گزارش آفتاب یزد از خطری که
بخش کشاورزی تهران را تهدید میکند
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پولبابکزنجانی
بیرون از زندان کار میکند؟

لزوم اصاح قانون مهریه
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بحثها پیرامون حل مشکل زندانیان مهریه ادامه دارد .مسئوان مرتبط از
آزادی زندانیان مهریه سخن میگویند و توضیح میدهند که آنان که توان
مالی ندارند نباید در زندان باشند و ازسوی دیگر مدافعان حقوق زنان در
گفتوگو با آفتاب یزد از لزوم اصاح قانون مهریه سخن گفتهاند

همزمان با اوج گرفتن فشارها بر وزیر نفت و احتمال استیضاح او
وکیل شرکت نفت میگوید متهم نفتی اخیرا گفته به زودی جای وی و زنگنه
در زندان عوض میشود ،هرچند وکیل زنجانی این گفته را تکذیب میکند
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دیروز اهالی خبر در شوک بودند؛ شوک یک حادثه.ابتدا خبر
رسید که همسر دوم شهردار اسبق تهران به قتل رسیده
و سپس اعام شد قاتل کسی نیست جز محمدعلی نجفی!
وی اختافهای خانوادگی را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است.
به راستی چرا پایان یک سیاستمدار باید چنین تلخ باشد؟

یادداشت 1

پیشنهادظریف
واهمیتآن
صباحزنگنه

تحلیلگرمسائلخاورمیانه

پیشنهاد ظریف به همتای عراقی اش مبنی بر
امضاء معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه
خلیج فارس بیانگر حسن نیت ایران نسبت به
کشــورهای منطقه و شــورای همکاری خلیج
فارس اســت .چراکه منطقــه نیازمند امنیت،
اســتقرار و ثبات اســت .اما بازگشت امنیت و
استقرار به منطقه مستلزم فهم مشترک نسبت
به عوامل تهدیدکننده اســت .زیرا تهدید و بی
ثباتی یا از داخل کشورها و یا خارج از آن نشات
میگیرد ،مانند حمله عراق بــه ایران و حمله
صدام بــه کویت؛ یا برعکس حملــه و تهدید
کشورهای بزرگی مانند آمریکا به عراق ،سوریه،
لیبی و یمن را میتوان به عنوان عوامل بی ثباتی
و ناامنی نام برد .بنابراین اگر کشورهای منطقه
با یکدیگر پیمان عدم تجاور امضا کنند ،مسیر
مهمی را پشت ســر گذاشته و از وقوع حوادث
تهدیدکننده در منطقه پیشگیری خواهند کرد.
ایران نسبت به همسایگان خود این حسن نیت
را دارد که به عنوان کشور قوی و بزرگ منطقه
به صورت جمعی و یا با هر یک از این کشورها
چنین پیمانــی را امضا کند .زیرا تهران معتقد
است که نمیتوان کشــوری را امن تلقی کرد
اما در سایر کشــورها ناامنی و بی ثباتی وجود
داشتهباشد .به همین دلیل باید به پیشنهاد ایران
از زاویه امنیت نگریست .اما استقبال کشورهای
حوزه خلیج فارس نســبت به پیشنهاد ظریف،
بســتگی به اراده این کشــورها دارد .چنانچه
تمایلی از ســوی این کشورها برای پاسخگویی
به این پیشنهاد...
ادامه در صفحه 16

یادداشت 2

سرماخوردگی روانی را
جدیبگیرید!
امیر محمود حریرچی
آسیب شناس

چند وقتی است که خبرهایی مبنی بر اختال روانی
بسیاری از افراد جامعه منتشر شده است ،وقتی از
اختال روانی حرف میزنیم این موضوع در جامعه
ما یک شکل نامطلوبی به خود میگیرد و خیلیها
فکر میکنند که مبتایان به اختال روانی همگی
دارای جنــون مضامینی این چنینی هســتند در
صورتی که چنین نیست و بارزترین اختال روانی
در کشور ما همان افسردگی است .این در واقع نوعی
سرماخوردگی روانی محســوب میشود زیرا مثل
بیماری سرماخوردگی که خیلی رایج است و افراد
زیادی گرفتار آن میشــوند و ممکن است مدتها
هم با کسی همراه شود ،عمل میکند .این موضوع
در رفتارهای جوانان به شــدت به چشم میخورد
چرا که اکثر جوانان تاش میکنند که با تلفنهای
همراهشان تنهاییهای خودشــان را پر کنند ،در
جمع خودشان را کنار میکشند و سعی میکنند
کــه در جمعهای خانوادگی حضور پیدا نکنند و یا
این که نمیتوانند خودشان را با جمع تطبیق بدهند!
متاسفانه همین افسردگی باعث شده که آمار اقدام
به خودکشی در جوانان کشور ما روز به روز در حال
افزایش باشد! این طور نیست که بگوئیم خودکشی
نسبت به سطح جهانی در کشورمان افزایش یافته،
اما افسردگی در کشور ما جوانانه و زنانه شده یعنی
بیشتر جوانان و زنان به این کار دست میزنند!
بر اساس تحقیقات انجام شــده ،وزارت بهداشت
اعام کرده که افســردگی در بین جوانان ســیر
صعــودی را طی میکند .بنابر همیــن آمار از هر
4ایرانی بالغ باای  15ســال در کشور یک نفر به
گونه ای دچار اختال روانی اســت که عمده این

سرمقاله

واقعا
بهتآور است
عبداه ناصری

فعال سیاسی اصاحطلب

به یاد دارم در اوایل انقاب ،بزرگی در دیدار
با تعدادی از مســئولین وقت ،یک جمله را
اعام کرد که بعدها بسیار معروف شد اینکه
مقامات سیاسی کشور باید در ارتباط با دوچیز
مراقب باشد و حتی تجربه های تاریخی نیز
این موضوع را نشان میدهد؛ یکی مسئله پول
و مال است و دیگری مسئله اخاقی.
هرچه انسان روی خودش کار کرده باشد
اما تجربههای تاریخی و آموزه های اخاقی
به ما میگوید که این دو مسئله آنقدر قدرت
سحر و جادو دارند که هیچکس نمیتواند
آن را کتمان کند .کســی کــه وارد میدان
سیاست میشــود باید بهشدت پرهیزکار
باشــند .دو موضوعی که ممکن اســت
دیگران و بدخواهان برای حذف سیاستمدار
خوشحالیکنند.
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یادداشته ا

اعتبار
نظرسنجی روحانی

دکتر علی میرزا محمدی

صفحه 3

یادداشت 3

اختاات روانی همان اضطراب است.
حاا ممکن است این موضوع پرسیده شود که چرا
این اتفاق در حال وقوع است ،باید بگویم که همه
مسائل جانبی در کشــور ما میتواند دلیلی برای
افزایش و پیشــرفت اختال روانی باشد! در نظر
بگیرید جوانان ما از نظر اشــتغال ،آینده ،ازدواج و
اکثر مسائل کلیدی زندگی و آینده شان با چالش
روبهرو هستند ،طبیعی اســت که دچار اختال
شــوند! در حال حاضر درس خواندن در کشور ما
گاهی بیهدف شده است! تحصیلکردههایمان بیکار
هســتند و جوانانمان صرفا به این دلیل که کاری
برای انجامدادن داشته باشند درس میخوانند! از
طرف دیگر نوجوانان ما تا حد خیلی زیادی درگیر
مســئله ای به نام کارنامه هســتند! خانوادهها در
حساس ترین سن آنها به نواجوانان فشار میآورند و
نوجوانان را در بند کارنامه ای میکنند که در آینده
آنها هیچ تاثیری نخواهد داشت! همین شده که ما
شاهد خودکشیهایی در بین نوجوانان هستیم که
بعد از تحقیق و بررسی متوجه میشویم که مشکل
همان مسئله کارنامه بوده!
خانوادههــا هم به قدری درگیر مشــکات مالی
هستند که متوجه نمیشوند این رفتارهای منفی
تا چه ابعادی تاثیر منفی روی فرزندانشــان دارند!
اکثر کودکان از خانه فراری هستند و دوست دارند
کل وقتشان را بیرون از خانه و در جمع دوستانشان
بگذرانند و این دقیقا شــروع بــزرگ ترین خطر
اســت زیرا همین فراری بودن از خانه زمینه ساز
آسیبهای بسیاری است .از طرف دیگر شادی در
جامعه ما به رســمیت شناخته نمیشود و همین
موضوع نیز ســبب میشود که هر روز بیش تر از
دیروز جامعه ای غمزده و افســرده داشته باشیم!
نتیجه همه آنها هم میشود این چیزی که امروز
در جامعه شاهد آن هستیم! مردمی ناشاد و عبوث
با جوانانی افسرده و خشن...
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محاکمه
رابینهودها
مجیدابهری

رفتارشناس

در تاریخ جامعهشناســی ،با شخصیتها و افرادی
روبهرو میشویم که تحت نام عیاران در روزگارهای
مختلف زندگی میکردند .همانها که از ثروتمندان
پول و اموال را میگرفتند و بین نیازمندان تقسیم
میکردنــد .در دنیــای غرب نیز چنیــن افرادی
وجود داشتهاند یا حداقل در داستانها و افسانهها
پیرامون آنهــا حرفها و قصههای مختلفی وجود
دارد کــه در آن دیار ،رابین هــود نماد رفتارهای
تعدیل اجتماعی بوده کــه به نظر خود حق فقرا
را از ثروتمنــدان میســتانده و بیــن آنها توزیع
میکــرده اســت .این مقدمه به جهــت انعکاس
گســترده اخبار و جزئیات محاکمههای گروهی
از اشــخاص است که با سوءاســتفاده از شرایط و
وابستگیها ،بدون طی مراحل منطقی و طبیعی
کسب ثروت به ســرمایههای رویایی دستیافته
و موجــب عمیقترشــدن شــکافهای طبقاتی
گردیدهاند .تعدادی از این افراد باعث بدبینی اقشار
مختلف به ویژه طبقه روشنفکر و تحصیلکرده به
نظام سیاسی شدهاند که بیهوده بودن تخصص و
تاش ،کمترین دستاوردهای این مسیر بوده است.
ارتباطی که اینگونه جلسات با عدالت اجتماعی و
احیای نظام پس گرفتن حقوق مردم پیدا میکند،
جایگاههای اینگونه افــراد بوده که یا خود خالق
رانــت و رانتخواری بودهانــد و یا با تکیه بر رانت
نزدیکان حداکثر سوءاستفاده را از شرایط کردهاند.
از نگاه رفتارشناســی اجتماعی آنچه که موجب
تاثر و تاســف عمیق میگردد تکیه اینگونه افراد
به آرمانها و مظاهر ارزشمند عقیدتی میباشد که
گاهی حتی ظواهر آنها موجب تمسخر قرارمیگیرد
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افسردگی را
به خانههای خود نبرید!

افسانه کیانفرید

16

علی اکبر محمودی

16

خصوصی سازی و راهبرد
نجات از اقتصاد دولتی

یادداشت 4

که باورهای عقیدتی را دستمایه کارهای غیرقانونی
خود قرار میدهند .البته نسل ما از این گونه افراد
از صدر پیروزی انقاب اســامی کــم ندیدهاند.
امثال کاهی و کشــمیری که با پوشش باورهای
ارزشی و سوءاستفاده از احترام جامعه به اینگونه
رفتارها،جایــگاه باایی یافتــه و ضرباتی بر پیکر
انقاب نوپای اسامی وارد کردهاند که لطف خدا و
تدابیر مدیریت کان جامعه ،مانع از تخریب اساسی
جامعه گردیده است.
نکته دوم اشــارات این افراد بــه کارهای خیر و
عامالمنفعه در جامعه است .یکی از آنها آزادکردن
 13هزار زندانی و پرداخت هزاران وام قرضالحسنه
را در کارنامــه خــود اعام میکند بــدون اینکه
اشــارهای به منبع مالی اینگونه رفتارها کند که
انسان به یاد حکایتهای قدیمی میافتد که فردی
گوسفند میربوده و گوشتش را بین فقرا تقسیم
میکــرده و در مقابل انتقاد از این رفتار زشــت
میگوید« :گناه دزدی به ثواب تقســیم گوشــت
پاک میشــود و سود اینجانب پوســت و روده و
اقام دیگر میباشد» .پایمال نمودن حقوق مردم
و دســتدرازی به ســرمایههای عمومی گناهی
بزرگ اســت که با آزادی زندانــی و پرداخت وام
جبران نمیشــود .با کمال تاسف اینگونه بازی با
اعتقادات ،آسیبهای مضاعفی بر اعتماد اجتماعی
و مبانــی اخاقی جامعــه دارد که حتی اگر تمام
اموال غارت شده مسترد گردد آثار و تبعات ویرانگر
اینگونه رفتارها بر افکار عمومی و اعتماد اجتماعی
جبران نخواهدشد .چرا که بخشی از تورم موجود
و رقابــت در زیادهخواهیها نتایج شــوم اینگونه
رفتارها میباشــد .اما جوانان نباید به خاطر وجود
این افراد در لباس عقاید دینی به ارزشهای اصلی
بدبین گردند .نکته سوم اینکه حتی در پوشیدن
لباسهای متهمین در دادگاهها بین افراد تبعیض
قائل میشوند؛
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ظرفیتژاپن
برای میانجیگری
سید جال ساداتیان
دیپلماتوتحلیلگر

دیپلماســی ایران در شــرایط کنونــی نگاه به
شرق اســت تا از این طریق بتواند کارشکنیها
و مزاحمتهای آمریکا ،عربســتان و اسرائیل را
در منطقــه و جامعه بینالملل به نحوی جبران
کنــد .زیرا این کشــورها طی ماههــای اخیر از
همه توان خــود برای ایجاد اجماع جهانی علیه
ایران بهره بردند و فاز تازهای از ایران هراســی
را علیه کشــورمان آغاز کردند .به همین دلیل
ظریف طی هفتههــای اخیر همزمان با افزایش
تنشهــا میان تهــران -واشــنگتن و نیز عدم
تمدید معافیت کشورهای خریدار نفت از ایران،
دور تازه ای از ســفرها به کشورهای نیویورک،
ترکمنستان،پاکستان،چین ،ژاپن ،هند و روسیه را
آغاز کرد تا جو موجود علیه ایران را تغییر دهد.
به ویژه یکی از مهم ترین آثار ســفرهای ظریف،
ابراز تمایل نخســت وزیر ژاپن برای سفرش به
ایران است که باید این سفر احتمالی نخستوزیر
ژاپن آنهم برای نخستین بار به ایران پسا انقاب را
به فال نیک گرفت .حتی پس از سفر ترامپ به
توکیو تغییری در تصمیم شینزو آبه به وجود نیامد.
بر این اســاس ،وی به عنوان یک سیاســتمدار
کهنهکار ژاپنی با توجه به سابقه روابطش با ایران به
تهران میآید که فارغ از تاش برای توسعه روابط
با کشورمان ،نشان میدهد نگران وضعیت موجود
میان ایران -آمریکاســت .زیرا ژاپنیها نگرانند
که مبادا افزایش تنش میان تهران -واشــنگتن
منجر به افزایش قیمت نفت شــود و توکیو به
عنوان یکی از واردکنندگان بزرگ نفتی به شدت
متضرر گردد.
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ﺳﻴﺎﺳﻰ

در دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ و ا ﺮوز ﺑﺎر ﺎ ﻮرد ﺠﻤ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻫﺠﻤﻪﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﻯ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺯﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﻭﻯ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﻭﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻦ ﻣﺨﺼﻮﺻ ًﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﺤﻦ ﺗﺮﺍﻣﭗ

وزﯾﺮ ژاﭘ ﺑﺮای ﯿﺎ ﯿﮕﺮی ﺑ

ﺳــﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻰ
ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﻣﺎ ﭘﺎﻯ ﻣﻴــﺰ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ
ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻤﺎﺕ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﭼﺸﻢﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑــﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺍﺧﻴﺮ
ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺎﺗﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺻﺮﻑ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻧﻴﺴــﺖ .ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ،
ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧــﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺑﻨﺎ
ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻴﻢ.ﺍﻳﻦ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺕ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛــﺮﺩ  :ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷــﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﻈﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺳــﺘﻰ ﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻣﻨﻌﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ
ﺍﻳــﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ

ﺮان ﯽآﯾﺪ

ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﭘﻴﺸــﺒﺮﺩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ،ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﭘﻨﺞ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎ ﻭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻓﻌﺎﻝ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻣﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ
ﺑــﺮ ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﺎﻥﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﻥﺷــﺎءﺍﷲ ﺛﻤﺮﺍﺕ
ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺤﺜﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳــﻔﺮ
ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ژﺍﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪ ،ﻭﻟﻰ
ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺑــﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ژﺍﭘﻨﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﻭﻟﻰ ﺷــﻤﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻳﺪ،
ﮔﻔﺖ :ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻣــﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺍﻳﻦ
ﺳــﻔﺮ ﻧﺒﻮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﮔﻤﺎﻧــﻪ ﺯﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﻮﻝ
ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ .ﺩﺭ
ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ
ژﺍﭘﻨــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ
ﺯﻭﺩﻯ ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ
ﻓﻴﻜﺲ ﺷﻮﺩ.

