مثال هفت تا درس  اون موقع كه دانش
ــت ميان ترم هاش  ــرم، يكى يكى وق ــتم تو يه ت داش
ــه، نحوه  ــد مى گفتم اولويت من اين درس كه مى ش
توجهم به اولويت ها هم عينا شبيه آقاى جهانگيرى 
ــار و همه  ــتم كن ــه چيزا رو ميذاش ــود، يعنى بقي ب
ــورد نظر مى دادم اما از  ــم رو به كتاب درس م توجه
اونجايى كه پيش نيازاش رو خوب پاس نكرده بودم، 
ــچ چيز خاصى  ــم و در نتيجه هي ــترس مى گرفت اس

نميتونستم. 
ــت و من  ــوال مى گذش ــه همين من ــه ترم ب خالص
ــردم و بعد از  ــى مى ك اولويت ها رو يكى يكى بررس
دو سه روز مى رفتم سراغ اولويت هاى بعدى. آخرش 
ــاده، دو تا 0,25  ــا درس افت ــرم رو با چهار ت ــم ت ه
ــم خانواده به پايان  ــراى تقلب و يه 20 براى تنظي ب
ــد» از ترم  ــرم هم مى گفتم «باي ــوندم. آخر ت ميرس
ــتعداد رياست  بعد درس بخونم. ميخوام بگم منم اس
ــتم اما  ــا ديگه حداقل معاونتش رو داش جمهورى ي
ــتعدادهام  چون رجل نبودم، بهم اهميت ندادن و اس

شكوفا نشد.

مهرشاد مرتضوى

ــس، ميگن:  ــرن پيش بيل گيت ــه روز چند نفر مي ي
ــون يه نصيحت به ما بكن». بيل گيتس كه تا  «آقاج
ــرش رو يه مقدار  ــى بوده، س دماغش زير لحاف كرس
ــاخه درخت  ــاره و ميگه: «برين چندتا ش ــرون مي بي
ــه ها، من كار  ــك باش ــن نصيحتتون كنم. خش بياري
يدى نكردم زورم به شاخه تر نميرسه». ميگن: «آخه 
ــاخه درخت از كجا پيدا كنيم وسط شركت به اين  ش
ــته، بيل  ــتى؟» به روايت دوربين هاى مداربس درندش
گيتس يه نگاهى بهشون انداخته، دستى به دالرهاى 
ــه: «فكر كردين اينجا  ــيده، بعد گفت زير متكاش كش
ــركت هاى ايرانيه كه تا فاصله 20 كيلومترى  مثل ش
گياه پيدا نشه؟ مايكروسافته ها! برين تو حياط چهارتا 

شاخه بيارين ديگه».
خالصه ميرن به هر زحمتى شاخه پيدا ميكنن ميارن 
ميدن بهش. بيل گيتس شاخه ها رو ميندازه يه گوشه 
و ميگه: «نصيحتم اين بود كه آدم تا كارى رو مجبور 
ــه انحرافى  ــاخه ها هم نكت ــده نبايد بكنه. اين ش نش
ــن» و ادامه ميده:  ــين تا حياط بري بود كه مجبور ش
ــه كارهاى سخت رو به آدم هاى تنبل واگذار  «هميش
ــريع ترين راه رو براى انجامش پيدا ميكنن» و  كن. س

دوباره تا دماغ زير لحاف پنهان ميشه.
ــرق  ــون در ش ــد نفر هم برميگردن كشورش اون چن
آفريقا و راه تنبلى پيش ميگيرن. كم كم تجربه كسب 
ــن و واسه  ــورى ميرس ميكنن و به درجات باالى كش

خودشون كاره اى ميشن. 
ــبكه هاى  ــون ميگه: «ش ــه روز يه معاون مياد بهش ي
ــكل درست كرده». طرف از زير  اجتماعى برامون مش
ــن». فرداش يكى  ــه: «خب فيلترش كني لحاف ميگ
ــازى درمياره». جواب  ــه: «اينترنت داره ب ديگه ميگ
ــفردا اون يكى ميگه:  ــن». پس ــده: «قطعش كني مي
ــون فردا ميگن:  ــه». پس «تلفنا خط رو خط زياد ميش
«برق نوسان داره» و پاسخ اين دوستاى عزيزمون به 
ــش كنين بره و اون قدر همه  كل قضيه اينه كه قطع
چى رو قطع ميكنن كه االن هيچ اسمى از اون كشور 

باقى نمونده و كسى نميدونه كجاست!

  نصيحت 
بيل گيتس

اولويت بايد تنظيم 
خانواده باشد

bighanoononline.ir

مل داده با کیبورد

bighanooon b.ghanoon bighanoononlinebi.ghanooon

طرح
Tomas

ــل دارد بال بال مى زند كه با تلفن حرف بزند ولى فيبى به دليلى احمقانه  ريچ
ــت گوشى تلفن را برداشته و منتظر برقرارى يك تماس است تا با  ساعت هاس
مسئوالن گارانتى لوازم خانگى صحبت كند. ريچل باالخره به فيبى مى گويد: 

فيبى... دو ساعته ول كن تلفن نيستى... ميخوام به پدرم زنگ بزنم!
ــت در اولين فرصت اون رو توى  ــه اتفاقا پدرت يه بار زنگ زد و گف فيبـى: ئ

فليمين ببينى و باهات كار مهم داره!
ريچل: فيليمين ديگه كجاس؟ 

ــه من جايگزين لغت اصلى مى كنم وقتى  فيبـى: فيليمين در واقع كلمه ايه ك
اون كلمه يادم رفته! 

شامره 728بهرتین روزنامه طنز دنیا

فرندز-   فصل سوم 

يك شنبه ٢ ارديبهشت ١٣٩٧

کمدیالوگ
مهرداد نعيمى

طبيبمو ميخوام

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

كه خانمان براندازه
به اين آى دى تلگرام بفرستيد:
@ B G h a n o o o n

اختيارات شاعرى
مهدى استاداحمد

مكزيك، كشورى كه سرخ پوستان قوم مايا آن را تشكيل دادند و سال ها 
دست به دست گشت تا به خود مردم اين كشور برسد اما ديگر مردمى 
باقى نمانده بود تا مكزيك را ادامه دهند، در نتيجه معدود سرخ پوستان 
ــده بودند به خارجى هاى متجاوز گفتند:  ــته نش باقى مانده كه هنوز كش
ــيم!» مكزيك با روش «من يه بوق دارم  «ادامه بده هانى تا منقرض نش
ــين نصب كن!» اول اسم پايتخت شان را «مكزيكوسيتى»  روش يه ماش
ــتند بعد تصميم گرفتند كه اسم كشورشان را «مكزيك» بگذارند.  گذاش
البته بنده اگر در آن زمان بودم و قدرت تصميم گيرى هم داشتم (چون 
االن قدرت تصميم گيريم در حد اينه كه چراغ اتاق رو كى خاموش كنم!) 
ــان را «كام» و نام پايتخت را «سه كام  به آن ها مى گفتم كه نام كشورش
حبس» بگذارند. مكزيكى ها اولين انقالب هنرى تاريخ را به نام خودشان 
ــف  ــت بگوييد چرا كش رقم زدند كه انقالب ذرت نام دارد. اما ممكن اس
ــذارى كرده اند؟! مى خنديد؟!  ــالب هنرى نام گ ــتفاده از ذرت را انق و اس
ــاى فيلم، بايد پف فيل بخوريد! به هرحال قوم  ــينما، موقع تماش توى س
ــه و رياضيات تخصص داشتند، البته اين  مايا در ستاره شناسى و هندس
بزرگواران قدر جنسى كه مصرف مى كردند و با دودش به يكديگر پيغام 
ــدند اما به هرحال آن ها اولين  ــتادند را ندانستند و فضانورد نش مى فرس
ــتند آن را  ــان داخلى را راه اندازى كرده بودند كه همه مى توانس پيام رس
ــين ها» گذاشتند؛ كه يعنى همه  ــين كنند و نام آن را «سينا» يا «س س
مى توانند آن را سين كنند. يكى از قدرتمندترين پادشاهى هاى مكزيك 
ــان اتك زدن به كشورهاى ديگر  را آزتك ها پايه گذارى كردند كه كارش
ــهرى به نام «تنوچيتيتالن» بود كه بهترين  ــان هم ش بود و پايتخت ش
ــت. يعنى وسط نام گذارى خودشان هم براى شان سوال  انتخاب اسم اس
ــد، چون فرمانده هيچ  پيش آمده كه «تنو... چى؟!» و هرگز هم فتح نش
ــت نام آن را درست تلفظ كند كه بتواند آن را تصرف  ارتشى نمي توانس
ــور مكزيك بد نيست، كوكايين مى فروشند  ــرايط فعلى كش هم بكند. ش
ــت در مرز  و حالش را مى برند، وقتى هم كه دونالد ترامپ گفت قرار اس
مكزيك و آمريكا ديوار بكشند، رييس جمهور اين كشور گفت: «باشه! دو 
ــپس از يك  روز كه خمارى پس داديد، اين قند بازيا يادتون ميره!» و س
عده خواست كه پشت اولين ديوار را رديفى منقل بچينند تا آمريكايى ها 
بخورى شوند. مكزيكى ها جشنى به نام روز مردگان دارند كه از ماياها به 
ــيده است. از مشاهير اين كشور مى توانيم به خورخه كامپوس،  آن ها رس
ــى 94 و كارلوس فوئنتس  ــور در جام جهان دروازه بان تيم ملى اين كش

اشاره كنيم.

«به نام خداوند جان آفرين»
سالمى به مردان ايران زمين 

«بنى آدم اعضاى يك پيكرند»
ولى خب، ژِن خوب ها برترند 

«چو عضوى به درد آورد روزگار»
دگر عضوها ناگهان الفرار 

«تو كز محنت ديگران بى غمى»
ندارى ز مسئول؛ ديگر كمى 

«شبان خفته و گرگ در گوسفند»
كه شد متهم غيب، بى  چون و چند 

«در اقصاى گيتى بگشتم بسى»
كه آن «خوشگالن» را نديده كسى؟

«نشايد كه خوبان به صحرا روند»
به نزد نماينده ى ما روند 

«چو خواهى كه نامت بود جاودان»
بنه توى پستت غذاى گران

«نخواهى كه باشد دلت دردمند»
به ريش گرانى و مشكل بخند

«بسى جهد كردم كه فرزند من»
كتك خوْرد از دست آن شير زن!

«به پيكار، شمشير كين بركشند»
به زلفت دو پنجول و خنجر كشند 

بمان اى وطن سربلند و صبور
«كه چشم بد از روزگار تو دور»

«نصيحت كسى سودمند آيدش
كه گفتار سعدى پسند آيدش»

وزير بهداشت گفته همه ايرانيان تا پايان سال 98 يك 
مراقب سالمت خواهند داشت.

ما هميشه مراقبت هستيم
تا كه سالم بمانى و سرحال

از نخستين پگاه سال جديد
در كنار توييم تا ته سال

  
 شود احداث هر طرف اورژانس

مى رسد هى پزشك از چپ و راست
تازه غير از موارد مذكور

خرج درمان و بيمه هم با ماست
  

تا بيايد سراغ تو عطسه
به تو فى الفور مى رسد دارو

آن قدر كه شما فقط بكنى
قرص و كپسول از زمين جارو

  
آن قدر ما مراقبت هستيم

نرسد لحظه اى به تو آسيب
الغرض كه نيازمند مباد

تا هميشه تنت به ناز طبيب

جفت پا وسط تاريخ
فريور خراباتى

باشگاه طنزپردازان جوان
سحر بهجو 

 وعده هاي انتخاباتي
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در حاشيه سرقت هاي سريالي 
دستگاه هاي خودپرداز
 بانك ها در پايتخت

احمدعبداللهي نيا
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ديدم 
كسي به كسي 

نيست خود بانك رو 
دزديدم!!

اين چيه 
دزديدي؟!



    بـــزودي  

نيشخط خـاطـره

آثار منتخب نخستين مسابقه جهاني 
كاريكاتور نيش خط  1396

 Selection Cartoons of  The first
 Nishkhat international
Cartoon Contest   2017

اولگ گوتُسل
از   اوكراين

پنج شنبه 10 ارديبهشت ماه 1394
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رضا متين 

سهيل محمدي

در حاشيه 
خبـر 

دستگيري 
مرتضوي 

در شهر ري

حقوق مستمري بگيران بهزيستي
 14 درصد افزايش مي يابد!

شما    ره       345



 به عقيده گيوتين 
سر آدم 

زيادى است

سمانه روح اللهي 

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

فكر مى كنيد برخى نمايندگان مجلس با يكديگر از 
چه چيزهايى صحبت مى كنند؟

جاى خالى را با گزينه درست پر كنيد.
نماينده مجلس: به ما از اون............ هم نشون بده!