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

آﯾ ﺪه ﺒ

دو

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘــﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳــﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺑﺨﺖ
ﻳــﻚ ﺣﺰﺏ ﺑــﺰﺭگ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨــﺎﺡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﻮﻝ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺋﺘﻼﻓﻰ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺍﻳﻨﺲ ﭘﻮﻫﻞ،
ﺳــﺮﺩﺑﻴﺮ ﺩﻭﻳﭽﻪ ﻭﻟــﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﻣــﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ،ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻭ ﻫﻠﻨﺪ
ﺭﺍﺳــﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴــﺖ ،ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻴﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩﺍﻯ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻳﻚ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺭﺍﻯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺳــﺖ .ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴــﺖﻫﺎ ﻭ
ﻃﺮﻓــﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ.ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ
ﺭﺍﻯﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺯﻳﺮ  30ﺳــﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺩﻭﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮﻯ ﺩﺍﺷﺖ؛ ﺳﻨﺪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ .ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺁﺭﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻰ ﺭﺍ
ﺣﺰﺏ ﺳﺒﺰﻫﺎ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﻗﺒﻀﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ؛
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎی آﻟﻤﺎن

ﺍﻳــﻦ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺳﻮﺳــﻴﺎﻝﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫﺎﻯ
ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻯ ﻓﺎﺟﻌﻪﺑﺎﺭ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺁﺭﺍﻯ
ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﻴﻚ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ

آ ﮕﻼ ﺮﮐﻞ

ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ  16ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳﻴﺪ.ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻞ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸــﻨﺒﻪ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻟﺖ
ﺑﺮﻣﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﺎﻟﺖ ﺩﺭ  73ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻮﺳﻴﺎﻝ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫﺎ
ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧــﺪ ﺍﻣــﺎ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﻋﻀﻮ ﺣﺰﺏ
ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ ﻣﺴــﻴﺤﻰ ﭘﻴﺮﻭﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺴــﺖ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ،
ﺯﻳﺮﺍ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺰﺏ ﺑﻪ ﺁﺧﺮ ﺧﻂ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ
ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت زودرس اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ

ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻛﺴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺍﻳﻦ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺟﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﭘﺴﺖ ﻭ
ﻣﻘﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺣﺰﺏ ﺑﺮﺳــﺪ.ﺩﺭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﻣﺎ ﺑﺤﺚﻫﺎ
ﺍﺳﺎﺳﻰﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﻮﺭﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﺗﺎ ﻛﻰ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧــﻮﺩﺵ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺭﺍ ﻋﺬﺍﺏ ﺩﻫﺪ.ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛــﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺮﻛﻞ ﭘﺲ ﺍﺯ  14ﺳــﺎﻝ ،ﺍﺯ ﺑﺪ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺣﺰﺏ ﻣﺆﺗﻠﻔﺶ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺰﺏ ﺳﻮﺳــﻴﺎﻝ
ﺩﻣﻮﻛــﺮﺍﺕ ،ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺯﻭﺩﺭﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﻮﺩ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ ﺑﻰﭘﺎﺳﺦ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻣﺴــﻠﻢ؛ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻧﮕﻼ ﻣﺮﻛﻞ
ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷﺖ.

ﻣﻜﺚ
ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ:

ﺑﺎ اﯾﺮان ﮕﺮان ﮐ ﺪه ا

ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ
ﻟﻔﻈﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻭﺍﺷــﻨﮕﺘﻦ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨــﺶ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ» .ژﺍﻥ ﺍﻳﻮ ﻟﻮﺩﺭﻳﺎﻥ« ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﺑﺎ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺛﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ،ﻟﻮﺩﺭﻳﺎﻥ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻳﻤﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺟﻨﮓ ﻛﺜﻴﻒ"
ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻋﺮﺑﻰ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﻮﺩ.
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻰ
ﻳﻤــﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺟﻨﮓ ﻛﺜﻴــﻒ" ﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﺸــﻮﺭﺵ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺰﺭگ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳــﻼﺡ ﺑﻪ
ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ،ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻧﻘﺶ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺳــﻌﻮﺩﻯ
ﺩﺭﺟﻨــﮓ ﻳﻤــﻦ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﮔﺎﻣﻬــﺎﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﭘﺎﺭﻳــﺲ ﻭ ﺭﻳــﺎﺽ ﺩﺭﻣﺎﻫﻬــﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ "ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﺍ ﺍﻭﻻﻧﺪ" ﻭ ﺑــﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ

ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  455ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭﻯ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﺪ .ﺑﺎ
ﻭﺭﻭﺩ "ﺍﻣﺎﻧﻮﺋــﻞ ﻣﻜﺮﻭﻥ" ﺑﻪ ﺍﻟﻴــﺰﻩ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻭﻯ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 2017ﻣﻴﻼﺩﻯ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ
ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻣﻴﺎﻥ ﭘﺎﺭﻳــﺲ ﻭ ﺭﻳﺎﺽ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷــﺪ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺳﻔﺮ ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮﺩﻯ
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳــﻂ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  18ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺎﻳﻖﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪﺭﻭ ﻭ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ.ﺍﻣﺎ ﭘﺎﺯﻝ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﭘﺎﺭﻳﺲ ﺑﺎ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺧﺒﺮ
ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺑﻨﺪﺭ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪ.
ﺍﺋﺘــﻼﻑ ﻋﺮﺑﻰ ﺿﺪ ﻳﻤﻨــﻰ ﺍﺯ  23ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺳــﺎﻝ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﺮﻑ ﺑﻨﺪﺭ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻩ
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻼﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺯﺩ.ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ
'ﻓﻴﮕﺎﺭﻭ'  27ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﻓﺎﺵ ﻛﺮﺩ ،ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻮﻯ ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫــﺎﻯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻰ ﺩﺭ
ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻰ ﻳﻤﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﻭﺍﻛﻨﺶ

رو ﺪ ﮐﺎ

ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ:

ﺪات ﮐ ﻮر در ﺑﺮ ﺎم،

ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺧﺴﺮﻭﻯ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﻧﻮﺷﺖ :ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﺩﺭ
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻧﻄﻨﺰ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ
ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﻓﻜﺎﺭﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺟﺎﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﮔﺰﺍﺭﺷــﻬﺎﻯ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺧﻮﺭﺩﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺍﺷــﺖ ،ﭘﻴﺎﻡ ﺭﻭﺷﻨﻰ ﺩﺭ

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﻤﺮا ﮔﺰارش ﯽ ﻮد

ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺩﻩ ،ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ ﻭﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺟــﺎﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﻭ ﺧــﺎﺭﺝ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﻨﻌﻜــﺲ ﻭ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﺭﺍ
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺮﺩ.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ،ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧــﺮﻭﺝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ
ﺑﺮﺟﺎﻡ،ﮔﺎﻣﻬــﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘــﻰ ﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺮﺟﺎﻣﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ /.ﺍﻳﺮﻧﺎ

ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ »ﺳﺒﺎﺳﺘﻴﻦ
ﻛﻮﺭﺗﺲ« ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ "ﺩﻯ ﻭﻟﺖ" ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ »ﻫﺎﺭﺗﻮﻳﮓ ﻟﻮﮔﺮ«
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻛﻮﺭﺗــﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻔﻴــﻞ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺍﺗﺮﻳﺶ
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ
»ﺍﻟﻜﺴــﺎﻧﺪﺭ ﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻠﻦ« ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺷــﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
)ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ( ﻟﻮﮔﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ

ﺻﺪرا ﻈ

ﻮﻗ

ﻛﺮﺩ .ﻟﻮﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻣﻨﺤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﻰ ﻣﺪﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ .ﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻠﻦ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﻗﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻟــﻰ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳــﭙﺘﺎﻣﺒﺮ
)ﺍﻭﺍﺳــﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ( ﺷﺪ .ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﺑﺎ ﺭﺍﻯ ﻋﺪﻡ

ا ﺮﯾ

ا

ﺎب ﺪ

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺳﺒﺎﺳــﺘﻴﻦ ﻛﻮﺭﺗﺲ ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎﺭﻯ
ﻭﻯ ﻭ ﺩﻭﻟﺘــﺶ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩ .ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺗﺮﻳﺶ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﻳﻚ ﻭﻳﺪﺋﻮﻳﻰ ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ ﺍﺯ »ﻫﺎﻳﻨﺘﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﺧﻪ« ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺻﺪﺭﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ.ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺪﺋﻮ ﺍﺷــﺘﺮﺍﺧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻛﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﻴﮕﺎﺭﺵﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﺍﺷﺘﺮﺍﺧﻪ ﺩﺭ
ﺍﺯﺍﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭ ﺭﻭﺱ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ
»ﺁﺯﺍﺩﻯ« ﺍﺗﺮﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻭﺝ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺍﻭ ،ﻭﻛﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺟﺎﻯ ﻭﻯ ﻭ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻋﻮﺽ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ  :ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ،ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ
ﺑﻴﺦ ﮔﻮﺵ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ژﻧﺮﺍﻝﻫــﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﻴــﮋﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻨﺎﺳــﺐﺗﺮ
ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺦ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﺑﻜﻮﺑﻨﺪ .ﺍﺯﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻩ ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﺪﻩ
ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭﻯ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺍﻭ ﺩﺭ
ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻭ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﻰﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﻳﻜﻰ ﻣﻰﮔﻔﺖ
ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻞ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻣــﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﻳﻜﻰ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﭘﻚ ﺭﺍﺩﻟﻴﻞ
ﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻣــﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴــﺖ .ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺑﻰﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻬﻮﻳﺖ ﻣﻰﮔﻔﺖ،
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻰﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﻪ
ﺩﺷﻤﻦ ﻛﺪ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺧﺮﻭﺝ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭼﻴﻨﻰ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎ
ﺍﻭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﻯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ.
ﯾﮏ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮ

ﺍﻣﺎ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕــﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ،ﻓﺮﺿﻴﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ
ﻧﻴﺰ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺟﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳــﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩﺍﻯ
ﺑــﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺑﻚ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻩ ﻭ
ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ
ﻛﻪ ﺑﻴــﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨــﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻪﺯﻋﻢ
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻴﺰ ﭼﻮﺏ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﮔﻰﺍﺵ
ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ.
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺪﺕﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻗﺼــﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﺯﺩﻥ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﺍ ﻫﻤــﻮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ،ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﺯﻳــﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻳﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺭﺍﻩ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻧﻘــﺶ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺩﻭﺭﺯﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ
ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﻚ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺩﻭﺭﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ

در

ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺍﻳﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﻟﺰﻭﻡ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﻪ ﺩﻭﺭﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﻯ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
اﻧﺰﺟﺎر از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪ

ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻭ ﺍﻧﺰﺟﺎﺭﺵ ﺍﺯ ﭘﺪﭘﺪﻩ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﭘﻴﺸﺘﺮﺩﺭ
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫــﺎﻯ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ
ﻫﻮﻳﺪﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺭﺩ ﭘﺎﻯ ﺑﺎﺑﻚ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﻳﺪ ﻛﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺯﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ
ﺍﺯ ﺷﺨﺺ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﺍﻣﺮﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺑﺪﻳﻬﻰ
ﻣﻰﺷــﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻰﮔﻨﺎﻩ
ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻧﮕﺮﺍﻧــﻰ ﺯﻧﮕﻨــﻪ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻛــﻪ ﻋــﺪﻩﺍﻯ
ﻇﺎﻫﺮﺍﻟﺼــﻼﺡ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑــﻪ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﺧﺎﺹ ﺗﻼﺵ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺶ ﻛﺸــﻴﺪﻥ ﺑﺤﺚ ﺩﻭﺭﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﮔﻮﺷــﺰﺩ ﺷــﻮﻧﺪ،
ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺒﺎﺭﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﻳﻚﻋــﺪﻩ ﺁﺩﻡ ﮔﺮﺩﻥﻛﻠﻔــﺖ ﻫﻨــﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺍﺳــﺖ.
ﭘﻮﻝ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑــﺮ ﺯﻧﮕﻨﻪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘــﺶ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ
ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳــﻰ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻧﻤﻮﺩ ﻋﻴﻨﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؛
ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻴﻀﺎﺡ
ﺍﻭ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻗﻮﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻛﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮﺍﻳﻨﻜﻪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺟﺎﻯ ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ،ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺍﺻﻐــﺮ ﻫﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺷــﺎﻳﻌﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺑﺎﺑﻚ
ﺯﻧﺠﺎﻧــﻰ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺟﺮﻳﺎﻥﺳــﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺯﻳــﺮ ﻧﻔﺖ ﺻﺤــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺫﻯﺭﺑﻂ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺒﺎﺩﻝﻧﻈﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑــﺎ ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﺎﺑــﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﺩﺍﺩ  98ﻧﻴﺰ
ﺟﻠﺴﻪﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺟﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺍﺩﻋﺎﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺃﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺖ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ
ﺟﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻋﻮﺽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ!
ﻫﻨﺪﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﺯﻳﺮ
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﺎﺩﻯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ
ﻛﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎﺕ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﻛﻴﻞ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮﻯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻮﺛﺮﻯ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ:

ﺎت ﺮیآ ﺮﯾﮑﺎﺑ ﺮا ﭗوﭘﻤﭙﺌﻮ ﮑﺎ ﯽﮔﻮ ﺰد ﺪهﮐ آ ﺎاز ﺎﯾ

ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳﺰﺩ ـ ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺩﺳـﺘﺎﻧﻰ :ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ،
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺧﺒــﺮﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ؛
ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﺳــﺖ! ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ،ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺟﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟!
ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﺑﮕﻮ ـ ﻣﮕﻮﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻳﺎ ﺷﺎﺥ ﻭ ﺷﺎﻧﻪ
ﻛﺸــﻴﺪﻥﻫﺎﻯ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮﻯ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ،ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳــﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﺼﻤﻴﻤــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻳــﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﻣﺘﺤﺪﻳــﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ
ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﭼــﻪ ﻧﻈﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ،ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰﻫــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺰﻡ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺳــﻬﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ ﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻛﻪ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﻮﺩ
ﭼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ؛ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﻭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺗــﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭﻳﺎﺳــﺎﻻﺭ »ﻟﺮﺩ ﻭﺳــﺖ«
ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻩ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﺳــﻠﻄﻨﺘﻰ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ»:ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺑﻜﺸــﺪ «.ﺍﻳﻦ ﺩﺭﻳﺎﺳﺎﻻﺭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ »:ﺍﺣﻤﻖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﺑﻪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻭﻳﻢ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﻨﮓﻫﺎ
ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ«.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ
ﺑﺎ ﺩﻳﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ » :ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺳﺘﻜﻢ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﻧﺸﺎﻧﺪﻥ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻳﻚ
ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎﺗﻤﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﻚ
ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﻨﺪ «.ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺍﺳﺖ! ﺟﺎﻧﺎﺗﺎﻥ ﺷﺎﻧﺰﺭ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﺑﻨﻴﺎﺩ
ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳــﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺍﺷــﻴﻨﮕﺘﻦ ،ﻣﻮﺳﻮﻡ
ﺑــﻪ ﺍﻑﺩﻯﺩﻯ» ،ﺗﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻴﺎﻥ
ﻭﺍﺷــﻴﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ« ﺭﺍ »ﺑﻌﻴﺪ« ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩﻩ،
ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺳﻮﻕ ﺑﺪﻫﺪ ،ﮔﺰﻳﻨﻪﺍﻯ

ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ«.
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺍﻛﺒﺮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ
ﻣﻮﺳﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﺑﺎ ﻳﻮﺭﻭﻧﻴــﻮﺯ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ» :ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻳﺎﻯ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻧﺸــﺎﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻭ ﭘﺮﻭﭘﺎﮔﺎﻧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ «.ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻛﻪ» :ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﻧﺸﺎﻥﺩﺍﺩ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻳﻚ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪ
ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭﺍ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ
ﺍﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻭﺍﺿﺢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺸــﺖ ﺍﻳــﻦ ﺧﻄﺮﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ«.
 آراﯾﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ؟!

ﻓــﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﻧﻈــﺮ ﺩﺭﻳﺎﺳــﺎﻻﺭﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻳﻰ ،ﻳــﺎ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻛﻮﺛﺮﻯ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ
ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ؛ ﺁﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟
ﻛﻮﺛــﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳــﺶ ﻣــﺎ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻰﻧﮕﺮﺩ؛ ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎً
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﺃﺕ ﻭ
ﺟﺴــﺎﺭﺕ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺘﻰ ﻫﻮﺱ ﺣﻤﻠﻪ ﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺮ ﺑﭙﺮﻭﺭﺍﻧﻨــﺪ ،ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ،
ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺗﺎ ﺑﻦ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺷﻚ
ﻧﻜﻨﻴــﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺍﮔﺮ ﺗــﻮﺍﻥ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺣﻤﻠﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ،ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺩﺭﻧﮓ
ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺳــﺘﭙﺎﭼﮕﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰﻫﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﻏﺰﻩ ﻯ  360ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻣﺮﺑﻌﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰﻫﺎ
ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧــﺶ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﻣﺮﺩﻣﻰ

ﻳﻤﻦ ،ﻗﻄﻌﺎً ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪﺍﻧﺪﻳﺸــﻴﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺩﮔﻰﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﺩﺳــﺖﺩﺭﺍﺯﻯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ،ﻳﻘﻪ ﻯ
ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻛﻮﺛﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺎﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺑﺮ ﺁﺑﺮﺍﻫﺎﻡ
ﻟﻴﻨﻜﻠﻦ ﻫﻢ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺁﻣﺪﻥ ﻧﺎﻭﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳــﻰ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻋﻤﺎﻥ ﻳﻌﻨﻰ
ﺩﺭ ﺗﻴــﺮﺭﺱ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧــﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﻮﺩ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ،ﺍﺻ ً
ﻼ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫــﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﻭﻫﺎﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﺍﺳــﺖ ﻣﻨﻬﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻧﺎﻭ ،ﻳﻚ ﺭژﻳﻢ
ﺳﻘﻮﻁ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻳﺪ.
ﺳــﺆﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻛﻮﺛﺮﻯ ،ﻛﺎﻣﻼ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ،
ﺟﻨــﮓ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﺻﻠﺢ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ،ﺁﻳﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﻳﻚ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳــﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ؟!
ﻛﻮﺛﺮﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ﭘﻤﭙﺌﻮ
ﻫﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳــﻴﺪ ﭘﺎﺳــﺦ ﺷــﺎﻥ ﻣﻨﻔﻰ ﺍﺳﺖ! ﻣﻦ
ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪﻫــﺎﺭﺕ ﻭ ﭘﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﻮﻟﺘــﻮﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺯﻳﺮﺍ
ﺍﺛــﺮ ﺣﺮﻑﻫﺎ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫــﺎﻯ ﺍﻭ ﺑﻪﺍﻧﺪﺍﺯﻩ »ﺷــﻌﺎﻉ
ﻧﻔﺲﻛﺸــﻴﺪﻥ« ﺍﻭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﻭ ﭘﻤﭙﺌﻮ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ
ﺳﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻗﻄﻌﺎ ﭘﺸــﺖ ﺩﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴــﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻓﻮﻕ
ﺳــﺮﻯ ﻭ ﻓﻮﻕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ،ﻧﻜﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻮﺷــﺰﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﻭﺑــﺎﺭ ﺍﺯ ﻧﺨﻮﺍﺳــﺘﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ!
ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺣﺴــﺎﺏ
ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻠﻰ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﻮﺛﺮﻯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ؛
ﻣﺘﺤﺪﻳﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻗﻄﻌﺎً ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟــﺎ ﻭ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪﺍﻯ

ﺭﺳــﻮﻝ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣــﻮﻛﻞ ﻭﻯ ،ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔــﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻗــﺎﻯ ﻫﻨﺪﻯ ﻣﺒﻨﻰ
ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗــﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ،
ﻛﺬﺏ ﻣﺤﺾ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ
ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻛﻴﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﺩﺍﺩ
ﭘﻴﺮﻭ ﺟﻠﺴﻪ  5ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ،
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪ :ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺁﻗﺎﻯ
ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ ،ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ  5ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﻠﻞ ،ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻭ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺍﻣﻮﺭ
ﺁﻥﻃﻮﺭﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﻧﺮﻓﺖ.
ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪﺯﺍﺩﻩ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺍﻭﻝ ﺧﺮﺩﺍﺩ ،ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺩﺭﺍﻳﺖ ﻭ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺷــﺪ
ﻛﻪ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ
ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻣﻦ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ
ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﻫﻨﺪﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﻰﺷــﻮﻡ ﻭ ﺷــﻤﺎ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ،ﺻﺤﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ
ﺭﺍ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﻨﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﻫﻴــﭻﮔﺎﻩ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺑــﺎ ﻛﺎﺭﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎﺑﻚ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺤﺖﺍﻟﺸــﻌﺎﻉ
ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﻴــﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻛﺬﺏ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺑﮏ و ﺑﯿﮋن

ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻﻰ
ﺭﺍ ﺳﭙﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻬﺘﻰ ﻧﻴﺰ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺯﻧﺠﺎﻧﻰﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ
ﺑــﺮﻭﺯ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳــﺖ،
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺎﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﺑﺠﺎ ﺍﺯ
ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺭﺍﻧﺖ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﻠﻮﻯ ﺯﻧﮕﻨﻪ
ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻮد ﺎن

ﯽﺮ ﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﻀﻮﺭ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ! ﺷــﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺳﺮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﻴﺪ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻯ
ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻳﺮ ﭘﻮﺷــﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﻰ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳــﺆﺍﻝ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﺎ ﻛــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﭘﺎﺳــﺨﻰ ﺻﺮﻳﺢ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ» :ﺁﻳﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺟﻨﮓ ﺗﻤﺎ ﻋﻴﺎﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ؟« ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻯ ﺳــﺎﺩﻩ ﺗﺮ ،ﺷــﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ
ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ؟!
ﻛﻮﺛﺮﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺻﺮﻳﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﻧــﻪ ﺍﻻﻥ ﻭ ﻧﻪ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺍﺭﺗﺶ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،
ﺍﺭﺗﺶ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ
ﺁﻥﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺟﺮﺃﺕ
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ»:
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫــﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻳﻚ ﺷــﻌﺎﺭ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻻﺯﻡ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻭﺩﺭﺭﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﺻﺮﻓﺎً ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ
ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﺳــﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ
ﺩﺭ ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ .ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ
ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟــﻪﺍﺵ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣــﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ
ﻣﺄﻳﻮﺳــﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳــﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺯﻳﺮﺍ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺟﻨﮓ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﺑــﻪ ﻧﻘﻄــﻪ ﻧﻈــﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ
ﻫﻤﺮﺍﻫﺎﻧﺶ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭘﺲ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌ ِﺪ ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﻋﻤﻖﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﮓﻫﺎﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﭘﺮﻭﭘﺎﮔﺎﻧﺪﺍﻯ
ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﻰﺳــﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﺍﻏﻰ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ
ﻭ ﺭﻭﻳﺎﺭﻭﻳــﻰ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺍﺑﻌــﺎﺩ ﻓﺎﺟﻌﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﺟﻨﮓ؛ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺷــﺪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﻣﺠﻮﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ!

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱4۱4۲7در میان بگذارید.

برخیشرکتهایآلمانیبهرغمفشارآمریکادرایرانمیمانند

چندین شرکت آلمانی علیرغم فشارهای آمریکا و تحریمهای آن ،به
همکاری با ایران و حفظ دفاترشان در این کشور ادامه میدهند.به
گزارش تسنیم به نقل از فرانس پرس ،ارقام منتشر شده توسط اتاق
بازرگانی و صنعت آلمان نشان میدهد که شرکتهای آلمانی هنوز
عاقه به حضور در بازار ایران دارند.
در حالی که در ماههای اخیــر آمریکا تحریمهای خود را با هدف
قطع همکاری شرکتهای خارجی با بازار ایران تشدید کرده است،
فعالیت چند شرکت آلمانی در ایران نشان میدهد این شرکتها

توجهی به این تحریمها ندارند .رئیس تجارت خارجی
اتاق بازرگانی و صنعت آلمان ،ولکر ترایر میگوید حدود
 60شرکت آلمانی هنوز با ایران همکاری میکنند.
طبق آمار رسمی ،مقدار صادرات آلمان به ایران طی
ژانویه تا مارس ســال جاری  339میلیون یورو بوده
اســت .مهمترین کااهای وارد شده از آلمان ماشین آات ،وسایل
مکانیکی،تاسیسات آزمایشگاهی و الکترونیکی و محصوات صنعتی
مانند محصوات وابسته به خودرو هستند.

aftab.yz@gmail.com

سیاسی

روابــط اقتصادی بین آلمان و ایــران از قدیم نزدیک
بوده اســت 30 .درصد زیر بناهای صنعتی ایران در
آلمان تولید شــدهاند .در  2017تجارت بین ایران و
آلمان  17درصد در مقایســه با  2016افزایش یافت
و به  3.4میلیارد یورو رســید .ارزش صادرات آلمان
به ایران 3میلیارد یورو بــود در حالی که واردات آلمان از ایران به
410میلیون یورو میرسید .آلمان بزرگترین صادر کننده اتحادیه
اروپا به ایران بود.

سه شنبه شوکآور
دیروز اهالی خبر در شوک بودند؛ شوک یک حادثه.
ابتدا خبر رسید که همسر دوم شهردار اسبق تهران به قتل
رسیده و سپس اعام شد قاتل کسی نیست
جز محمدعلی نجفی! وی اختافهای خانوادگی را دلیل
این اقدام خود عنوان کرده است .به راستی چرا پایان
یکسیاستمدار باید چنین تلخ باشد؟

باورش سخت است .مگر میشود
سرنوشت یک سیاستمدار با یک
اعتراف ســاده اما تلــخ به پایان
برســد؟! ســخن از محمد علی
نجفی است؛ شهردار سابق تهران.
امروز پس از چند ماه با گذشــت
تخریبهای رســانهای او بازهم بر
سر زبان افتاد با این تفاوت که این
بار به قتل همسر دوم در خانه اش
اعتراف کرد
آفتاب یزد -گروه سیاســی :باورش سخت
است .مگر میشود سرنوشت یک سیاستمدار با
یک اعتراف ساده اما تلخ به پایان برسد؟! سخن
از محمد علی نجفی است؛ شهردار سابق تهران.
همان مــردی که با انتخابش از ســوی اعضای
شــورای شــهر امید را به شــهر تهران آورد و
اصاح طلبان بر روی او حســاب ویژه ای جهت
سکانداری در شــهرداری تهران و رفع مشکات
این ســازمان باز کرده بودنــد .اما او چندی بعد
نخست با استعفایش آنهم  6ماه پس از آغاز کار
و سپس با افشای ازدواج دومش حاشیه ساز شد.
امروز پــس از چند ماه با گذشــت تخریبهای
رسانهای او بازهم بر سر زبان افتاد با این تفاوت
کــه این بار به قتــل همســر دوم در خانه اش
اعتراف کرد.
> ماجرای یک قتل

روزگذشته سرپرست دادســرای امور جنایی از
قتل همسر شــهردار سابق تهران به دست خود
نجفی خبر داد.
به گزارش فرارو ،محمد شــهریاری سرپرســت
دادسرای امور جنایی تهران در خصوص آخرین
اخبار مربوط بــه جنایت خانوادگــی دیروز در
منطقه ســعادت آباد تهران گفــت :محمد علی
نجفــی به پلیس آگاهی تهــران مراجعه کرده و
خود را تسلیم مأموران کرد.
وی گفــت :نجفی با اعتراف به قتل همســرش
انگیــزه خــود را از ارتکاب جنایــت ،اختافات
خانوادگی مطرح کرده است.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفت:
دستنوشتهای از جانب نجفی کشف شده که در
آن بــه ارتکاب جنایت و همچنین علت و انگیزه
خود اعتراف کرده است.
قاضی شــهریاری همچنین گفت :بــا توجه به
حساســیتهای موجــود درخصــوص پرونده
محمدعلــی نجفی دســتورات ازم برای انتقال
متهم به پزشکی قانونی صادر شده است.
وی افزود :قرار است پزشکی قانونی از محمدعلی
نجفی تست روانشناســی و تست مواد مخدر و
مصرف الکل اخذ کند.
شهریاری گفت :البته این به معنای مصرف مواد
مخدر یا الکل از ســوی متهم نیســت اما برای
اینکه مشــخص شود قتل تحت تأثیر این عوامل
بوده یا خیر این تستها اخذ میشود.
سرپرســت دادســرای امور جنایی تهران گفت:
نجفی شــب قبل از حادثه در منزل همســرش
بوده اســت و با یکدیگر مشاجره لفظی شدیدی
داشتهاند.

در همین رابطه ســردار علیرضــا لطفی گفت:
محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران به اتهام
قتل همسر دومش میترا استاد در منطقه خیابان
وحدت اسامی دستگیر شد.
وی بــا بیان اینکه این فــرد تحت بازجویی قرار
دارد ،درباره اینکه گفته میشود نجفی خود برای
اعتراف به پلیس آگاهی مراجعه کرده بود ،گفت:
ایــن فرد در اظهارات خود مدعی شــده بود که
قصد داشــته تا خود را بــه پلیس آگهی معرفی
کند و شــاید به همین دلیل به محدوده خیابان
وحدت اسامی آمده بود که دستگیر شده است.
رئیــس پلیس آگهــی تهران بــزرگ اعام کرد
که جزئیات این پرونــده پس از انجام تحقیقات
اطاعرسانی خواهد شد.
میترا استاد همسر محمد علی نجفی ظهر دیروز
در آپارتمان مســکونی خود واقع منطقه شهرک
غرب -ســعادت آباد با شلیک  5گلوله به ناحیه
قلب جان خود را از دست داده است.
آپارتمان او در برج آرمیتا که از مجموعه برجهای
سه گانه (آرمیتا ،آریو ،آرمینه) واقع شده است.
براســاس گزارشها جســد او در اتــاق خواب
کشف شده اســت .یکی از همسایگان استاد به
خبرنگاران گفته است صدای مشاجره و ضرب و
شتم از آپارتمان به گوش رسیده است.
به گفته همین شــخص ،میترا اســتاد به تازگی
(حدود یک ماه پیش) به این آپارتمان آمده بود.
> ماجرای دست نوشته نجفی در منزل مقتول

رئیس پلیس آگاهی تهران بر اســاس ادعاهای
محمد علی نجفی ،علت ارتکاب قتل از سوی وی
را فشار روانی و مشکات خانوادگی اعام کرد.
به گزارش ایســنا ،ســردار لطفی درباره انگیزه
محمد علی نجفی  -شهردار اسبق تهران -برای
قتل همســرش گفت :بــا پیگیریهای صورت
گرفته و اقدامات فنی همکاران ما متوجه عنصر
اصلی قتل خانم میترا استاد شده بودند تا اینکه
همکاران ما با حضور آقای نجفی در مقابل پلیس
آگاهی مواجه شدند.
وی ادامه داد :این فرد با مراجعه به پلیس آگاهی
با صراحت به قتل خانم میترا استاد اعتراف کرده
است .اسلحهای که قتل با آن صورت گرفته نیز
کشــف شــده و همکاران من با هماهنگی مقام
قضائی در حال بازجویی آقــای نجفی پیرامون
کشف جزئیات این اتفاق هستند.
ســردار لطفی با بیان اینکه زوایای مختلف این
موضوع کشــف شــده اســت و اطاعات مکفی
متعاقباً اعام خواهد شــد گفت :ما در رصدهای
فنی بــه حضور ایــن فرد در ســاختمان حین
وقوع قتــل پی برده بودیــم ،از جهت دیگر نیز
دستنوشــته ای از این فرد در موقعیت جامانده
بود که این فرد با صراحــت اعام کرده بود که
مرتکب قتل شده است.
وی ادامــه داد :محمد علی نجفی در حال حاضر
در بازداشــت پلیــس آگاهی اســت و مراحل
بازجویی و بازپرســی وی در حال پیگیری است.
ســردار لطفی درباره جزئیــات اعترافات نجفی
گفت :در صحبتهای اولیــه وی اعام کرد که
این اقدام به جهت فشــارهای روانی و مشکات
خانوادگی انجام شــده و انگیــزه ویژه ای اعام
نشده اســت .تصور ما این اســت که این اتفاق

هیئتیازطالبانراهیمسکوشد

جنبــش طالبان کــه تاکنون در دو نشســت
افغانســتان در مسکو برای رســیدن به صلح
شرکت کرده قرار اســت به زودی برای گفت
وگو با مقامات روســیه راهی مســکو شود .به
گزارش ایرنا ،خبرگزاری اینترفاکس روســیه
به نقل از "ذیبی اه مجاهد" ســخنگوی این
جنبش خبر داده که طالبان قرار اســت برای
شرکت در کنفرانســی در خصوص افغانستان
راهی روسیه شود.
هیئــت طالبان در بحثهــای پیرامون آینده
افغانســتان با شرکت شماری از سیاستمداران
افغان در کنفرانســی که چهارشنبه در مسکو
برگزار خواهد شد قرار است شرکت کند.
به گفته سخنگوی جنبش طالبان ،هیئت این
جنبش قرار اســت با برخی مقامهای ارشــد
روسیه نیز دیدارهایی داشته باشد.
هیئــت طالبان از  14نفر تشــکیل شــده و

سرپرســتی آن را ما برادر آخوند معاون امور
سیاســی رئیس جنبش طالبان افغانســتان
برعهده دارد.
رسانههای روسیه گزارش داده اند که چند تن
از سیاســتمداران افغان از جمله حامد کرزای
نیز برای شــرکت در کنفرانس مســکو اعام
آمادگی کرده اند .یادآور میشود که  16بهمن
ماه سال  97نیز نشست صلح مسکو با شرکت
شماری از شــخصیتهای سیاسی و مقامات
احزاب افغانستان که خارج از دولت وحدتملی
آرایش گرفتــه اند و نیــز نمایندگان جنبش
طالبان برگزار شد.
مقامــات روس بارهــا مدعــی شــده اند که
تاش دارند شــرایط را بــرای برقراری صلح
در افغانستان و مشــارکت جنبش طالبان در
روند حل و فصل سیاســی بحران این کشــور
فراهم کنند.