الف: آجيل مشكل گشا
ب: راه حل رفع مشكال
ج: روش رفتن به فضا

د: دختر خوشگال

پرويز شاپوركاريكلماتــــــور

نيشخط خـاطـره
موسسه حمايت از هنرمندان پيشكسوت ،  به دليل كسر بودجه ، عضو جديد نمي پذيرد

جواد عليزاده
پنج شنبه 10 ارديبهشت ماه 1394

به گفته برخي صراف ها 
اختالل اقتصادي ايجاد كردند
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«كيوان وارثى»



طراوت نيكي
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ضميمه روزانه كارتون، كاريكاتور و طرح روزنامه قانون

instagram.com/nishkhat
سردبير: كيوان وارثى

همكاران:  جواد عليزاده احمد عبداللهى نيا  مهدي احمديان 
 آروين   سحرآويژه  رضا اسماعيلي  حامد بذرافكن  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 

 سمانه روح اللهي   سعيد شعباني   شهرام شيرزادي  نسرين شيخي 
محسن ظريفيان  حميد عيني خراساني  مهدي فرد  محمدطحاني  عليرضا صديقي 

على ميرايى  طراوت نيكي  مهناز يزداني  وحيده فالحي  محمد هادي لطفي مسعود ماهينى  

دوم ارديبهشت 
روز جهاني زمين پاك
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بعضى ها  را درواقع لك لك ها به زمين آورده اند .بعضى ها  را درواقع لك لك ها به زمين آورده اند .
شبيه هيچ كس نيستند، هميشه خوش اخالقند و به كسى نق شبيه هيچ كس نيستند، هميشه خوش اخالقند و به كسى نق 
نمى زنند.نمى زنند.

نوبت تاب و سرسره شان را زودتر به بقيه مى دهند. نوبت تاب و سرسره شان را زودتر به بقيه مى دهند. 
خجالتى اند و زود لپ شان گل مى افتد. خجالتى اند و زود لپ شان گل مى افتد. 
بعضى ها پدرو مادرشان در آسمان زندگى مى كنند و بچه بعضى ها پدرو مادرشان در آسمان زندگى مى كنند و بچه 
هاى شان را مى دهند لك لك ها برسانند به زمين تا فرشته هاى هاى شان را مى دهند لك لك ها برسانند به زمين تا فرشته هاى 
زمين تمام نشوند . زمين تمام نشوند . 
پدر و مادر بعضى ها روى زمين  نيستند .پدر و مادر بعضى ها روى زمين  نيستند .

مامان لك لكمامان لك لك
شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

سياره زيبا

گزارش «قانون بچه ها» 
به مناسبت روز زمين پاك:

يك گربه دارميك گربه دارم

2

3

على روستايىعلى روستايى

يك گربه دارم
من توي ايوان
يك بچه گربه
شيطان شيطان

رنگ تن او
خاكستري رنگ

با خط و خالى
زيبا و خوش رنگ

مي پيچد از مهر
گرد دو پايم
سر مي گذارد
بر روى پايم

تايىتايىعلى روستايى

ــعى كرد به خودش دلدارى بدهد و مدام به  ــب بود، وقتى كه مادرش چراغ را خاموش كرد، اتاق بسيار تاريك شد اما سارا س ش
ــت كه پدرش هر وقت او در شب مى ترسد، مى گويد.  خودش بگويد: شب مثل روز است، فقط هوا تاريك شده. اين جمله اى اس
چشم هايش را محكم به هم فشار مى دهد. پاهايش را زير پتو جمع مى كند و سرش هم زير پتو است. اين طورى فكر مى كند كه 
هيوالى تاريكى او را نمى بيند. تازه، نبايد جم هم بخورد، چون در آن صورت هم ديده مى شود. زير پتو گرم است. صورتش غرق 
ــود به اندازه آمدن هوا، به آرامي رخنه اى در پتو ايجاد كند. اكسيژن  عرق شده است. اكسي ژن هم رو به اتمام است. مجبور مي ش
آمد اما ترس هم به همراهش بود. در گوشه اتاق انگار كسى ايستاده  است؛ با سرى بسيار بزرگ و شاخدار. خوب دقت مى كند؛ 
ــيدن باز كرده بود، مى بندد. به سختى نفس مى كشد. سعى  يك لباس بلند هم به تن دارد. سارا آرام منفذى را كه براى نفس كش
مى كند به مساله اى ديگر فكر كند تا حواسش را از توجه به آن دوركند؛ بايد فردا كه مريم را ديدم، كتابم را ازش پس  بگيرم. انگار 
ــش بدهد – اما  مى داند كه مريم تازه ديروز كتاب او را گرفته  است- من كه نمى توانم بگذارم تا ابد پيش او  نمى خواهد ديگر پس

بماند. فردا همين كه وارد مدرسه بشوم، مى روم سراغش – باز مى داند كه فردا جمعه است و به مدرسه نمى رود- ...   .
فايده ندارد. ديگرنمي تواند تحمل كند. انگار هيوالى تاريكى متوجه او شده است و دارد به سمتش مى آيد. سارا با تمام قوتى كه 

دارد، جيغ مي كشد. پدر و مادر به سرعت خودشان را به اتاق او مي رسانند و چراغ را روشن مي كنند.
چى شده؟ سارا! سارا!

- آن هيوال... آن هيوال... و گوشه اتاق را نشان مى دهد.
پدر مى گويد: منظورت هيوالى چوب رختى ا ست؟

سارا به گوشه اتاق نگاه مى كند. چوب رختى را مى بيند با چترش كه مثل 
شاخ باالى سرش است و باراني اش كه روي آن است. 

خودش خنده اش مى گيرد. پدر مى گويد: دخترم گفتم شب همان روز است
 كه تاريك شده. اگر در روز دليلى براى ترسيدن نيست، پس در شب هم نبايد

 باشد. حاال راحت بگير بخواب. ما بايد فردا برويم سر كار.