زاویه پنهان دیگری نداشته باشد.
وی درباره چگونگی دسترســی شــهردار اسبق
تهران به ســاح گرم گفت :این فرآیند همچنان
مشخص نشــده و همکاران ما در حال بازجویی
از وی هســتند .پاســخ این ســوال نیز پس از
مشخصشدن اعام خواهد شد.
ســردار لطفی با بیان اینکه بررسی صحنه و آثار
برداری از صحنه انجام شده است گفت :پیرامون
کالبد شــکافی پیکر متوفی نیز بایــد اقداماتی
صورتگیــرد و من فکر نمیکنــم که در حوزه
پلیــس اقداماتی باقی مانده باشــد و مابقی کار
مربوط به دستگاه قضائی است.
> نجفی چگونه دستگیر شد؟

ســردار علیرضا لطفی در باره چگونگی بازداشت
نجفی گفت :محمدعلی نجفی شــهردار پیشین
تهــران به اتهــام قتل همســر دومــش میترا
اســتاد در منطقــه خیابــان وحدت اســامی
دستگیر شد.
وی  ،درباره اینکه گفته میشود نجفی خود برای
اعتراف به پلیس آگاهی مراجعه کرده بود ،گفت:
ایــن فرد در اظهارات خود مدعی شــده بود که
قصد داشــته تا خود را به پلیس آگاهی معرفی
کند و شــاید به همین دلیل به محدوده خیابان
وحدت اسامی آمده بود که دستگیر شده است.
رئیس پلیــس آگاهی تهران بــزرگ اعام کرد
که جزئیات این پرونــده پس از انجام تحقیقات
اطاعرسانی خواهد شد.
> پسر مقتول:
اسلحه «نجفی» مجوز داشته است

در همین حال پســر مقتــول در صحنه قتل در
جمع خبرنگاران اظهار کرده است :اسلحه آقای
نجفی مجوز داشــته است .قبلتر هم من اسلحه
ناپدریام را دیده بودم.
پسر مقتول گفت :من و مادرم میدانستیم آقای
نجفی اسلحه دارد و اسلحهاش هم با مجوز است.

که عدهای دنبال حواشــی باشــند؛ هر موضوع
و مســئلهای پیــش بیاید با مدرک و ســند از
آقای دکتر نجفی در رســانهها دفاع میکنم؛ ما
اردیبهشــت  97با هم ازدواج کردیم و متاسفانه
شــایعه کردند چون رابطه نامشروع داشته با او
ازدواج کرده اســت .تهمت زنندههــا را به خدا
واگذار میکنیم".
محمد علی نجفی در شــهریور سال  1396به
عنوان شهردار تهران انتخاب شد و حدود هشت
مــاه بعد در فروردین ســال  97با درخواســت
اســتعفای دوم او موافقت شــد .او در آن زمان
دلیل کنارهگیری خود را "مشــکات پزشکی"
اعام کرد.
بسیاری استعفای او را عجیب دانستند و معتقد
بودنــد آن گونه که او میگوید اســتعفایش به
مشکات پزشکی ربطی ندارد.
صبح دیروز خبرنگار سایت انصاف نیوز در توئیتی
نوشت که میترا استاد روز دوشنبه شش خرداد با
این سایت تماس گرفته و برای مصاحبه در روز
سهشنبه با آنها قرار مصاحبه گذاشته بود.
براســاس گزارش انصاف نیوز میترا استاد شب
قبل از حادثه در دو نوبت با خبرنگار این سایت
صحبت کرده اســت و در آن مدعی شــده که
همچنان با نجفی زندگی میکند .با وجود اینکه
قرار مصاحبه با این خبرنگار گذاشته اما نهایتا در
پیامکی گفته قرار است به مسافرت برود.
میترا اســتاد در  16شــهریور ســال  96نیز در
جشــنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی مراکز
استانهای سازمان صداوسیما به خاطر بازی در
فیلم "واران" ساخته مرکز صداوسیما کرمانشاه
مورد تقدیر قرار گرفته بود.
او در فیلــم شــاه پریــون نیز به ایفــای نقش
پرداخته بود.
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امیر کویت :باید برای مقابله با واقعیت تلخ منطقه آماده باشیم
صباح ااحمد الجابر الصباح ،امیر کویت در سخنانی گفت ،احتیاط ،هشدار و حس آمادگی برای
مقابله با واقعیت تلخ منطقه ،ابعاد آن و پیامدهای خطرناک و تحواتی که در خاورمیانه رخ میدهد،
ضرورت دارد.به گزارش الیوم السابع ،وی گفت :این امر تنها از طریق همبستگی و پایبندی به جبهه
داخلی صورت میگیرد که ما اجازه نخواهیم داد به این اتحاد خدشهای وارد شود ،چرا که ،این اتحاد
تنها عامل حفظ کشور در برابر وقایعی است که کشورها را تهدید میکند / .ایسنا

چهره روز

ریابکوف
راهیایرانمیشود
معاون وزیر امور خارجه روســیه از ســفر
قریبالوقوع خود به تهران خبر داده است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از پایگاه خبری
اردو پوینت نیوز ،سرگئی ریابکوف ،معاون
وزیــر امور خارجه روســیه روز  29ماه مه
[چهارشــنبه] برای مذاکــره درباره برنامه
جامع اقدام عمل مشترک [برجام] به ایران
خواهد آمد .وی در این باره به اســپوتنیک
گفت :برنامه دارم که در ایران باشم و درباره
ســوالهایی که پیرامون برجام وجود دارد
بحث و گفتوگو خواهد شد.
ریابکــوف در تازهتریــن موضعگیری خود
درباره وضعیت برجام گفته بود که مســکو
بر این عقیده اســت که نشست کمیسیون
مشترک برجام درباره توافق هستهای ایران
باید هر چه سریعتر تشکیل شود.

در حاشیه

زنده مانده با پرداخت رشوه!

ترامپ:

ازدوسالگذشتهتاکنون
کرهشمالیآزمایشهستهای
انجامندادهاست

دونالد ترامپ رئیس جمهــوری آمریکا که
کشورش بزرگترین تولید کننده ساحهای
هسته ای اســت ،از کیم جونگ اون" رهبر
کره شــمالی خواســت تا با صرفنظر کردن
از تسلیحات هســته ای ،اوضاع کشورش را
دگرگون کند.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونهاپ
کره جنوبی" ،دونالد ترامپ" که در ســفری
چهار روزه ،از شــنبه وارد ژاپن شد ،گفت:
همچنان امیدواریم "کیم جونگ اون" از این
فرصت بــرای تغییر و دگرگونی کشــورش
استفاده کند.
کره شمالی همانند سایر کشورهای در حال
توسعه دنیا از پتانسیلهای عظیم اقتصادی
برخوردار است.به نوشــته یونهاپ ،آزمایش
موشــکی کره شــمالی در تاریخ  4و  9مه
نشــان دهنده ناامیدی روزافزون این کشور
از بن بســت مذاکرات با کره شــمالی بود.
ترامپ همچنین خاطرنشــان کرد ،عجلهای
برای ازســرگیری مذاکرات با کره شــمالی
ندارد و تحریمهای این کشــور پابرجاست.
ترامپ افــزود :فکر میکنم کیــم به دنبال
توسعه کشورش اســت و میداند با داشتن
تســلیحات هســته ای ،این اتفــاق هرگز
نخواهد افتاد .داشــتن تسلیحات هسته ای
نتایج منفی دارد .کیم فردی باهوش اســت
و این را درک میکند.
رئیــس جمهوری آمریــکا در رابطه با آنچه
که نقض تحریمهای سازمان ملل به واسطه
آزمایش موشک از سوی پیونگ یانگ اعام
شــد ،گفت ،در طول مذاکــرات با کیم ،نه
آزمایش هسته ای و نه موشکی در کار بود.
به مدت دو ســال آزمایش هسته ای انجام
نشــد .در دولت گذشته،
شــمار این آزمایشها
از ســوی پیونگ یانگ
بسیار باا بود.

شنیدیمدفترحقوقبشرسازمانمللاعام
کرد کره شــمالیها مجبورند با پرداخت
رشوه به مقامهای این کشور زنده بمانند .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز،
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل
آمده است ،مقامهای کره شمالی از مردمی
اخاذی میکنند که برای تأمین مایحتاج
خود به سختی پول در میآورند و در عین
حال آنها را به بازداشــت و پیگرد قانونی
تهدید میکنند؛ این اخاذیها بیشتر علیه
افرادی صــورت میگیرند که در کارهای
اقتصادی غیررســمی فعال هستند .کره
شمالی وضعیت نابسامان انسانی در این
کشور را تحریمهای اعمال شده سازمان
ملل میداند امــا در این گزارش آمده که
اولویــت دادن به ارتش و تأمین مالی این
بخش علت اصلی بحران بشــری در این
کشور اســت.چهار نفر از هر  ۱۰نفر مردم
کره شمالی یا  ۱۰.۱میلیون نفر به شدت با
کمبود مواد غذایی روبرو هستند.

توئیتهای ترامپ تاثیر چندانی ندارند

باخبر شدیم نتایج یک بررسی نشان داد
که میزان اثربخشــی توئیتهای رئیس
جمهوری آمریکا در هشــت ماه پس از
انتخابش به طرز چشمگیری کاهش یافت
و در ســال  ۲۰۱۹نیز کاهش بیشتری را
شــاهد بود.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان ،به نقل از پایگاه خبری هیل ،میزان
اثرگذاری توئیتهای دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا شامل باز انتشار توئیتری و
پسندیدن به ازای هر توئیت بسته به تعداد
دنبال کننــدگان از  ۰.55درصد در نوامبر
 ۲۰۱6به  ۰.۳۲درصد در ژوئن  ۲۰۱7کاهش
داشت و در  ۲5مه سال جاری میادی به
 ۰.۱6درصد رسید.
مسلمانیکاندیداینخستوزیریانگلیس

شنیدیم وزیر کشــور انگلیس به عنوان
اولین مسلمان خود را برای نامزدی تصدی
نخستوزیری و رهبری حزب محافظه کار
انگلیس معرفی کرد .به گزارش باشــگاه
خبرنگاران جوان به نقل از اســپوتنیک،
ساجد جاوید ،وزیر کشور انگلیس ،اعام
کرد برای تصدی پســت نخستوزیری
انگلیــس و رهبری حــزب محافظه کار
کاندیدا میشــود .وی با انتشار ویدئویی
در صفحه یوتیوب خــود گفت :پیام من
بازســازی اعتماد و ایجاد وحدت و خلق
فرصتهای جدید برای کشورمان است.

آگهیمناقصه

>میترا استاد کیست؟

نام میترا اســتاد اولیــن بار پس از اســتعفای
محمدعلی نجفی از شهرداری تهران در رسانهها
مطرح شد .تصاویری خصوصی از او و محمد علی
نجفی منتشر شده بود.
پس از آن گفته شد که او همسر دوم محمدعلی
نجفی است.
آن زمان میترا استاد در گفت و گویی در این باره
توضیحاتی ارائه کرد .او گفت« :به ما تهمت زدند
که ایشان روابط نامشروع داشته است ،من قول
میدهم به همه مردم تا اان من هیچ چیز بدی
از دکتــر نجفی ندیدم؛ اگر رســانهای که ادعای
شفاف سازی دارد و به همسر من تهمت زده که
رابطه نامشــروع داشته ،من میگویم؛ اوا ایشان
شاکی خصوصی ندارد و در ضمن من خودم قول
میدهم اگر هر مشــکلی بود؛ شفافسازی کنم؛
ولی حق دیگران نیســت در حریم خصوصی ما
وارد شوند».
او در ادامه گفتــه بود" :آقای دکتر نجفی از من
خیلی محترمانه خواســتگاری کردند و من هم
بعد از مشورت با خانواده به ایشان جواب مثبت
دادم و این زندگی سر گرفته است ،دلیلی ندارد

چهارشنبه ۸خرداد ۱۳۹۸شماره5467

98-10

شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحلهای را به شرح جدول
ذیل برگزار نماید:
ردیف

موضوع

مبلغ سپرده (ریال)

۱

پروژه اجرای مســیر ویژه تردد نابینایان با قطعات تســمهای و سکهای استیل در بیست
ایستگاه

۱/۳۸5/۰۰۰/۰۰۰

۲

 5۰۰عدد دیسک ترمز قطار دو تکه

۲75/۰۰۰/۰۰۰

۳

دمونتاژ تجهیزات پلههای برقی موجود ،خرید قطعات ،حمل و نقل قطعات ،مونتاژ ،طراحی،
نصب و راهاندازی  ۲دستگاه پله برقی ایستگاههای خط  ۱و  ۲متروی تهران

۱۸۸/۰۰۰/۰۰۰

4

انجام خدمات فنی و مهندسی شامل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ،اصاحی ،بهرهبرداری
راهآهن شهری اساسی و اضطراری  ۲4دستگاه وسایط نقلیه ریلی کمکی شرکت تهران و
حومه

۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰

5

نگهداری و تعمیرات خطوط ریلی ،سوزنهای مسیر خط یک ،پایانه فتحآباد ،پایانه علی آباد
و خط فرودگاه امام خمینی (ره)

۱/۰65/۰۰۰/۰۰۰

لذا از اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت میگردد به منظور دریافت اوراق مناقصه و کسب اطاعات بیشتر با واریز
مبلغ  ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت اسناد و پاکات مخصوص مناقصه به حساب جاری  7۰۰۸۰۲74۹۳۲۸بانک شهر (شعبه
امام خمینی ره کد  )۲64در وجه شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه تا ساعت  ۱6:۳۰روز دوشنبه
مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۲۰به نشانی :تهران -خیابان انقاب اسامی -تقاطع حافظ -شماره  -۹56طبقه پنجم -مدیریت
امور قراردادها (مناقصات و مزایدات) مراجعه نمایند .تحویل اسناد مناقصه تا ساعت  ۱6:۳۰روز چهارشنبه مورخ
 ۱۳۹۸/۰۳/۲۲میباشد .جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت  http://metro.tehran.irمراجعه شود.
تاکید میگردد اسناد مناقصه فقط به صورت حضوری و با ارائه معرفینامه رسمی ،کپی اساسنامه و آگهی آخرین
تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.
این آگهی در روزنامههای کثیراانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
شرکت بهرهبرداری راهآهن شهری تهران و حومه
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ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ

درﺧﻮاﺳ اﺳ ﻤﻬﺎلﺷﻮرایﻧﮕﻬﺒﺎنﺑﺮایاﺻﻼحﻗﺎﻧﻮن ﺎﺑﻌﯿ

ﺟﻠﻴﻞﺭﺣﻴﻤﻰﺟﻬﺎﻥﺁﺑﺎﺩﻯﻋﻀﻮﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻗﻀﺎﻳﻰﻭﺣﻘﻮﻗﻰﻣﺠﻠﺲﮔﻔﺖ:ﻻﻳﺤﻪﺍﺻﻼﺡﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮﺍ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺍﺭﺟﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ 10ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻬﻠﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨﺪ/.ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺪﻧﻰ:

ﮐ ﻮ ﯽ ﺑ ﺣﻮزه
ﺣﻤﻞ و ﻘﻞ ﻤﻮ ﯽ،
اﺧ ﻼف ﻃﺒﻘﺎ ﯽ را زﯾﺎد ﯽﮐ ﺪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺪﻧﻰ ﺍﮔﺮ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻭ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺷﺘﻪ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺪﻧﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﮔﻔﺖ :ﻧﻈﺮﻳﻪﺍﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﻫﻴﭻ
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﮔﺮﭼﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣــﻜﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻣﺴــﺌﻠﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺳــﺎﺯﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻣﻀﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﮔﻔــﺖ :ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺩ؛ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺯﻣﺎﻥ
ﺳــﻔﺮ ﺑﺎ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ،
ﺣﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺟﺎﺩﻩﺍﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮﺩ ،ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﻭ ﺑﻪ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺷﺨﺼﻰ ﺭﻭﻯ
ﻣﻰﺁﻭﺭﻧــﺪ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻋﺎﺕ ﺷــﻠﻮﻏﻰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ،ﻛﺎﺭ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ،ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺍﻭﺝ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪ.
ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﭘﻴــﺎﺩﻩﺭﻭ ﻣﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ ﻣﺪﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﺍﺩﻭﻛﺲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﮔﺮ ﭘﻞ ،ﺗﻮﻧﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻰ
ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺘــﺮﺍﺩﻑ ﺁﻥ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﭘﻞ ﻳﺎ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ،
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻭ ﺑﺎ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻮﺩ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ
ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘــﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻳﻚ
ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﻛــﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﻨﻔــﻰ! ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻭﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺮﺩﻡ
ﻧﻘﺶ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺼﻤﻴﻤــﺎﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ
ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺩﻻﻳﻞ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺍﺳﺖ،
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ،ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ،
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺩﺭ 10ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﺪﻥ
ﻗﻮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ،
ﺍﻣﺎ ﺍﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﭼﻴﻦ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺭﺍ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺍﻓﺖ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺷﺪ
ﻛﻨﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﻭﻯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩﺣﻞﻫﺎﻯ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ
ﻛﻠﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﮔﻔــﺖ :ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻟﺰﻭﻣﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺳﻴﺪﻧﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﺎﻧﻢ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻤﻞ
ﻭ ﻧﻘﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺑﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ
ﻛﻤﺘﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺩﺭ
ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭﺗﺮﻯ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺻــﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﻧﻴﺰ
ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻜﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ
ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺍﻣــﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ ﺳــﻴﺪﻧﻰ ،ﻟﺰﻭﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺩﺭ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ
ﺍﺳــﺖ .ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭﻧﻘﻞ ﻳﻚ ﻋﻠﻢ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺴــﻠﻤﺎ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻯ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻣﺸﺨﺺ
ﺟــﻮﺍﺏ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑــﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻧﻴﺰ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141428ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

aftab.yz@gmail.com

ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ ﻣﺴــﻌﻮﺩﻯ ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻬﺰﺳﺘﻰﺑﺎﺑﻴﺎﻥﺍﻳﻨﻜﻪﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯﭘﺬﻳﺮﺵﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻰ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷــﻮﻫﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﺯﻧــﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ
ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ،
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ "ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻰ" ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ .ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺧﻮﺍﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ ﺩﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻳﻢ؛ "ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ" ﻭ
"ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ" ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ

ﻣﻬﻨـﺎﺯ ﺧﺎﻧـﻮﻯ ﻣﺪﻳـﺮﻛﻞ ﺍﻣـﻮﺭ
ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﻰ ،ﺳـﻨﺘﻰ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻋﻄﺎﺭﻯﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠـﺎﺯ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ
ﮔﻴﺎﻫـﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻄﺎﺭﻯﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳـﺖ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻧﻈـﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ،
ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻣﺠﻮﺯ ﻭ ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﻋﻠﻤﻰ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦﺗﻮﺻﻴﻪﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻣـﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺳـﻼﻣﺖ
ﻣﺤﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ /.ﺍﻳﻠﻨﺎ

ﺳﺘﻮﻥ ﺳﺒﺰ

روﯾﮑﺮد ﺎز ﺎن ﮕﻞ ﺎ
اﺧﺬﺧ ﺎرتا
ﺎﺣ ﻆ ﮕﻞ

ﺣﻤﻴــﺪ ﺟﻼﻟﻮﻧﺪﻯ ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ
ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ
ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻋﺎﻟﻰ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﺳــﺪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼــﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧــﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻳﻦ ﺳــﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻮﭼﻚﺷﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺳــﺪﻫﺎ ﭼﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩﺷﺎﻥ ﻛﻮﭼﻚ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺰﺭگ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ
ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎ
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻋﺎﻟﻰ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦﺭﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺪﻫﺎﻯ
ﺑــﺰﺭگ ﻛــﻪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ  15ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔــﺎﻉ ﻭ ﻳﺎ
 400ﻫﻜﺘﺎﺭﺳﻄﺢﺩﺭﻳﺎﭼﻪﺩﺍﺭﻧﺪ،ﻣﺸﻤﻮﻝﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧﺬ
ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺳــﺪﻫﺎ ﻃﻰ ﺷــﻮﺩ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﻭ ﺁﺯﺍﺩﺭﺍﻩ ﺍﺯﺭﻳﺎﺑــﻰ ﺯﻳﺴــﺖ ﻣﺤﻴﻄﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺟﺎﺩﻩﻫﺎﻯ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻰ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘــﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺳﺪﻫﺎﻳﻰ
ﺑــﺎ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ
ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﺠﻮﺯ ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺳــﺪﻫﺎﻯ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺧﺬ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺤﻴﻂﺯﻳﺴــﺖ ﺩﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺠﻮﺯﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺠﻮﺯ ﻗﻄﻊ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﻫﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻛﻞ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺧﺬ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﺣﻔﻆ ﺟﻨﮕﻞ.
ﺍﻭ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ ،ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﺳﺖ،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛــﺮﺩ :ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﭼﺮﺍﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ.
ﻣﺪﻳــﺮﻛﻞ ﺩﻓﺘــﺮ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴــﺖ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳﺪ
ﻻﺳــﻚ ﮔﻔﺖ :ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﺳﺪ
ﻻﺳﻚ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ  48ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳــﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﺟﻨــﮕﻞ ﺍﺯ  400ﻫﻜﺘــﺎﺭ ﺑــﻪ
 94ﻫﻜﺘــﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺩﺭ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺯﻳﺴــﺖﻣﺤﻴﻄﻰ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺘﻮﻟﻰ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / .ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ
ﻓﺮﺯﻧﺪﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﻓﺮﻳﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺯﻥ ﻭ ﺷــﻮﻫﺮ
ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ ،ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺯﻭﺟﻴﻦ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻛﺜﺮﺕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺘﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺯﻳﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﻫﺎﻯ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪ

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﻃﻔﻞ ﺯﻳﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺠﺮﺩ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺰﻳﺴــﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﭘﺴــﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﻨﻰ ﺑﺎﻻﻯ  3ﺳﺎﻝ
ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ

ﺧﺒﺮﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﻠﻴﺨﺎﻧﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴـﻴﻮﻥ
ﺣﻤـﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺷـﻮﺭﺍﻯ ﺷـﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﻧﺮﺥ ﺗﺎﻛﺴﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ
ﺭﻗﺎﺑـﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﺗﺎﻛﺴﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺪﺍ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ /.ﺍﻳﻠﻨﺎ

ﺮآﯾ ﺪﺛﺒ

ﺎمﺑﺮای» ﺮز ﺪﺧﻮا ﺪﮔﯽ«ا ﻼم ﺪ

ﺑﺤﺚﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺻﻼﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻰﺷﺪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﻃﻰ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ
ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻣﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺭﺋﻴﺲ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ
ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻯ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺴــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ،ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﻧﺸﻮﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺍﺯ ﺧﻸﻫﺎﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺣﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ
ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﺳﺨﻨﮕﻮیﻗﻮهﻗﻀﺎﺋﯿﻪ
درﺑﺎره آزادی زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﮫﺮﯾﻪ

ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻰ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺩﺭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﻤﺎ ،ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫــﺪ .ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ» :ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﺅﺳﺎﻯ ﻛﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺁﻳﺖ
ﺍﷲ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻓﺘﻮﺍﻫﺎﻯ ﻣﺮﺍﺟﻊ،
ﺑﺮ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ،ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻛﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﺯﻭﺝ ﺗــﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﺩ ،ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ
ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻣﻘﺮﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻫﺮ
ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺯﻭﺝ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺯﻭﺝ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻭﺭﺯﺩ
ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﻮﺩ«.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ» :ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻰﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﺯﻭﺝ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻋﺴــﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻰﺩﻫﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ
ﺍﺧﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺧــﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺒﺲ
ﺩﺭﺟﻪ  7ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻋﺴﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ .ﺁﻧﭽﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻠﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ،ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻯ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﻜﻦ
ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺁﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺁﻥ
ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﻣﻰﻭﺭﺯﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺯﻭﺝ
ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﻳــﻦ ،ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮﺍﺭ
ﺍﺯ ﺩﻳــﻦ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺯﻭﺟﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﻘــﻮﻕ ﺯﻭﺟﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻤﺎﻝ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭﺟﻪ  6ﻭ ﺣﺒﺲ ﺩﺭﺟﻪ  6ﻭ ﻳﺎ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ

ﺗﻮﺭﺍﻥ ﻭﻟﻰﻣﺮﺍﺩ :ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ!
ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ
ﺩﺭﺟــﻪ  6ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺃﻣــﺎﻥ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺟﺰﺍﻯ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ.
ﻧﻘﺪﻯ ﺩﺭﺟﻪ  6ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ
اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺳﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺯﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ
ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ! ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﺎﻟﻰﺍﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻫﺮﻡ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺯﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻰﺁﻣﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻧﻜــﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ! ﺯﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺵ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﻣﺜﻼ ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻫﺮﻡ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ
ﻓﺸــﺎﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ! ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﺯﻥ ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻸﻫــﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺧﻸﺍﺳﺖ
ﺩﺧﺘﺮﺷــﺎﻥ،
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻘﻮﻕ
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮﺕ :ﻣﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﻭ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ
ﻧﻈﺮ
ﺩﺭ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻣﻬﺮﻳﻪﻫﺎﻯ
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ
ﺧﻸﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺩﺍﺭﻳـﻢ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺁﻥﻫـﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺳﺒﺐ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ
ﻳﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻗﻮﺗﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﺍﺳﺖ! ﺍﻳﻦ ﺧﻸ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﻯ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔــﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ
ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺯﻥ ﺭﺍ
ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ
ﻭ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻪ ﻭ
ﻫﻢ ﺗﺤــﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻳﻦ
ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻞ
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ! ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺳﺖ!«
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺭﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧـﻰ ﺩﻳﮕـﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬﺍﺭﻯ
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺗــﻮﺭﺍﻥ ﻭﻟﻰ ﻣــﺮﺍﺩ ،ﻓﻌﺎﻝ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴـﻦ
»ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫــﺎ ﻣﻬﺮﻳــﻪ ﺭﺍ
ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧــﺎﻥ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺭﺍﻩ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻳﻚ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻸﻫﺎ
ﺣﻞﻫﺎﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳـﻤﻰ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻃﻮﺭ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ »:ﻣــﻦ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺳـﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺭﺳـﻤﻰ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
ﻛﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ
ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳـﺖ ﻗﻴﺪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺻﺪﻣــﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺯﺩ.
ﺑﺸﻮﺩ
ﻓﺸﺎﺭ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺮﻡ
ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ؛ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﺳــﺒﺐ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﻳﻦ
ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﺍﻣﺎ
ﻫﻢ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻛﺴـﺎﻧﻰ
ﻛــﻪ ﻣﻬﺮﻳــﻪ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﻫﺮﻡ
ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻃﺒﻖ
ﻧﻮﻋﻰ ﺑﻴﺰﻳﻨﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ
ﻓﺸــﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ 2ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﺷــﻮﺩ! ﺩﺭ ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻛﻢ ﻛﺎﺭﻯ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﺷـﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔـﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻸﻫﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺍﺳــﺖ! ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻪ
ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ!
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺧﺘﺮ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﻗﺮﺁﻥ ﭼﻪ ﺯﻥ ﻭ ﭼﻪ ﻣﺮﺩﻯ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎ ﻛﻤﻰ
ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﺼﻴﺐ ﻭ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻸﻫــﺎ ﺭﺍ ﺟﺒــﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭘﺴــﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ
ﺑﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﻴﺮﺩ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺻﻼ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻧﻴﺴــﺖ! ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺭﺍ ﺧــﺮﺝ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼــﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺟﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ

ﺎزات »ﺑﯽﺣ ﺎﺑﯽ« در ﺎﺑﺮ

ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺎﺟﺎ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ ،638
ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺑــﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩﻩ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑــﻪ ﺣﺒــﺲ ﺍﺯ 10ﺭﻭﺯ ﺗﺎ  2ﻣﺎﻩ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﺯ  50ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ
500ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ
ﺧﺒــﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺭﺍ
ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺍﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ" ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺧﺒﺮ
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  638ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ »ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ
ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺠﺎﺏ ﺷﺮﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺳﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻮﺩﻥ
ﻣﻮ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ  9ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﻮﺩ ﺍﮔﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻛــﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺻﻼﺡ ﻛﻨﻴــﺪ «....ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  ،638ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻭﺍﺿﺢ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺯﻧﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺍﻧﻈﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑــﻪ ﺣﺒــﺲ ﺍﺯ 10ﺭﻭﺯ ﺗﺎ  2ﻣﺎﻩ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﺯ  50ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ
500ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺠﺮﻡ
ﻭ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ،ﻣﺠــﺮﻡ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺩﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﺩﺭ
ﻣﻼءﻋــﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻪ ،ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ
ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺎﺑﻂ ﻋﺎﻡ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺎﺭ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﺑﻰ ﺣﺠﺎﺑﻰ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻠﻚﺯﺍﺩﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠــﺎﺏ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻯ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺬﻛﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ ﻧﺎﻫﻰ
ﺍﺯ ﻣﻨﻜﺮ ﻭ ﻃﺒــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺬﻛﺮ،
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺍﺯ ﺳﺮ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﭘﺸــﻴﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑــﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺗﺬﻛﺮ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸــﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﺭﻓﻊ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺑﺮ ﺟﺮﻡ ﺑﻰ ﺣﺠﺎﺑﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﺯ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻋﻤﺪﺍ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮﺩ ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺷــﻴﻮﻉ ﻳﻚ
ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺨﺮﻳﺒﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ! ﺍﻳﻦ ﺑﻼﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ
ﺟﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺯﻧﺎﻥ ﭘﺴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺭﺍ ﺗﺴﺨﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻴــﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓــﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺯﻧﺎﻥ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ! ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺻﺪﺍﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺤﺒﺖ ﺯﻥ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﺳﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺯﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ
ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺣﻴﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻣﻬﺮﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ! ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﺍﺳــﺎﺱ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻏﻠﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺩﻭﺵ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ! ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻏﻠﻂ ﺭﻭﻯ ﻏﻠﻂ! ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﺎ ﻳﻚ ﺳــﻴﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﻴﺐ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻳﺸــﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ!
ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺩﻯ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﺩ ،ﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻯ ﺗﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﻣﻬﺮﻳﻪ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻢ ﺳــﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ
ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ! ﺑﺎﻳﺪ ﺳــﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺸﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﻫﻴﭻ ﺭﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻼﻕ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺧﻸﻫﺎﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺎ
ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﻊ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻸﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺁﻭﺭﺩ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ،ﺣﻖ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺣــﻖ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮ
ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ«.
ﺣﻮاﺷﯽﭘﯿﺮاﻣﻮنﺷﺎﯾﻌﺎتﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺗﺴﮫﯿﻞ
ﯾﺎ ﺣﺬف ﻣﺠﺎزات ﻣﮫﺮﯾﻪ

ﻓﺮﻳﺪﻩ ﻏﻴــﺮﺕ ،ﻭﻛﻴﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮﺍﺷﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ
ﺷﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻳﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﺁﻥﻫــﺎ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﻗﻮﺗﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷــﺪ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ! ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺳﻤﻰ ﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻨﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺭﺳﻤﻰ
ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻗﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳــﺖ؛ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻢ ﺭﻭﺍﻝ ﺍﻳــﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ2
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﺷــﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﮔﺮ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ! ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﻳــﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺭﻭﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﻯ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ«.
ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺳــﺒﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻯ
ﺑــﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰﻫــﺎﻯ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟!

ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸﻮﺭ:

ا ﯿﺎد

ﺄ  ۷۵درﺻﺪ ﻃﻼق ﺎ ا

ﺩﺑﻴــﺮ ﻛﻞ ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑــﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 11ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻰ ﺻﺮﻑ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑﺎ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﺍﺳــﻜﻨﺪﺭ
ﻣﺆﻣﻨﻰ ﮔﻔﺖ :ﺟﻤــﻊ ﺁﻭﺭﻯ ،ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳــﺎﺯﻯ ﻣﻌﺘــﺎﺩﺍﻥ
ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﻗﻢ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﻌﺘــﺎﺩﺍﻥ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺄﺳــﻴﺲ ﭘﺎﺭﻙ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ
ﻛــﻪ ﻓﺎﺯ ﻧﺨﺴــﺖ ﺁﻥ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪﻯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺍﻭﻝ ﻣﻌﺘــﺎﺩﺍﻥ ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺞ ،ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺳــﭙﺎﻩ
ﭘﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻧــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ
ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد اردوﮔﺎهھﺎی ﺗﺮک اﻋﺘﯿﺎد
ﺑﺮای ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺘﺠﺎھﺮ در  ﾄﾃاﺳﺘﺎن

ﻣﺆﻣﻨــﻰ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺎ

ﺳــﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭ  10ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ
ﻣﺘﺠﺎﻫﺮ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺍﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ ﻛﻪ  2ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ  60ﺩﺭﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨﺪﺭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﻨﺞ
ﺁﺳــﻴﺐ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻨﺸﺄ  ۷۵درﺻﺪ ﻃﻼقھﺎ اﺳﺖ

ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻞ ﺳــﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻛﺸــﻮﺭ،
ﻣﻨﺸــﺄ  75ﺩﺭﺻﺪ ﻃﻼﻕﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ 70 :ﺩﺭﺻﺪ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ
ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻭﺍﮔﻴﺮﺩﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﻭﻡ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﺹ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  11ﺩﺭﺻــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﻰ ﺻﺮﻑ
ﻣﻮﺿﻮﻋــﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺮﺑــﻮﻁ ﺑﻪ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻌﺘﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
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شبکه

ماجرای رفتار غیر حرفهای فدراسیون کشتی و کشتی گیر کشورمان

چگونه یک طا از کف رفت؟

آفتاب یزد – گروه شبکه :یک اشتباه عجیب
کام کش�تی گیر ج�وان کش�ورمان را تلخ
کرد .ماجرا از این قرار اس�ت که محمد باقر
یخکش�ی ،آزادکار وزن  61کیلوگ�رم ایران
پساز کسب مدال طای جام ساساری ایتالیا
ب�ه عنوان یکی از دو رویداد باقیمانده مؤثر
در رنکینگ جهانی کشتیگیران ،به دلیل این
که با تیشرت ورزشی بر روی سکوی اهدای
مدال حاضر شد ،مدال طای خود را از دست
داد .این در حالی بود که اگر این کش�تیگیر
با گرمکن ورزش�ی بر روی س�کوی دریافت
م�دال حاضر میش�د ،هرگز چنی�ن اتفاق
تلخی رخ نمیداد .اکنون نه تنها مدال طای
این کشتیگیر با بیخبری مسئوان تیم از
قوانین از دس�ت رفت ،بلکه شانس رسیدن
وی به جمع  4نفر نخست رنکینگ را از بین
برد تا کار وی برای کسب مدال در رقابتهای
جهانی را بیش از پیش دشوار کند.
> اعتراض فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی

اما در این رابطه فدراس�یون کش�تی ضمن
اعتراض نس�بت به اقدام مسئوان برگزاری
جام ساس�اری ایتالیا در پ�س گرفتن مدال
طای محمدباقر یخکشی به علت این که وی
با تیشرت ورزشی بر روی سکو حاضر شده
بود ،به برخورد با مسببین این اتفاق عجیب
تأکید کرد .به گزارش ایسنا ،در حالی از اهدای
مدال طای یخکشی ممانعت به عمل آمد که
گفته میشود در مسابقات جهانی و المپیک
قید ،حضور ورزشکاران با تیشرت ورزشی
در قوانین اتحادیه جهانی کشتی دیده شده
اس�ت ،اما حتی در مسابقات قهرمانی آسیا
که اخیرا ً در چین برگزار ش�د ،قانون مذکور
رعایت نش�د.در همی�ن رابطه فدراس�یون
کش�تی ضمن احترام ب�ه قوانی�ن اتحادیه
جهان�ی کش�تی ،مرات�ب اعتراض خ�ود را
بهاتحادیهجهانیکشتیمنعکسخواهدکرد.
همچنین ضمن بررسی موضوع با عوامل این
بیانضباطی برخورد خواهد شد.
> واکنش اتحادیه جهانی کشتی

پس از این اتفاق ،اتحادیه جهانی کشتی نیز
اعام کرد پس از آنکه محمدباقر یخکش�ی
با تیش�رت ورزشی بر روی سکوی دریافت
مدال حاضر ش�د ،چند مرتبه به کشتیگیر
ای�ران تذکر دادی�م باید به قوانی�ن احترام
بگذارد و با گرمکن ورزشی کشورش به روی
سکو بیاید تا مدال خود را دریافت کند اما این
کشتیگیر نسبت به این موضوع بیتوجهی
ک�رد و در نهای�ت ب�ا تصمیم مس�ئوان از
رقابتها دیس�کالیفه ش�د .اتحادیه جهانی
کشتی با بیان اینکه بر اساس قوانین جدید

که از ابتدای س�ال  2019اجرایی ش�ده و به
تمامی فدراس�یونهای ملی نیز اباغ شده
است ،کشتیگیران در تمامی رویدادها باید
برای دریافت مدال با گرمکن ورزشی مختص
به کشورش�ان بر روی سکو حاضر شوند اما
کشتیگیر ایران در جام ساساری علیرغم
تذکرات توجهی به آن نکرد!
> طای ایران را پس گرفتن
و ایک نشان دادن!

اماهادی حبیبی ،سرپرست تیم ملی کشتی
آزاد ماجرا را این گونه به خبرگزاری ایس�نا
شرح میدهد«:گرفته شدن مدال محمدباقر
یخکش�ی نتیجه لجبازی یکی از مسئوان
برگ�زاری رقابتهای ج�ام ساس�اری بوده
اس�ت .مس�ئوان فدراس�یون چی�زی در
اینباره که پوشیدن تیشرت آستین کوتاه
بر روی س�کو خاف مقررات اس�ت ،نگفته
بودن�د ».وی درب�اره اتف�اق رخ داده ب�رای
محمدباقر یخکش�ی در تورنمنت ساساری
ایتالی�ا ک�ه منجر به از دس�ت رفت�ن مدال
ط�ای او ش�د ،اظهارکرد« :پی�ش از اهدای
مدال کشتیگیران وزن  61کیلوگرم ،مراسم
اه�دای م�دال آزادکاران وزن  57کیلوگرم
برگزار ش�د ک�ه نادر ح�اج آقا نی�ا با همان
تیشرت ورزشی آستین کوتاه بر روی سکو
رفت و مدال برنز خود را دریافت کرد اما هیچ
مش�کلی پیش نیامد و صحبتی هم از سوی
مسئوان برگزاری مسابقات مطرح نشد ،اما
در زم�ان اهدای مدال محمدباقر یخکش�ی
خانم ادیت مسئول برگزاری مسابقات عنوان
کرد ورزش�کار نباید با آستین کوتاه بر روی
س�کو حاضر شود ،سپس یک لباس آستین

بلند متعلق به ایتالیا را به ما داد و گفت این را
تن کشتیگیرتان کنید که ما قبول نکردیم،
حتی ما از نماینده اتحادیه جهانی کشتی که
از کشور اس�لواکی بود نیز سوال کردیم که
او گفت رفتن بر روی س�کو با لباس آستین
کوتاه مش�کلی ندارد ».سرپرست تیم ملی
کشتی آزاد افزود« :پس از آن یخکشی روی
سکو رفت ،سرود هم پخش شد و او مدالش
را گرفت اما وقتی از س�کو پایین آمد ،خانم
ادی�ت مدال طا را از یخکش�ی گرفت و آن
را دور گردن خودانداخت ،سپس به من نگاه
کرد و انگش�ت شصت خود (ایک) را به من
نشان داد!» وی با بیان اینکه این اتفاق فقط
نتیج�ه لجبازی خانم ادیت با کش�تی ایران
بود ،گفت« :اگر پوش�یدن تیشرت آستین
کوت�اه بر خ�اف مق�ررات بود چرا ب�ه نادر
حاج آقانیا که او نیز با تیشرت ورزشی بر روی
س�کو رفت مدال دادند و هیچ مشکلی هم
پیش نیامد و یا اینکه کش�تیگیر س�نگین
وزن کان�ادا با ش�لوارک روی س�کو رفت و
به او نیز کاری نداش�تند .پ�س از این اتفاق
سایر کش�تیگیران ما با لباس آستین بلند
به روی س�کو رفتند اما لجبازی خانم ادیت
باعث شد مدال طا را از یخکشی بگیرند».
حبیبی در پاس�خ به این س�وال ک�ه چرا با
وجود تذکر مس�ئوان برگزاری مس�ابقات،
لباس آس�تین بلن�د یا گرمکن ورزش�ی به
یخکش�ی داده نش�د تا با آن به روی س�کو
برود ،گفت« :مگر مراسم توزیع مدال چقدر
طول میکشد؟ آنها مراسم را برگزار کردند
و وقت�ی نماینده اتحادی�ه جهانی میگوید
پوشیدن آستین کوتاه مشکل قانونی ندارد،
چرا باید کشتیگیر ما با لجبازی آن خانم از

مدالش محروم شود؟ ما قطع ًا این موضوع را
تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری خواهیم
ک�رد ».وی در پاس�خ به این س�وال که اگر
پوش�یدن آس�تین کوت�اه خ�اف مقررات
نیس�ت ،پس چرا اتحادیه جهانی کشتی در
خبر خود عنوان کرده این اقدام کشتیگیر
ایران خاف مقررات بوده و حتی چند مرتبه
نیز به او تذکر داده ش�ده ،خاطرنشان کرد:
«اظهارنظر اتحادیه جهانی کشتی بر اساس
گزارش همین خانم ادیت است .این کار فقط
یک لجبازی بود و هیچ مقرراتی در این باره
زیر پا گذاش�ته نش�د .حتی با آقای کومار و
امامی هم صحبت ک�ردم و آنها هم گفتند
چنین قانونی وجود ندارد ».سرپرس�ت تیم
ملی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا
اباغیه فدراسیون جهانی به فدراسیونهای
ملی در این باره به اطاع آنها رسانده شده
بود یا خیر؟ گفت« :هیچ چیزی در این باره به
ما اباغ نشد و ما اص ً
ا در جریان این موضوع
نبودیم .اگر هم چیزی بوده روابط بینالملل
فدراسیون باید آن را اعام کند .پس از این
اتفاق خان�م ادیت آئیننام�های را برای من
فرس�تاد که در آن آمده بود کش�تیگیران
موظفند با موهای کوتاه و لباس متحد الشکل
که نش�ان دهنده پرچم کشورشان باشد بر
روی س�کوی دریافت مدال حاضر ش�وند و
ً
اص�ا چیزی مبنی بر اینکه نباید تیش�رت
آستین کوتاه بپوشند در آن وجود نداشت».
> واکنش کاربران

این موضوع نیز با واکنش کاربران شبکههای
اجتماعی روبه رو شده است.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت:
« گرمکن نداری بدی به ورزشکارت بپوشه تا
از مدال طاش محروم نشه؟»
کارب�ر دیگری گفته اس�ت «:کس�ی تو این
فدراسیون نیست که قوانین سکو رو مطالعه
کنه؟ اینجور اشتباها خیلی مسخرهتر از اینه
که بگیم کم کاری ب�وده .پیگیری مدال این
پس�ر به جایی نمیرسه ولی پیگیری توبیخ
فدراسیون کشتی قطعا باید انجام بشه!»
دیگری نوشت «:فان سال مشت زن یادش
میره دستکش ببره از المپیک حذف میشه.
اون یکی نامه رو چند ثانیه دیر فکس میکنه
تی�م فوتبال ب�ه آس�یا نمی�ره .اون یکی با
تیشرت میره رو سکو یعنی شاهکاریم ما»
یک�ی دیگ�ر از کاربران اینطور مینویس�د:
« طب�ق ک�دوم قان�ون فدراس�یون جهانی
کشتی گرم کن شده یونیفرم الزامی سکوی
م�دال؟ ت�ازه این به کنار کج�ای قانون ذکر
شده که اگر کس�ی احیانا گرمکن نپوشیده
دیسکالیفهشه؟»

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :تصویری از شهناز
رمارم ،عضو شورای شهر مشهد همراه با مدیران
ش��هری و اس��تانداری در بازدید از مترو منتشر
ش��ده اس��ت که بازتابهایی در فضای مجازی
داشته اس��ت .بدان جهت که مردان مسئول در
حال��ی که لبخند بر لب دارن��د بر روی پله برقی
هستند و شهناز رمارم به تنهایی از پلههای مترو
باا میرود .برای کاربران شبکههای مجازی این
س��وال پیش آمده اس��ت که آیا پله برقی برای
بانوان ممنوع اس��ت که خانم رم��ارم از پلهها به
سختی باا میرود؟! به گزارش جماران،اما شهناز
رم��ارم با انتش��ار این عکس در توییتر نوش��ت:
«هن��گام بازدیدم��ان از خ��ط ۲مترو مش��هد،
عکاس خوش ذوق این عکس نمادین را ش��کار
کرده است .مس��یر زنان برای پیمودن پلههای
ترقی دشوار و تبعیضها سختی راه را دوچندان
میکن��د اما با تاش و غیرت زنان ایرانی مقصد
بعید نیست».
به هر حال این عکس با واکنش متفاوت کاربران
روبه رو شده است.

پیدا شدن اشیاء باورنکردنی
در معده مرد هندوستانی!

پزش��کان هندوستانی حین
معاینه معده یک مرد جوان
که به دلیل درد به بیمارستان
مراجعه کرده بود با صحنهای
عجی��ب روب��رو ش��دند .به
گزارش باش��گاه خبرنگاران،
پزش��کان هندوستانی حین
آزمای��ش ایکس ری متوجه
اشیایی ش��دند که در معده این مرد جوان وجود
داش��ت .ماجرا از آنجا آغاز شد که این مرد پس از
درد شدید معده توسط بستگانش به بیمارستان
«البهادرشاستری»درمنطقهماندیهندوستان
منتقل ش��د .پس از انجام آزمای��ش ایکس ری
پزشکان  ۷قاشق فلزی ۱ ،قاشق پاستیکی ،یک
چاقو ،دو مس��واک ،یک میله و دو پیچ گوشتی را
از معده این مرد جوان خارج کردند .تصاویری که
تهیه شده است این مرد را به همراه اشیاء عجیبی

که توس��ط پزشکان از معده
وی خارج ش��ده است نشان
میدهد .بنا به گفته پزشکان
این عم��ل جراح��ی حدود
 4س��اعت به طول انجامید.
دکتر سوراج بهاردواج در این
باره گفت :ما میتوانستیم به
وضوح نوک چاقویی را که از
بدن این بیمار بیرون زده بود ببینیم .وقتی جراحی
را شروع کردیم اشیاء بیشتری را در معده این مرد
جوان پیدا کردیم؛ چیزی که تابحال ندیده بودیم و
فقط چنین چیزی را در کتاب خوانده بودیم .این
مرد به نوعی اختال روانی دچار شده است .حال
او اکنون مساعد است .گفتنی است؛ این اختال
هرزهخواری ( )Picaشناخته میشود که فرد در
اثر ابتا به آن به خوردن مواد بدون ارزش غذایی
مانند خاک ،گچ و فلزات روی میآورد.

خرید خودروی لوکس با پول خرد!

نمایندگ��ی خودرویی در چین برای ش��مارش
پرداختی یکی از مش��تریان خود سه روز وقت
ص��رف کرد.به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،این
بدان معنی نیست که این خودروی لوکس بسیار
گران قیمت بوده اس��ت! بلکه نح��وه پرداختی
این مش��تری باعث ش��د تا کارکنان نمایندگی
را به دردس��ر بین��دازد .ماجرا از این قرار اس��ت
ک��ه در یکی از نمایندگیهای خودرو در ش��هر
جیانگش��ی چین ،دختر بچهای ۱0س��اله برای
خرید خ��ودروی فولکسواگن پاس��ات ۲0۱۹
کارکن��ان نمایندگ��ی را به دردس��رانداخت .او
ب��رای خرید ای��ن خودروی لوکس  ۶۶کیس��ه
پر از سکه به همراه داشت و این شیوه پرداختی
او باعث ش��د ت��ا  ۱۷نفر از کارکن��ان به مدت
س��ه روز وقت صرف شمارش سکهها کنند .این
دختر بچه در یک رستوران سرو سریع غذا کار
میکند که اغلب پرداختی مشتریان به صورت
س��که است ،بنابراین او با جمع آوری  ۱۳0هزار
س��که تصمیم گرفت تا این خودرو را خریداری
کند که معادل  ۱۹هزار دار بود .خوش��بختانه

معاون س��یمای رس��انه ملی نوش��ت :یکی از
کارکردهای سرنوشت ساز رسانههای جمعی در
هر کش��ور ،تقویت وحدت و همدلی بین مردم
آن مرزوبوم است .چنین انتظاری از رسانهها در
کش��وری مانند ایران که از اقلیتها ،مذاهب و
قومیتهای متنوع تش��کیل ش��ده از اهمیت
افزونتری برخوردار اس��ت .به همین دلیل نیز
«رس��انه ملي» به عنوان رسانهای که بیشترین
ضریب نفوذ و گستره مخاطب را در سراسر کشور
دارد ،تاش برای اتح��اد و مقابله با تفرقه را به
عنوان یکی از ماموریتهای اصلی و سیاستهای
راهبردی خود سرلوحه عمل قرار داده است .این
مهم از آنجا ضرورت دارد که از یک س��و ،رهبر
کبی��ر انقاب ،حضرت امام خمین��ی(ره) و نیز
مقام معظم رهبری(مد ظل��ه العالي) ،هر گونه
تخطی از وحدت در دو س��طح ملی و اسامی
را محکوم و عامل آس��یب دانستهاند و از سوی
دیگ��ر ،دولتهای متخاصم با کش��ور عزیزمان
و رس��انههای وابس��ته به آنها در تمام 40سال
گذش��ته ،نهایت تاش خ��ود را بر تفرقهافکني
و گسست به کار بس��تهاند و به هر بهانهای در
ایجاد تفرقه بی��ن ایرانیان فعالی��ت میکنند؛
به وی��ژه رس��انههایی که در انگلی��س هدایت
میشوند ،انواع ترفندها را با هدف تفرقهافکنی
بین مذاهب مختلف به کار میگیرند .در طول
س��الهای گذشته حتی ش��بکههایی مختص
توهین به مقدسات گروههای مختلف مذهبی
توس��ط دولتهای غربی راهاندازی شده است.
با چنین پیش زمینههایی ،رس��انه ملی ،ضمن

ستون نویس

کاربران��ی در انتق��اد ب��ه رفتار آقایان مس��ئول
گفتهاند «:معنی اون لبخند ملیح آقایون مسئول
رو نمیفهمم؟ بیشتر باید عرق شرم میداشتند»،
«این عکس را تو دنی��ا به عنوان واقعیت جامعه

پخش رایگان گوشیهای آیفون
در یک مرکز تجاری!