هيوالي چوب لباسيهيوالي چوب لباسي

متل ها كليد گنج هاي كهنمتل ها كليد گنج هاي كهن
حكايت: حكايت: 

زن تنبل زن تنبل (افسانه هاي چيني)(افسانه هاي چيني)
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  متل ها، كليد گنج هاي كهنمتل ها، كليد گنج هاي كهن
قققققققققققققققققققققققققصصصصصصصصصصصصصصصصصصههههههههههههه ههههههههههههههههههههههاااااااااااااااااااااا ووووووووووووووووووووووووووووووو ممممممممممممممتتتتتتتتتتتتتتتتتللللللللللللللللللللللللل هههههههههاااااااااااااااااا نننننننننننننننقققققققققققققققققششششششششششششششششششششششششششششششششش ببببببببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسسيييييييييييييااااااااارررررررررررر مممممممممهههههههههههههههههههههمممممييييييييييييي دددددددددددددددددددددرررررررررررررررررررررر  اااااااااااااااااااااننننتتتتتتتتقققققققققاااالللللللللل فففففففففففففففففففررررهههههههههننننننننننننننگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ  هههههههااااااااااااا وووووووووووووووو سسسسسسسسسسسسنننننننتتتتتتت هههههههاااااااا دددددااااااااااشششششششششششششــــــــتتتتتتتههههه ااااااانننننندددددددد  ووووووووووووووو  ددددددااااارررررررررررررررررررنننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددد..... آآآآآآآآآآآآآنننننننننننننننن ههههههههههههااااااااااااااا ممممممممممممممممممنننننننننننننننننننننعععععععععععععععككككككككككككككككككككككككككككسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ككككككككككككككككككككككككككككنننننننننننننددددددددددهههههههههههه دددددددددررررررررررردددددددددددددهههههههههههههههههاااااااااااااااااااااا  ووووووووووووو تتتتتتتتتتتلللللللللللخخخخخخخخخخخخخخخخخخخكككككككككككككككككككككككككككككاااااااااااااااااااااااااااااممممممممممييييييييييييييييي ههههههههههههااااا،،،، آآآآآآآآآآآآآآآآآررررررررررززززززززززززززوووووووووووووووووههههههههههههااااااااااااا وووووووووووووووووووووووووووووووووووو رررررررررررررررررررررررررررررررررروووووووووووووووووووووووووووووووووييييييييييييااااااااااااااااااااااااااههههههههههاااااااااااااااااييييييييييييييييي مممممممررررررررررررررددددددددددممممممممممممماااااااااااااااانننننننننننننننننننننننننن 
پپپپپپپپپپپپپپپييييييييييييييشششششششششششششششششششششششششششششششششششششييييييييييييييييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننن  هههههههههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتنننننننننننننننننننننددددددددددد.... اااااااااازززززززززززززززززززززز  ططططططططططططططططططرررررررررررررررررررررريييييييييييييييقققققققققققققققققققققققققققققق  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننن هههههههههههاااااااا ممممممممممممميييييييييييييييي تتتتتتتتتتتتتووووووووووووووووووووووووووواااااااااااننننننننننننننننننننننننننننن  بببههههه ننننننننووووووووععععععععععععععععععععععععععععع ننننننننننننگگگگگگگررررررررررررررشششششششششششش ممممرررررررددددددددمممممممم گگگگگگگگذذذذذذذذذذذذذذذذشششششششششششششششتتتتتتتتتتههههههه ببببببببببهههههههههههه جججججججججهههههههههااااااانننننننننننننننن پپپپپپپپيييييييرررررررااااااااااممممممممموووووووووووووووووووووووونننننننننن  ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششاااااااااااااااننننننننننننننن وووووووو    ههههههههههههههههههههمممممممممممممممممممممممچچچچچچچچننننننننيييينننننننننننن بببببببببببههههههههههههههههههههه ششششششششششننننننناااااااخخخخخخخخخخختتتتتتتتههههههه ههههههااااا وووووووو نننننننننااااااااشششششششششششششششنننننننننننننناااااااااااااااااخخخخخخخخخخخخخخخختتتتتتتتتههههههههههههههه هههههههاااااااااااا ووووووووووووووووووووووو ددددددددددددددغغغغغغغغددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهههههههههه هههههههاااااااااييييييييييييييييي شششششششششششششششششششششششاااااااااااننننننننننننننننننننننننن  پپپپپپپپيييييييييييييييييييييييييي ببببببببببببببببببببررررررررررررررررررررررررررددددددددددددددددددددد.... ااااااااززززززززززز 
اااااااااااااااااااييييييييييييينننننننننننننننننننننننننننننن ررررررررررررررررررررررررررررررووووووووووووووووووووووووووووووووو  مممممممممتتتتتتتتتتتتللللللللللللللللللللللللل  هههههههههههههههههههههاااااااااااا گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننننننننجججججججججييييييييييييننننننننننننننهههههههههههههههههه  هههههههااااااااااااااايييييييييييييي بببببههههههههه شششششششششممماااارررر  ممممممييييييييييييييييي  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآييييييييييييييييييييييييييييينننننننننننننننننننننندددددددد  ككككككككككككههههههههههه ببببببببببببسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسيييييييييييييييييييييييييااااااااااااااااااررررررر  حححححححااااااائئئئئئئئئئئئئئئئزززززززززززززززززززززززززززززززززز  ااااااااااااااااااااااهههههههههههههههههمممممممميييييييتتتتتتتتتتتتننننننننننننندددددددددددد...  گگگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننجججججججججججججججججججيييييييييننننننننننههههههه  ههههههههههههههههههاااااااااااييييييييييييييييييييييييييييييي كككككككككككككككهههههههههههههه  ققققققققههههههههررررررررمممممممممممماااااااااننننننننننننننناااااااااااااننننننننننننن  وووووووو خخخخاااائئئئئئئئئننننننننننننننننناااااااااااااااااننننننننننننننننننننن  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتااااااااااااارررررييييييييييييخخخخخخخخخخخ رررررراااا بببببببهههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييييييننننننننننننننننددددددددددددددددددددددگگگگگگگگگگگگگگگگگاااااااانننننننننننننننننن مممممممييييييييييي ششششششششششششششششششنننننننننننننننننناااااااااااااااسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسساااااااااانننننننننننننننننننننننننندددددددددددددد ووووووو حححححححححححححححححححححاااااااااااااااااوووووووووووووووووييييييييييي آآآآآآآآآمممممممموووووووووووووووووووووزززززززززززززززهههههههههههههه ههههههههههههههههههاااااااااااييييييييييييييييييييييييييييييي  
بببببببببببببببيييييييييي   شششششششششششششششششششششممممممممممااااااااااااررررررررررررررررررررريييييييييييي  ههههههههههههههههههههسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتننننننننننننننننننننننننددددددددددددد.....  ممممممممممممممممممماااااااا سسسسسسسسسسسسسسسسسعععععععععيييييييي ددددددددااااااااررررررررررررررررريييييييمممممممم  اااااززززززززييييييييييننننننننننننننننننننننن  ببببببببهههههههههههههه ببببببببعععععععدددددددددددد ننننننننننننننهههههههههههههههه دددددددددرررررررر  ههههههههههههههررررررررررر  شششششششششششممممممممممممماااااااااااااااااااااررررررررررررههههههههه،،،،،،، اااااااااامممممممممااااااااااااااااا  ببببببببهههههههههههههه طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورررررررررررررر مممممممممددددددددددددددداااوووممممممممممممممم  اااااااااييييييييييييييييييننننننننننننن گگگگگگگگگگگگگگگگگگگنننننننننننننننججججججججييييييييننننننننهههههههه   ههههههههههاااااااايييييي ببببببببييييي مممااااااااننننننننننننننددد ررررررراااا بببببببههههه  شششششششششششششششششمممممممممممممااااااااااااا مممممممعععععععععرررررررففففففففففييييييييي ككككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننننيييييييممممممم  تتتتتتتتتتاااااااا ددددددددددرررررر اااااااننننننتتتتتتتتتتهههههههههههاااااااااااااااااا مممممممممممججججججججججججججججججججججججججممممممممممممموووووووووعععععععععععععععهههههههههههههههههههه ااااااااايييييييييييييييييييي بببببببببببببببببببببببييييييييييييييييييي ننننظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظييييييييرررررررر  