دس��ت و دلب��ازی جوان��ی
روسی در یکی از مرکزهای
تجاری شهر سن پترزبورگ
س��ر و ص��دای زی��ادی به
راهانداخ��ت .ب��ه گ��زارش
باش��گاه خبرن��گاران ،در
ح��ال حاض��ر برن��د اپل و
گوشیهای هوشمند آیفون
یکی از گرانترین محصوات در بین گوشیهای
هوشمند بازار هس��تند؛ بنابراین هدیه گرفتن
این گوش��ی به لحاظ قیمتی که دارد میتواند
بسیار خوشحال کننده باشد .حال در «گالریا»
یکی از مرکزهای تجاری ش��هر سن پترزبورگ
اتفاقی ش��گفت انگیز رخ داد و دست و دلبازی
یک جوان همه را شوکه کرد .یکی از باگرهای
این کشور به نام حسین حسنوف تصمیم گرفت
تا ه��واداران خود را در ای��ن مرکز خرید جمع

نماید و به آنها هدیه اهدا
کند .اما هدیهای که او برای
آنه��ا در نظ��ر گرفته بود
بسیار دست و دلبازانه بود.
او بدون قرعه کش��ی کردن
ب��ه هوادارانی که آنجا برای
دیدنش آمده بودند گوشی
آیفون هدی��ه داد .از این رو
ازدح��ام جمعیت بس��یار زیاد ب��ود طوری که
۶طبق��ه این مرکز خرید پر از ه��واداران بودند.
ای��ن باگر گوش��ی آیف��ن را در بین جمعیت
پرتاب میکرد تا هر کس��ی که شانس با او یار
بود این هدیه را دریافت نماید .اما این مراس��م
خیلی طول نکشید ،چرا که ماموران امنیتی از
باگر خواستند تا هر چه سریعتر مرکز خرید را
ترک کند ت��ا بتوانند جمعیت و نظم محیط را
کنترل نمایند.

حفظ منافع ملی ،همواره بر اصل اساسي وحدت
و احت��رام به مقدس��ات ب��رادران و خواهران و
علماي بزرگوار اهل سنت تاکید داشته و دارد؛
به همین دلیل نیز معاونت سیما ،خود را موظف
به این مهم میدان��د که برنامهها و محصوات
خود را منطبق با این اهداف تنظیم و تولید کند.
بدون تردید ،پاک و خالصترین رسانه در حفظ
احترام به مذاهب و ادیان مختلف ،رس��انه ملی
اس��ت چون اساسا تلویزیون جمهوری اسامی
ایران ،همه ایرانیان از هر طیف و گروهی را یک
خانواده میداند .تعهد به اصل وحدت و احترام
به ارزشهای اهل سنت منجر به برخورد قاطع
سازماني در عاليترین سطح و نیز طرح شکایت
از مداح هتاک عامل جسارت به مقدسات اهل
س��نت در یک برنامه زن��ده تلویزیونی(خارج از
اراده مدیران سازمان)ش��د و به هیچ وجه اجازه
داده نشد خواب بدخواهان نظام و تفرقه افکنان
تعبیر ش��ود .این رویکرد درباره اقوام کشورمان
نیز صدق میکند .سیاس��ت و راهبرد رس��انه
مل��ي از ابتدای فعالیت خود تاکنون ،همگرایی
قومیتهای متنوع کشور بوده است .گرایشی که
در برنامههای نمایشی و سریالهای تلویزیونی
نیز ب��ه خوبی دیده میش��ود .نمونه ب��ارز این
سیاس��تگذاری در پربینندهترین سریال نوروز
امس��ال یعنی «نون خ» دیده شد .سریالی که
زیباییه��ا و جلوههای فرهنگی یک��ی از اقوام
اصیل ایرانی یعنی قوم کرد و منطقه کردستان
را به تصویر کشید .منطقهای که ازقضا اکثریت
مردم آن را اهل سنت تشکیل میدهند.

کامنت امروز

محمد ماکویی

ایران میبینند»« ،ترس برخی از پله برقی کاما
طبیعیه .ولی انقدر لیست بلندی در ممنوعیتها
ب��رای بان��وان داری��م ک��ه تصویر وجه��ه بدی
نشان میده»

این ش��مارش با موفقیت انجام ش��د و معامله
ص��ورت گرفت و دختر بچه صاحب یک خودرو
لوکس شد.

یادداشت معاون سیمای ملی
در مورد اتفاقات اخیر

مجریانیکه
از «اصل» افتادهاند!

بازتابهای یک عکس نمادین از مترو مشهد
یکی از کاربران در این مورد نوشته است« :شاید
ایشان از پله برقی میترسند»
کاربر دیگری گفته است« :حتما میخواد پلههارو
بش��ماره ک��ه اگر برق قطع ش��د بفهم��ه از پله
باا رفتن چقدر سخته !»
دیگری نوشت «:احتماا میخواد به مردها ثابت کنه
که زن ضعیفه نیست»
ف��رد دیگری گفته اس��ت «:به نظر میرس��د به
خاطر جمعیت کثیری از آقایان و حضور تنهایی
خودش به عنوان خانم حیا کرده باشند و معذب
بوده باشند و دوستان سعی کنند همیشه مثبت
بیندیشند»
کاربر دیگری نوش��ت «:توی متروی تهران یک
زوج خارجی را دیدم که علی رغم کوله پش��تی
و تع��داد زیاد پلهه��ا ،به جای پله برق��ی از پله
معمولی استفاده کردند چون تحرک و فعالیت را
برای سامتی ازم میدانند و صف ایرانیهای در
انتظار اس��تفاده از پله برقی حیرت آور بود اما ما
ایرانیها حتی از دم در تا مغازه س��ر کوچه ،سوار
خودروی خود میشویم»
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بزرگی گفته اس��ت« :ش��خصیت انسان بیست
س��ال زودتر از ش��خص او پای بر عرصه وجود
میگذارد» س��خن این بزرگوار به زبان س��اده
به این مفهوم اس��ت ک��ه ژنتیک و اینکه پدر و
مادر آدم چه کسی باشد ،بزرگترین نقش را در
شکلگیری ش��خصیت او دارد .قطعا حرف باا
حرف همه نیست و امروزه ،به ویژه در کشورهای
اروپایی ،نقش تعلیم و تربیت را در شکل دهی
شخصیت افراد بسی مهمتر از وراثت میدانند.
در این باب کافی اس��ت س��خنان آنگا مرکل
که به پزش��کان معترضی که دستمزد خود را
با آموزگاران مقایسه کرده بودند ،پاسخ «گمان
کردهای��د که حق��وق آنانی که ش��ما را تعلیم
دادهاند تا به جایگاهی که دارید برس��ید را باید
معادل ش��ما تعیین نمایم» داده ب��ود در نظر
آوریم تا دس��ت کم ب��ه ارزش و اهمیت واقعی
آموزش و پرورش در کشور آلمان پی ببریم .در
فیلم زیبا و به ی��اد ماندنی «بانوی زیبای من»
نی��ز توجه اصلی کارگردان ب��ر نقش آموزش و
تعلیم و تربیت اس��توار بوده است .در این فیلم
یک اس��تاد تعلیم و تربیت زنی از درجه س��ه
جامعه را انتخاب کرده و به مدد تعلیم و تربیت،
رفتار و گفتار او را به گونهای تغییر میدهد که
بتواند به خوبی و شایس��تگی هرچه تمامتر در
میان اعیان و اش��راف جامعه خوش درخشیده
و خویش��تن را عضوی از خانواده آنها جا بزند.
با همه اینها ،در کش��ور ای��ران ،هنوز ،اصل بر
خانواده و وراثت اس��توار اس��ت و جدا از اینکه
بس��یاری از آدمها برای نشان دادن ارزشهای
کم نش��ده خویش «از اسب افتادهایم و از اصل
نیفتادهایم» میگویند ،شماری از ایشان داستان
زیر را برای کم رنگ نش��ان دادن نقش تعلیم و
تربیت روانه گوشها میسازند:
دو م��رد ک��ه یکی اص��ل را اصال��ت خانوادگی
میدانس��ت و دیگ��ری به جد معتق��د بود که
نقش تعلیم و تربیت در ش��کل دهی شخصیت
آدمیان به مراتب بیش��تر از وراثت اس��ت با هم
ق��رار میگذارند که یک ماه��ی به هم فرصت
دهن��د تا پس از انقضای این م��دت ،هر یک از
طرفین با نشان دادن مصداقی که درستی سخن
ایشان را ثابت میکند از خجالت طرف مخالف
خود در بیاید .با انقضای مدت یک ماهه معتقد
ب��ه نقش مهم تعلیم و تربیت ط��رف دوم را به

ضیافتی ش��اهانه دعوت میکند .طرف دوم در
مراسم ضیافت ماحظه میکند که از گربهها به
عنوان گارسون و پیشخدمت استفاده شده و آنها
با در بر کرن لباس آدمها به خوبی هر چه تمامتر
از عهده پذیرایی و استقبال از کلیه مدعوین بر
آمدهاند .با پایان ضیافت ،طرف اول داد س��خن
داده و میگوید که به برکت تعلیم و تربیت قادر
ش��ده ویژگیهای گربهه��ا را از آنها گرفته و از
ایشان انسانهایی که به خوبی از عهده پذیرایی
از دیگر انسانها بر میآیند ،بسازد .طرف دوم که
قافیه را باخته میبیند جواب میدهد که اگر شما
توانستید فردا ش��ب هم از گربهها همین نحوه
پذیرایی را بگیرید من حرفی برای گفتن نخواهم
داشت .طرف اول قبول کرده و طرف دوم را برای
پذیرایی ش��ب دوم دعوت میکند .شب دوم و
هنگامی که گربهها مشغول پذیرایی از میهمانان
بودند ،طرف دوم موشی که در زیر پیراهن پنهان
ساخته بود در آورده و آن را در برابر گربهها رها
میس��ازد .گربهها با مش��اهده موش میهمانی
را رها س��اخته و هم و غ��م خویش را معطوف
موشگیری مینمایند .با مش��اهده این وضع و
اوضاع به هم ریخته معتقد به اصل بودن اصالت
خانوادگی میگوید ک��ه طبیعت گربه ،گرفتن
موش اس��ت و لذا اگر هم گربهها به مدد تعلیم
و تربیت شایسته چند صباحی گرفتن موش را
ترک کردند ،به مجردی که اوضاع را بر وفق مراد
دیدند به طبیعت خویش برگشته و مجددا گربه
خواهند شد .از لحاظ علمی عوامل عمده تعیین
کننده شخصیت آدمی وراثت و محیط است و
لذا ژنتیک و تعلیم و تربیت قادرند به همراه هم
آدمی را به گونهای که با دیگر افراد جامعه فرق
داشته باش��د یا نداشته باشد ،بار بیاورند .با این
حال ،نگاهی به بیانات و رفتار مجریانی که این
روزها دس��ته گلهای حسابی آب میدهد گواه
این است که آنها از اصل افتادهاند و گزینشهای
متکی بر ظاهر آنها قادر نش��ده باطن ایشان را
بدرس��تی مورد شناس��ایی و ارزیابی قرار دهد.
با این حال ،احتمال اینکه برخی از اینها به علت
عدم آموزش کافی در صدا و سیما قادر نشدهاند
در م��واردی که تعلیم ندیدهان��د گفتار و کردار
شایس��تهای از خود بروز دهن��د نیز وجود دارد.
البته این امکان نیز هس��ت ک��ه تزاحم حاصله
از آموزشهای قبل از مجری ش��دن و تعلیم و
تربیت صدا و سیمایی و بعد از مجری شدن کار
دست هر سه طرف ماجرا داده و برنامههایی که
هرگز مورد پسند صدا و سیما ،مردم و میهمانان
گرانقدر نمیباش��د را روانه خانههای بینندگان
تلویزیونی نموده باشد!
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ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

واردات ﭼﺎی ﺳﯿﺎه ٤٠درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ

ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﭼﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ  40ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺁﻣﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺣﺪﻭﺩ
 3500ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﭼﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻻﺭﻯ  16ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  940ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ﺑﺎزاری ﺎ ،داد و ﺪ ﺑﺎ ﭼﮏ را
ﮐ ﺎرﮔﺬا ﺪ

ﺍﻳــﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻚ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ؛
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ
ﺷﺪﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ،ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ
ﺧﺼــﻮﺹ ﺩﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭼﻚ ﺩﺭ
ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻚ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﮔﻔﺖ:
ﺧﻴﻠﻰ ﻛﻢ.ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷــﺎﻥ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﻚ
ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻧــﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭼﻚ
ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻡ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﮔﺮ ﭼﻜﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻭﺭﻃﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ.
ﺍﻭ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺎ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻯ  6ﻣﺎﻫﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻰﺷــﺪ ،ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺯﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺤﺘﺎﻁ ﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﺮﺳﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﭘﻮﻟﺸــﺎﻥ  6ﻣﺎﻩ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻧﻘﺪ ﻛﺮﺩﻥ
ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻚ ﺍﻧﺒﻮﻩﺳﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻛﻤﺘﺮ ﻛﺴــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ
ﻣﺎ ،ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﮔﭻ ﻭ ...ﭼﻚ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ،
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﭼﻮﻥ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻌﻼ ﺍﺯ ﻛﺴﻰ ﭼﻚ
ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﻘﺪﻯ ﺷﺪﻥ ﻣﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎ
ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻧﻘﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺭﻭﻧﺪ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻛﻤﻰ ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ
ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﺗﻰﺍﺵ ﻣﺎﻳﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻗﻴﺎﺱ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳــﻦ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﻴﺴــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﭼﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻧﺪﺭﻯ ،ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﭼﻚﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﮔﻔﺖ :ﻛﺎﻫــﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺸــﺘﻰ ﺩﺭ
ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻛﻞ ﺗﺒــﺎﺩﻻﺕ ﭼﻚ ﻧﻴﺰ
ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﻣﺒﺪﻝ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ:ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺭﻛﻮﺩ
ﺗﻮﺭﻣﻰ ﻧﺒــﻮﺩ ،ﺍﻳــﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ
ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺁﻥ
ﮔﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﻪ ﺑﻴــﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﮔــﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭼﻚﻫﺎﻯ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ ،ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ
ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ ﺑــﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ
ﺷﻮﺩ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﺪ.

ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ

ﻔﺮ ﻮاﯾﯽ ﺎﺑ ﺎن
ﮔﺮان ﯽ ﻮد؟

ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰﮔﻔﺖ :ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻧﻮﻉ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻧﻴﻮﺯ،ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؟
ﮔﻔﺖ :ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻛﻼﺱ ﻧﺮﺧــﻰ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺩﺭ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﻣﻨﻪ
ﺣﺪﺍﻗﻠﻰ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺍﺳــﻌﺪﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﻂ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ
ﻧﻮﻉ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻠﻴﻂ
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﻂ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺍﻧﺪﻙ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﺪﻭﺩ  400ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺪ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻠﻴﻂ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 500
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻛﻼﺱ ﭘــﺮﻭﺍﺯ  10ﺗﺎ  15ﻧﺮﺥ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻠﻴﻂ ﻫﺮ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻧﺮﺥ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﺳﻌﺪﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﺝ ﻭ
ﻣﺮﺝ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ؟ ﮔﻔﺖ :ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻠﻴﻂ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﺍﺯ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﺮﺧﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ.