ااااااااازززززززززززززززززززززززززززززززززز  آآآآآآآآآآآآآآآآآننننننننننننننننننننننننننننننن ههههههههههههههههههههههههاااااااااااااااااا پپپپپپپپپپپددددددددددددددديييييييييييييييييييدددددد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآيييييييييييددددددددددددددددددددد.... ااااااااااززززززززززززززييييييييييننننننننننننننننننننننننننننننننن ررررررررررررررررررررررررررررروووووووووووووووووووووووووووووووو چچچچچچچچچچچچچچچچچچنننننننننننننناااااااااننننننننچچچچچچچچچچچچههههههه ددددددددددددووووووووووووسسسسستتتتتتتتتتتتاااااااااانننننننننن ددددددددددددددددرررررررررررررر تتتتتتتتتتحححححححححقققققققققققققققققققق  اااااااييييييييينننننننننن ممممممممممممممممممممممممههههههههههههههههههههههههههههههممممممممممممممم ممممممممممممميييييييييييييي تتتتتتتتتوووووووواااااااااااننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددددددددددد ككككككككككككككككككككككككككككككككككممممممممممممممممممممكككككككككككككككككككككككككككككيييييييييييي  ككككككككككككككككككككككنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننددددددددددددددد،،،،،،،،،،  مممممممممممممضضضضضضضضضضضضضاااااااايييييييييييييييييققققققققههههههههههههه  ننننننننفففففففففففففففففرررررررررررررررررمممممووووودددددددددددددهههههه ووووووووووو ببببببببباااااااااا اااااااااااااااااااااررررررررررررررررررررررررررررررررررررسسسسسسسسسسسسسسساااااااااااللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  اااااااااااااااااااااااااااييييييييييييننننننن گگگگگگگگگگگگگگووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننننننننننننننننننهههههههههههههههههههههههههههههههههه آآآآآآآآآآآآآآآآآثثثثثثثثثثثثثثثثاااااااااااااااااااررررررررر ممممممممممااااااااا رررررررااااا ييييااااااارررررريييييي دددددددددددددهههههههههننننننندددددد..

زن تنبل (افسانه هاي چيني)   

 روزى روزگارى زنى بود كه خيلى تنبل بود. مى خواهيد باور كنيد مى خواهيد باور نكنيد.او در واقع  
ــه دهد. از كاركردن بيزار بود،  به خاطر تنبلى جان داد و تنبل تر از آن بود كه بتواند زندگى را ادام
وظايفش را انجام نمى داد. ظرف ها و ديگ ها را نمى شست، زمين را جارو نمى زد و رختخواب ها را 

مرتب نمى كرد .
به تنها چيزى كه عالقه داشت، خوردن و خوابيدن بود.

يك روز، درست پيش از شروع سال نو، شوهرش به او گفت:« اى زن تمام بچه هاى محل لباس هاى 
تميز و مرتب مى پوشند ؛ چرا براى بچه هاى مان لباس نو تهيه نمى كنى؟» 
زن گفت:«اوه، خب اگر پارچه داشتم براى شان لباس درست مى كردم».

ــت زنش  مرد ديگر چيزى نگفت، فرداى آن روز به دهكده رفت و يك طاقه پارچه خريد و به دس
سپرد. زن هم فورى سه بچه اش را يك جا در پارچه پيچيد و به يك بسته بزرگ تبديل كرد.

ــده و روى زمين  ــتند اما آن ها واژگون ش ــعى كرد بچه ها را بلند كند تا روى پاى شان بايس مرد س
افتادند. 

زن با اوقات تلخى گفت :«تو بچه دارى بلد نيستى آن ها را بايد روى زمين بغلتانى».
شوهر خشمش را فرو خورد و بدون اينكه سخنى به زبان آورد، خانه را ترك كرد. 

ــان جوراب مى بافند اما تو هيچ وقت برايم  روزى ديگر مرد گفت :«زنان دهكده براى شوهران ش
چيزى نبافته اى».

زن پرخاشگرانه گفت:« وقتى نخى براى بافتن ندارم چگونه مى توانم چيزى ببافم».

((افسانه هاي چيني)

همسرش دوباره به دهكده رفت و برايش يك كالف پشمى گرفت. زن كالف را به نزديك ترين صومعه برد و مانند جوراب آن را دور پاى مجسمه  صومعه پيچاند. 
اما هر چه سعى كرد نتوانست آن را از پاى مجسمه درآورد و دست خالى به خانه بازگشت.

مرد از او پرسيد:« پس جوراب هايم چه شدند؟ »
زن پاسخ داد :«مجسمه صومعه آن ها را پس نداد».

و دوباره شوهرش بدون اينكه سخنى به زبان آورد از خانه خارج شد.
پس از مدتى زن تصميم گرفت به ديدن مادرش برود كه در دهكده اى دوردست زندگى مى كرد. شوهرش ظرف بزرگى از بيسكوييت برايش پخت و آن را به 
گردنش آويزان كرد تا در راه بخورد . چند روز بعد وقتى مرد خبردار شد كه زنش بين راه  از شدت گرسنگى تلف شده است، فرياد زد:« اين غير ممكن است زيرا 

من مقدار زيادى بيسكوييت به او داده بودم تا بخورد و نميرد». 
و رفت به جايى كه همسرش تلف شده بود.ديد زنش  فقط تكه اى از بيسكوييتى را كه نزديك دهانش بود، خورده است و بقيه آن ها هنوز به گردنش آويزان است.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«سوسن طاقديس »
ــنده كتاب هاى كودك و نوجوان در سال  سوسن طاقديس، نويس
1338 در شيراز به دنيا آمد. او فعاليت داستان نويسى حرفه اى خود 

را با نوشتن داستان «باباى من دزد بود» در كيهان بچه ها آغاز كرد.
ــر  ــوزه ادبيات كودك و نوجوان به بازار نش  او آثار متعددى در ح
ــايى »،  ــم ،تصويرگر معصومه كش ــت كه «قدم يازده ارائه كرده اس
«زرافه من آبى است» تصويرگر: عليرضا گلدوزيان، «پشت آن ديوار 
ــى»، «دخترك  ــرخى را مى بين ــال نگاه»، «تو هم آن س آبى» ، «هزار س
ــوراخ»  ــود» و«جوراب س ــى ب ــبز» ، «ك ــته اش»،«بزغاله هاى س و فرش

تصويرگر: عليرضا گلدوزيان  تعدادى از آثار او است.
همزمان با كار داستانى براى كودك، شعر نيز از ديگر زمينه هاى 
عالقه و فعاليت خانم طاقديس است، اشعارى براى كودكان كه به طور 

پراكنده در مجالت مختلف به چاپ رسيده است.
ــد براى كتاب قدم يازدهم  سوسن طاقديس سال 1386 موفق ش
ــال را دريافت كند. لوح تقدير دانشگاه الزهرا براى  جايزه كتاب س
ــاركت زنان  ــپاس از مركز امور مش مجموعه فعاليت هنرى، لوح س
ــى براى  ــن اعتصام ــزه پروي ــال 1379، جاي ــت جمهورى س رياس
ــما يك دماغ زرد نديديد؟« تصويرگر: غالمعلى مكتبى در  كتاب«ش

سال 1384 ،تعدادى ديگر از جوايز طاقديس است. 

اسباب بازي و اهميت آن در دنياي كودكان
ــى كودك، نياز به بازى و اسباب بازى است. بازى براى  يكى از نيازهاى مهم و اساس
ــت براى ماهى. كودك بدون بازى نمى تواند به رشد متعادل و  كودك همانند آب اس
سازنده اى برسد. اسباب بازى شوق زيستن را در وجود كودك برمى انگيزد، موجب 
پرورش قواى جسمى، ذهنى، روانى، عاطفى و اجتماعى كودك مى شود.  در يك نگاه، 
ــت مى آورد، درآينده براى  تجربه ها و آموزه هايى راكه كودك از بازى كردن به دس
كار كردن استفاده مى كند. در حقيقت تفاوت زيادى بين كار كردن و بازى كردن نيست. 
بازى خوب مانند كار خوب و بازى بد مانند كار بد است. بازى خوب باعث شادمانى كودك 
مى شود و اين شادمانى خالقيت را در او برمى انگيزد و احساس لذت از زيبايى و موفقيت 
را در او به وجود مى آورد.نوع بازي و اسباب بازي با بزرگ تر شدن نوزاد و به راه افتادن 
او تغيير مي كند، در سنين باالتر بازي هاي او تخيلي تر و پيچيده تر مي شوند. كودك از 
طريق بازي كردن، مهارت ها و ويژگي هاي كليدي از قبيل استقالل، خالقيت، كنجكاوي و 
حل مسائل را تمرين مي كند. همچنين بازي مي تواند عرصه مهمي براي بررسي و كشف 

احساسات و ارزش ها و پرورش مهارت هاي اجتماعي كودك باشد.
معيار انتخاب اسباب بازي چيست؟ 

تحقيقات نشان داده اند از زمانى كه نوزاد مى بيند و بوها و صداها را تشخيص مى دهد 
مى توان با در اختيار گذاشتن اسباب بازى هاى مناسب، توانايى هايش را افزايش داد 
و استعداد ش را شكوفا كرد. براى اين سنين بايد اسباب بازى هاى سبك را انتخاب 
ــيت و داراى رنگ هاى روشن  ــباب بازى ها نرم، ضد حساس كرد، سعى كنيد اين اس

باشند، رنگ روشن باعث جلب توجه بيشتر كودك مى شود. 
ــايل،  ــازى ندارند بهترين وس ــوز توانايى ب ــك كه هن ــوزادان خيلى كوچ براى ن
اسباب بازى هايى براى نگاه كردن يا گوش دادن هستند كه شنوايى و بينايى كودك 
را تقويت مى كنند. حال در سنين باالتر كه كودكان فعاليت بدنى بسيار زيادى دارند، 
اسباب بازى هايى كه بتوان از آن ها باال رفت يا  آن ها را حركت داد، بي شك براى رشد 
آنان مناسب تر است.  در مجموع  وقتى مى خواهيد اسباب بازى جديدى را خريدارى 
كنيد و به خانه ببريد، حتما به اثر آن روى همه ساكنان خانه فكر كنيد. به عنوان نمونه 
اگر كودك نوپايى در خانه داريد، نبايد وسيله اى بخريد كه قطعات ريز و قابل بلعيدن 
ــاعت هاى كارى طوالنى داريد و نمى توانيد با فرزند  دارد  يا  اگر خود و همسرتان س
ــد حضور بزرگ ترها  ــباب بازى اى نخريد كه بازى با آن نيازمن خود بازى كنيد، اس
باشد؛چرا كه در اين صورت آن اسباب بازي براي كودك بي مصرف است و نمي تواند 
ــتفاده كند؛ پس دقت و توجه همه جانبه در خريد  در زمان طوالني و مناسب از آن اس

اسباب بازي داشته باشيد.

همه غذاهايى كه در فيلم هاى هرى پاتر مى بينيم
 در يك كتاب

كودكان و نوجوانان به امام رضا(ع) نامه مى نويسند تا خالقيت هاى 
ادبى خود را در مسابقه «نامه اى به امام» محك بزنند.

ــودك و نوجوان  ــه برنامه هاى كارگروه ك ــابقه از مجموع اين مس
شانزدهمين جشنواره بين المللى امام رضا (ع ) است كه مسئوليت آن 

را كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان برعهده دارد.
عالقه مندان براى شركت در اين مسابقه تا 15 خرداد 1397 مهلت 
دارند كه آثار خود را به مراكز فرهنگى هنرى كانون سراسر كشور 
ارسال كنند. اين مسابقه با محورهاى موضوعى قدمگاه عشق (هجرت 
امام رضا(ع) از مدينه تا خراسان)، سبك زندگى امام رضا عليه السالم 
(اخالق و آداب، زهد و عبادت، رأفت و مهربانى، طب الرضا) و... انتشار 
يافته است. ضرورى است نويسنده نامه يك نفر باشد، نامه متناسب 
با سيره رضوى و موضوع جشنواره باشد، هر شركت كننده مى تواند 
در نهايت سه نامه ارسال كند و... از شرايط ارسال آثار بوده كه در اين 

فراخوان به آن اشاره شده است.
ــنى هشت تا 10  ــركت كنندگان در سه گروه س بر اين اساس، ش
سال، 11 تا 13 سال و 14 تا 18 سال مى توانند در اين مسابقه شركت 
كنند. شانزدهمين جشنواره رضوى كانون پرورش فكرى كودكان 
ــت برگزيدگان خود  ــال 1397 همزمان با دهه كرام و نوجوانان، س
ــنواره شانزدهم  ــت فراخوان جش را معرفى خواهد كرد. گفتنى اس
رضوى ويژه كودك و نوجوان با 10 موضوع  «پژوهش اعضا»، «تمبر 
ــازى»، «نامه اى به امام» و «خاطرات زيارت»،  پستى و كارت پستال س
ــرود»، «پويانمايى» ويژه  (كودك و  ــتى»، «س «كتاب سازى»، «كاردس
نوجوان)، « قصه گويى» و «داستان نويسى» ويژه  (بزرگسال) در پايگاه 
ــانى www.kanoonnews.ir  منتشر  ــانى كانون به نش اطالع رس

شده است.

ژژماما جواهرهرىىپوپورر
هوهشسا سازمانن حفاطت ات از مز محيطحيط زي زيست)ست) (مشاور م معاونت آموزش و پژ

ررروزوز ز زميميننپاپاكك،ك،اامسمسال دردودومممااررديبهشهشتتنينيز مانند 
تـتك كههبهبه همه افراد،  ذذگذگذشتشته فرفرصتصتىىاساس اهاهاىىىى سساسالل ل 
ببببببهههههخصخصخصخصخصخصوصوصوصووصوصكككك ك كودودودودودودككاكاكاكاكاننننووووونونونونوجووججوانانانــاانننييايايادآدآدآورورورىىىكنككنكنكنيميميم كككهههه
درددرد.  وخوخخودددادااا مررمرمرمرمببب بههكمككمكمككككماماااب ب براراراىىىىپااپااليالالاليشششش مزمزمززمينينينينينين نننياايايازززززمبمبمبممب
د  ررردرز ززبابالهلهه هاىاى م مااگرگرفتار شده ااسـت وويااا شششاايا يييميمينننننن زززز
ااابالهلهله ههااااىخخخ خودددودگگ گرفرفرفتاتاتاررشدشدشدشدههههايايايممم... بتبتواواننگفگفت كهكه مااادر زز
سيسيسيستىتىتى»»» ششوشوشبخخخبختاتاتاتانهنهنهنه«««««بربربرببرنانانانانامهمههمهمهههه هاىاىاىآآ آموموموموززششزشىىىمحمحمحيطيطيطزز ز ز خخخخ
كهكه تتعـعـداداددآنآن ه هررروروز در مدارس بيشـتر مىش شـوـودد
ززززززميميميميميميميننننهنهنهنهاا ا اىىىىىىررارارارارارا بب ب بررراراراراىىىىددادادادانشنشنشنشآ آآ آموموموموزازازازاننننوووواواواوليليلياياياياي  آآنآنآن هههاااافرفرففراهاههاهممم
ىاىااىاى ممممششتشتشتشتركركركركب ب باااسيسيسيسيسيستستستستستمممم كركركركرركركرددههدهههده ااااا اسـسـسسـسـسسـتتتتتتتكهكهكهكككهطططط طىىىبربرربرننانانانانامهمهمهمهمهههه هه
ح ححححفافافافافافاظتظتظتظتظتااااازززززمححمحمحمحييطيطيطيطزز ز زيسسيسيسيستتتتت ،ى، ب بيشيشششششا اااازززپيپيششششششدردردددد وموموززشزش آآآآآ
نشندد.ب برنرنرنامامه هايىيىك كه باباكك كاامامللشدشدنن مشاشاشاررررركركت داشتشته با
ونونونوااادادادادههه وززوزززززش،شششش،شش ي يييعنعنعننعنى داددادادادادانشنشنشنشنشنشآآآآ آموموموموزززز،،،،،خاخخخاخاخاخا ىىآآآمآمآ سسهسهسه ض ض ض ضضضضلللعلعلعلعطططططط طططاليالالالالاليالال
شزش راا درردى ى ترترينين ن نوعوع آ آممو دمدمدمدرسرسرسرسه، موثوثرترتريرينننووكاكاربرب ووو
ووموززشىىىى ىاىاىاىآ آ لللدلدله ه نيينننيننين م م ييياياينكنكههچچچچنچن ىاىاىاىاى ااازززززز جججاجاجاجاجاجررررارارااراراك كككككككندندندندندندند....ججدجدجدجد
ه  اماا لللبلبلبلت تعممعمييميم ب بههسـسـااير موموضوضوعاعاات ينيززهسهسـتـت،،ادا ققاقا
دندندندر ر ر ر راهاهاهاهاهككاكاكاكاررىرىرىرىرى ب ب ببراراراىىىىىىىىبربربربروننونونونرر ر رفتفتاززززز ىىىممىممىمىمى ت تتتواواواوا چچچچچچچچچچچچچچچچنيننيينينينيينينييننينينننننننننننننروروورروروروروروروندندندندنددندىىىىىىىى

سيستىتى ب باشاشد.د. حمحيطيط ز ممعمعمعمعضالضالضالتتت

ــال روز   زمين در  « پايان آلودگى پالستيك »،  شعار امس
عرصه بين المللى است . انواع  ظروف و محصوالت پالستيكى 
ــور پيدا كرده اند كه جايگزين  چنان در زندگى روزمره حض
كردن آن گاهى غير ممكن است. استفاده بى رويه از ظروف 
و كيسه هاى پالستيكى و  رها سازى پسماندهاى پالستيكى 
در طبيعت از يك طرف و فقدان دانش و آگاهى در خصوص 
نتايج، ابعاد و اثرات آلودگى هاى ناشى از پالستيك در  زندگى 
از طرف ديگر، نياز به توليد برنامه هاى آموزشى را   حتى از سنين 

پيش دبستاني دو چندان مى كند. 
پالستيك ها همه جا  در لباس ها، بسته بندى ها ، آدامس ها 
و... هستند. پسماندهاى پالستيكى در خاك و  رويشگاه هاى 
ــده اقيانوس ها يافت  ــى در معده موجودات زن گياهى و حت
مى شوند  . تغيير الگوى مصرف و ايجاد نگرشى واقع بينانه و 
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منتقدانه به آنچه عادات روزمره مصرفى شده است، روند آموزشى 
هدفمند و منسجم مى خواهد. از همين روى «دبيرخانه قطب 
كشورى محيط زيست و توسعه پايدار»،  فعاليت هاى خود را در 
تمامى گروه هاى هدف و مدل آموزشى را  فرآيند محور قرار داد. 

برنامه هايى كه با  استقبال بيش از پيش دانش آموزان ،خالقانه و پويا 
در سال تحصيلى 96-97 ارائه شد. 

روز زمين پاك و تاكيد بر شعار آن، نه فقط در قالب يك مناسبت بلكه 
روزى براى انجام عملى، آموخته ها در برنامه هاى آموزشى لحاظ 
شده  است. اهداف اصلى اي كه برنامه ها بر آن اساس طراحى شد 

شامل موارد زير است :
-    ايجاد حس مسئوليت پذيرى  در مقابل تنها  زيستگاه  خود، يعنى 

زمين 
-   استفاده از خالقيت در توليد ابزارها و  وسايل جايگزين محصوالت 

پال ستيكى
-  مشاهده تاثيرات تصميمات دانش آموزان براى تبديل زمين به 

جايى بهتر براى زندگى 
ــيت به موضوع محيط زيست و آموزش مفهوم  -  افزايش حساس

ارزشمندى سيماى مناظر 
-   مشاركت فعال در پاكسازى زمين با محوريت كارآفرينى 

ــى كه اهداف باال را پوشش  در ادامه به برخى از برنامه هاى آموزش
داده است، اشاره خواهد شد:

1-ايجاد حس عالقه مندى و ارتباط پايدار با  زمين، نخستين گام 
در اين فرآيندهاى آموزشى بود . به وجود آمدن چنين حسى بايد  با 
همگامى مدرسان  و معلمان صورت مى پذيرفت؛ بنابراين دوره هاى 
ــا روش هاى  ــد . در اين دوره ب ــى ضمن خدمت  برگزار ش آموزش
تسهيلگرى، برنامه ها استخراج شد. از جمله طراحى برنامه هاى 
نمايشى و سرودهاى مرتبط با زمين براى كودكان پيش دبستان 
و دبستاني و برگزارى نمايشگاه هاى مرتبط با موضوعات محيط 

زيستى براى كليه مقاطع؛ 
2- در گام بعدى به دنبال افزايش مشاركت در حل مساله كاهش 
ــتيكى و همچنين خلق راهكارهاى  استفاده از كيسه هاى پالس
ــبت  به برگزارى  ــماند، دبيرخانه قطب كشورى نس تفكيك پس

ــه هاى  ــابقاتى مانند – طراحى و دوخت  كيس مس
پارچه اى،  طراحى مخازن زباله هاى خشك و تر – و ... 
اقدام كرد. نكته حائز اهميت در اين بخش، مشاركت 
باالى خانواده ها  در ايده پردازى چنين محصوالتى بود. 
3-ايجاد  اين باور كه زمين بايد جاى بهترى براى زندگى 
تمام موجودات زنده باشد ، برنامه ها را به سمت اقدامات 
خيرخواهانه برد كه يكى از جالب ترين آن ها برگزارى 
يك ماراتن درختكارى و جمع آورى پول براى برخى 
خانواده هاى بى بضاعت بود .  كل اين برنامه  توسط دانش 
آموزان طراحى و اجرا شد. استقبال از اين برنامه براى 

برگزاركنندگان هم بسيار جالب و حائز  اهميت بود. 
ــى به مساله معضل  4-به منظور ايجاد نگاه پژوهش
ــرى آن به تمام لحظات زندگى، يك  پالستيك و تس
ــفر در نوروز »  طراحى شد.  ــى از  س مسابقه «عكاس
تالش براى يافتن يك كادر  زيبا براى عكاسى، توجه 
دانش آموزان را به حضور پررنگ زباله هاى پالستيكى 
ــات بحث و بررسى  جلب كرد. رخدادى كه در جلس

عكس ها توسط دانش آموزان مطرح  شد. 
ــى كه در باال به  5- نتايج كليه فرآيندهاى آموزش
ــاك و همزمان با  ــد، در هفته زمين پ ــاره ش آن اش
هفته مشاغل در برگزارى همايش و نمايشگاه هاى 
ــيد.  ــه ظهور خواهد رس ــبز » به منص «اقتصاد س
فعاليتى كه در كنار برنامه هاى مناسبتى پاكسازى 
ــگاه ها در نظر دارد  برخى از مشاغل سبز  را   گردش
ــتى و خانگى به دانش  ــدات صنايع دس مانند تولي
آموزان معرفى كند.  در كنار اجراى چندين برنامه 
ــى، پايش و نظارت برنامه ها نيز  دردستور  آموزش
كار دبيرخانه قرار داده  شد كه نتايج آن در طراحى 
فعاليت هاى سال هاى آتى منجر به توليد محتوى 
آموزشى خواهد  شد.  در نهايت بايد به كودكان ياد  
ــا را «دور» انداخت ، چون  داد كه نمى توان  زباله ه
ــاره به چرخه  ــود ندارد و آن ها دوب جاى دورى وج

زندگى ما  باز خواهند گشت.

تغيير الگوى مصرف و ايجاد نگرشى واقع بينانه و 
منتقدانه به آنچه عادات روزمره مصرفى شده است 

روند آموزشى هدفمند  و منسجم مى خواهد. 
بايد به كودكان ياد  داد كه نمى توان  زباله ها را 

«دور»انداخت ،چون جاى دورى وجود ندارد  و  آن ها 
دوباره به چرخه زندگى ما باز خواهند گشت

گزارش «قانون بچه ها» به مناسبت روز زمين پاكگزارش «قانون بچه ها» به مناسبت روز زمين پاك
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نويسندگان:نويسندگان:
زهرا دخت افتخارى فومنىزهرا دخت افتخارى فومنى

اعظم السادات سيادتاعظم السادات سيادت
شيما شيرآقايىشيما شيرآقايى

سيد مهديار رضاييسيد مهديار رضايي
 از اروميه از اروميه

زهرا موسوى زهرا موسوى 
8 ساله از تهران8 ساله از تهران

الينا صفارى 5 سالهالينا صفارى 5 ساله
از تهراناز تهران
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مرسانا محمدى مرسانا محمدى 
4ساله تهران4ساله تهران

كلمه بازيكلمه بازي
بگو: ستاره!

ستاره.
چراغ شبه تاره

***

بگو: رويا!
رويا.

دنياي ما بچه ها.

علي روستايي
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