ﺍﻋﺪﺍﺩ

20,770,000,000
ا ﮑ ﺎس ﯾﻮرو در ﺟ ﺎن در ﮔﺮدش ا

ﺩﺭ ﺣـﺎﻝ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑﻴـﺶ ﺍﺯ 20ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﻭ
770ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳـﻜﻨﺎﺱ ﻳـﻮﺭﻭ ﺩﺭ
ﮔﺮﺩﺵ ﺍﺳـﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴـﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ،ﺍﺳـﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳـﺪ  100ﻭ 200
ﻳﻮﺭﻭﻳﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻯ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ
ﺑﺎﻻﻳﻰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺟﻌﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻣﻰﺳـﺎﺯﺩ .ﺗﻮﻥ ﺭﻭﺱ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺨﺶ
ﺍﺳـﻜﻨﺎﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﻧـﻚ ﻣﺮﻛـﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﻔﺖ:
ﻳﻜـﻰ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫـﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻳـﻮﺭﻭ ،ﭼﺎپ
ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻋﺒـﺎﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﺪﻯ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺍﺳـﻜﻨﺎﺱ ﻳﻮﺭﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳـﺖ ﭼﭗ
ﺟﻠـﻮﻯ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﺑـﻪ ﻭﺿﻮﺡ
ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻮﺍﺭ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ .ﺭﻭﺱ
ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎﻯﺍﻣﻨﻴﺘﻰﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﺍﺳـﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ 2.3
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ 200ﻳﻮﺭﻭﻳﻰ ﭼﺎپ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺗﺰﺭﻳﻖﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪﻭﻓﺮﺍﻳﻨﺪﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻰﺁﻧﻬﺎﺑﺎ
ﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

 96.9ﺩﺭﺻﺪ

ﻮرم دا ﺪاری ﺎ در ﺎل ٩٧

ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛـﺮﺩ :ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ »ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ ﺳﻨﺘﻰ«
ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﺳـﺎﻝ  1397ﻧﺴـﺒﺖ
ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ) 96ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ( ﺣـﺪﻭﺩ 96.9ﺩﺭﺻﺪ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ
ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨـﺶ ﻧﻴـﺰ  53ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳـﺖ .ﺑﻪ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﻣﺮﻛـﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺭﻭﺯ
ﺳﻪ ﺷـﻨﺒﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ :ﺷـﺎﺧﺺ ﻗﻴﻤﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺯﺭﺍﻋﺖ ،ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺩﺍﻣﺪﺍﺭﻯ
ﺳـﻨﺘﻰ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 97
)ﺗﻮﺭﻡ ﺳـﺎﻻﻧﻪ( ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻝ 96
ﺑـﻪ 47.8ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺳـﻴﺪ ،ﺗـﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ
ﻧﻘﻄﻪ ﻓﺼﻞ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﭘﺎﺭﺳـﺎﻝ ﻧﻴﺰ 60.5
ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ .ﺷﺎﺧﺺ »ﺯﺭﺍﻋﺖ ﻭ ﺑﺎﻏﺪﺍﺭﻯ«
ﺩﺭ ﻓﺼـﻞ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ ﺳـﺎﻝ  1397ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ
316.9ﻭﺍﺣـﺪ ﺑـﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ  96ﺣﺪﻭﺩ  42ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺼﻞ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺯﻣﺴـﺘﺎﻥ  97ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ
ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺳـﺎﻝ ) 96ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺳﺎﻻﻧﻪ( ﻧﻴﺰ
ﻣﻌﺎﺩﻝ 45.4ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎﻧﻚ

اﺑﺮاز ﺎﺧﺮ ﺪی ﻤ ﯽ
از روﯾﮑﺮد ﮐﺮهای ﺎ

ﻳﻮ ﺟﺎﻧﮓ ﻫﻴﺎﻥ ﺳــﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻛﺮﻩ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺎﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﺒﺮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﻰ
ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻛﺮﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠــﻰ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻭ ﺷــﻔﺎﻑ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﻛﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺿﻤﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﺎﺧﺮﺳﻨﺪﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺍﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﺷﻜﻨﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺮﻩ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫــﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺭﺋﻴــﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺮﻩ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻛــﻪ ﻣــﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑــﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﻳﻮ ﺟﺎﻧﮓ ﻫﻴﺎﻥ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺧﺒﺮ

ﻌ ﮕﺮانﮐﺎ ﯽ
ﯽ آﯾ ﺪ
در ﻤﺎﯾ ﮕﺎه ﮔﺮد

ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ،ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺷﻰ ،ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻬﻢ ﺗﺎ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﺎﺷﻲ ،ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ)(2019-CERAFAIRﮔﺮﺩﻫــﻢ
ﻣﻰﺁﻳﻨــﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺒــﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻭ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻮﻳــﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧــﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻋﺰﻳﺰﺯﺍﺩﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻛﺎﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

aftab.yz@gmail.com

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘــﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺗﻌﻬــﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺗــﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ
 442ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ  220ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺁﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺑﺎﺩﻛﻮﺑــﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ،
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﻧﭽﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻘــﺮﺭ ﻛــﺮﺩﻩ  20ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻫــﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻘﺪﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ 80ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺻﺮﻑ

ﺤ ﻮﻻتﺧﻮدراﺑﺎزﯾﺎنﺑﻔﺮو ﯿ

ﺎﯾﭙﺎ :ﻤﯽ ﻮا ﯿ

ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻌﻮﻗﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺷــﻮﺩ .ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﻮﺩ،
ﺩﺭﻏﻴﺮﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕﺍﻣﻜﺎﻥﺩﻻﻝﺑﺎﺯﻯﻭﺩﺍﻣﻦﺯﺩﻥﺑﻪﻗﻴﻤﺖﻫﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﻗﻴﻤــﺖ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ  80ﺩﺭﺻــﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ

 20ﺩﺭﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺳــﺘﻤﺰﺩ ﻭ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﻥ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ
ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺩﻛﻮﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻓﻮﻻﺩ ،ﻣﺲ ،ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻭ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺎﻳﭙﺎ
ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺯﻳﺎﻥ  6ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺳــﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﻯ ﻛﻪ
ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻫﺎﻯ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﺭﺳﻴﺪﻧﺪ
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻣﻠﺦھﺎ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﺳﺎوه
ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن ﮔﺰارش ھﺎﯾﯽ در ﺑﺎره ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﺒﻮه ﻣﻠﺦھﺎ
در زﻣﯿﻦ ھﺎی ﺑﺎﯾﺮ ﺣﻮاﻟﯽ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم)ره( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ :ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﺧﻰ ﻧﻴﺴﺖ
ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺳــﻤﻰ ﺧﺒﺮﻯ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺟﻢ
ﺑــﻪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺟﻨﻮﺏ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻫﺠﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ
ﻧﺎﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺷﻬﺮ
ﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﻢ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺑﺎﻏﺎﺕ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺭﻯ ﮔﻔﺘﻪ
» ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻯ ﻛﻠﻴﻦ ﺣﺴــﻦ ﺁﺑﺎﺩ
ﻓﺸﺎﻓﻮﻳﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺍﺳﺖ«
از ﻣﺮاﮐﺶ ﺗﺎ ﻓﺮودﮔﺎه اﻣﺎم)ره(

ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﻗﺒﻞ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻭﻩ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﺷــﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ
ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻣﻠﺦﻫــﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﻳــﺮ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ
ﺍﻣﺎﻡ)ﺭﻩ( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺑــﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳــﻦ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎ ،ﻏﻠﻪ ﻛﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﺍﻥ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ
ﻫﺪﻑ ﮔﻴﺮﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻯ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ
ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺭﻭﺍﻳﺘﻰ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﺭﻭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺍﻣﺴﺎﻝ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ.
ﺑﺎران و ﻣﺰارع ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﻋﺎﻣﻞ ھﺠﻮم ﻣﻠﺦ ھﺎ

ﻛﺎﻭﻩ ﺍﻓﺴــﺮﻯ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷــﺪ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ

ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻭ ﻭﺍﻛﺎﻭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻛــﺮﺩ :ﺑﺎﺭﺵ ﻫﺎﻯ ﺑــﻰ ﻭﻗﻔﻪ ﺑﻬﺎﺭﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ
ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﺷــﺪ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺧﺸﻚ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺑﺎﻏﺎﺕ ﭘﺴﺘﻪ ﺳﻴﺮﺍﺏ ﺷﺪﻧﺪ ؛ ﺩﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺛﺒﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ
ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ :ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺭﺵ ﻧﺎﭼﻴﺰ
ﺑﺮﻑ ﺭﺍ ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻬﺎﺭ ﻣﻮﻛﻮﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ
ﻣﻮﺟــﺐ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰﻯ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﺷــﺪ ﻭ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻫﺠﻮﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﮔﻴﻼﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺳﺮﺳﺒﺰﻯ
ﻋﻠﻔﺰﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺍﻓﺴــﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍﻫﺒــﺮﺩﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑــﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﻄﻮﺭﻳﻜﻪ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ،
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺧﻮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﺭ ﻫﺸــﺪﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻧــﺪ ﻛﻪ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎ
ﻧﺎﺩﻳــﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻫﺸــﺪﺍﺭﻫﺎ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﻠﻰ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎ ﺩﻳﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ.
ﻣﻠﺦ ھﺎی ﺧﻮدی ،ﻣﻠﺦ ھﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮدی !

ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﺑﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ،ﺑﺎ
ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﻗﻢ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ
ﻣﻠــﺦ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﺷــﺪ
ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻯ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ

ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ:

ﺑﺎ ﮏ ﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل ﺮدم ﺧﺎ ﻟﻮﮐ

ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻳﻦﻛﻪ  10ﺩﺭﺻﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺧﺎﻟــﻰ ﺍﺯ ﺳــﻜﻨﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﻭ
ﻫﻠﺪﻳﻨﮓﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﺭﺍ ﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺣﺴــﺎﻡ ﻋﻘﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻦﻛــﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺴــﻜﻦ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺧﺎﻧــﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺷــﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺳــﻮﺩﻯ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻭﺿﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳــﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ،
ﺿﺮﺭ ﺧﺎﻟﻰ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ
ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ
ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﻰ ﻭﺿﻊ ﺷــﺪ ﻭﻟﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ
ﺫﻯﺭﺑﻂ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﻫﻢ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺳﺨﺖ
ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦﻛــﻪ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺧﺎﻟــﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑــﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟــﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ 2 ،ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ  600 ،500ﻫــﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﻳــﻢ .ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒــﺎ 25ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﻌﻨﻰ  10ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ.

ﯽ ﺎز ﺪ

ﺑﻪ ﻧﻈــﺮﻡ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻥ  10ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻳﻚ ﺍﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ  10ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰﻫــﺎ ﻭ ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻭ ﺗﺤــﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﻭﻝ.
ﻧﺎﻳــﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﻭﻝ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ
ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﻛﺮﺩ :ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺎﻟﻰ ،ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ
ﻣﻔﻬــﻮﻡ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻋﻘﺒﺎﻳــﻰ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ
ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺷــﻴﻚ
ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺑﺮﺝﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻯ ﻣﺎﺭﻙﺩﺍﺭ ﻭ
ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻻﻛﭽﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺸﻮﺩ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ
ﺍﺻﻠﻰ ﻣــﺎ ﻛﻪ ﺩﻫﻚﻫــﺎﻯ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ.
ﻋﻘﺒﺎﻳﻰ ﮔﻔﺖ :ﺣﺎﻝ ﺳــﻮﺍﻝ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻪﻫــﺎﻯ ﻟﻮﻛــﺲ ﻭ ﻻﻛﭽــﺮﻯ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻛﺴــﻰ
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ﻭ ﻫﻠﺪﻳﻨﮓﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺨﺶ
ﻋﻤــﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺲ ﺭﺍ ﻣﻰﺳــﺎﺯﻧﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺖ ﻭ ﺳــﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻥ ﺍﻣﻼﻙ ﺗﺎﻛﻴﺪ
ﻛــﺮﺩ :ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ،ﻣﺠﻠــﺲ ﻭ ﺩﻭﻟــﺖ
ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺎﻧﻚﻫــﺎ ﺑــﻪ ﭼﻨﻴــﻦ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻭ ﻛﺸﺘﺰﺍﺭﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ ﻗﻢ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻗﻢ
ﺑﻮﻣﻰ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ » ﻣﻠﺦ ﻗﻤﻰ« ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺁﺳــﻴﺐ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ
ﻧﻤﻰﺯﻧﻨــﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺷــﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.

و اﯾﻨﮏ ﺗﮫﺮان؟

ﺣــﺎﻝ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﻮﺛﻘــﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﻯ
ﻧﮕــﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷــﻨﺒﻪ،
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻯﺭﺑﺎﻁﻛﺮﻳﻢﻭﭘﺮﻧﺪﻣﻤﻠﻮﺍﺯﻣﻠﺦﻫﺎﻳﻰﺍﺳﺖﻛﻪ
ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺩﺳــﺘﺠﻤﻌﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺑﻄﻮﺭﻳﻜــﻪ ﺍﺯﺩﺣﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛــﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺻﻨﻔﻰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ
ﮔﻔﺘــﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺁﺳــﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻰﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ
ﺳــﻢ ﭘﺎﺷــﻰﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ  30ﺗــﺎ  35ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﺍﺯ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﭼﻮﻥ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺰﺍﺭﻉ
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ
ﺁﻣﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻮﺩ.
ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺦ ﮔﻮﺵ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺟﺪﻯ ﺗــﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻣﺮﺍﻛﺸﻰ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ  28ﻫﺰﺍﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﻛﺸــﺎﻭﺭﺯﻯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ 850
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻦ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻭ ﺁﺑﺨﻴﺰﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ

ﺪ ﺤﺮﯾ

ﻛﻤﻴﺘــﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣــﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺑــﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺗﺒﻪ
ﺑﺮﺗــﺮ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑــﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ،ﺍﺯ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒــﺮﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ،ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺳــﻬﻤﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ

ﺳﻮﺳﮏھﺎ و زﻧﺒﻮرھﺎ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺸــﺮﺍﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﻠﺦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﮔﺰﺍﺭﺷــﻬﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ
ﺗﻮﺍﺑﻊ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺁﻓﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺳﻮﺳﻚ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺧﻮﺍﺭ
ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ ﺳﺎﻗﻪﺧﻮﺍﺭ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ» .ﻓﺮﺿﻰ«
ﻣﺪﻳﺮﻛﻞﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻰﺍﻟﺒﺮﺯﺍﻭﺍﺋﻞﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﮔﻔﺘﻪﺑﻮﺩ
ﺳﻮﺳﻚ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺧﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﺪﻩ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺠﻮﻡ
ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭﮔﺎﻫﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻠﺦ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻓﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ
ﺩﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴــﺎﺭﺗﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ
ﺁﻓﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻯ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭ ﺑﺎﻏﻰ ﻛﺸﻮﺭ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﮔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﻴﺮﺩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻋﻴــﻦ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺟﺜﻪ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ
ﺑﺎﻏﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﺸﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻰ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺳــﺖ ﺍﻛﻴﭗ ﻫﺎﻯ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺧﺴﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻯ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ

ﺎی ﻔ ﯽ آ ﺮﯾﮑﺎ را دور ﯽز ﺪ

ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﻫﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺸــﺎﻳﺶ ﺷــﻌﺒﻪ ﺩﺭ ﺑﻤﺒﺌﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ
ﺑﻪﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥﮔﺎﻩ ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺍﺳــﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﭘﻴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺎﻡ ﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸــﺘﺮ
ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﻛﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ،
ﻫﻨــﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳــﺪ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻞ
ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻔﺘﻜﺶﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖﺧﺎﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿــﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻣــﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﻫﻨﺪ،ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﺻﻠــﻰ ﻧﻔﺖ ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﻨــﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳــﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻫﻨﺪ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 80ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﻔﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﻘﺎﻡﻫــﺎﻯ ﻫﻨﺪﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﺑﺎﻭﺟﻮﺩﻯ ﻛﻪ
ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻼء
ﻧﻔــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﻫﻨﺪ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﻄﻮﺡ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﭘﻴــﺎﻡ ﻣﻬﻤــﻰ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻨﺪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ
ﻫﻨﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺒِﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ِﺩ ﭘﺮﻳﻨﺖ ،ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﻫﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛــﺮﺩ ،ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺎﺭﻧﺪﺭﺍ
ﻣﻮﺩﻯ – ﻧﺨﺴــﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ – ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﻧﻔﺘﻰ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻧﻴﺰ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﭘــﻮﻝ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﭘﻴﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﻠﻊ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﻧﺎﺭﻧﺪﺭﺍ ﻣﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻏﺎﺯ
ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻗﺪﻡﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦﺣﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺳــﻄﺢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﺯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻨﺪ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺁﻥﻛﻪ ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩﻫﺎﺵ ﺍﺯ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺍﻭﭘﻚ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺷــﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺨﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ
ﻓﺎﺵ ﺷﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﮔﻔﺖ :ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﻴﻢ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻧﻔﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻫﻨﺪﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ

ﮐﻤﯿ ا ﺪاد ا ﺎم ﺧﻤﯿ ﯽ )ره(از ﺑﺎ ﮏ
ﻣﺼﻮﺏ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ
ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ،ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 97
ﺭﻗﻤﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ  44ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﺋﻰ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﻳﺶ،
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ  142ﻫﺰﺍﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ
ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﺳــﻴﺐ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ
ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﻌﻰ ﻭ ﭘﻮﺷــﺶ ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻯ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻰ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰﻫﺎ ﺣﺎﻛﻴﺴــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻭﺭﻭﺩ
ﻣﻠﺦﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺷــﻬﺮ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ
ﻣﻘﺼﺪ ﺷــﻬﺮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻬﺮﻳﺰﻙ ،ﻗﻴﺎﻣﺪﺷﺖ،
ﺷﻬﺮﺭﻯ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﮑ

ﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد

ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ  40ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(
ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤــﺎﻅ ﺩﺭﺻﺪ

ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳــﻬﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  110ﺩﺭﺻﺪﻯ،ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ
ﺑــﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣــﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ(
ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

کلینت ایستوود فیلم تروریستی می سازد

جریان ساخت پروژه همچنان بدون نام کلینت ایستوود درباره یک
مامور امنیتی آبرو رفته ،س��رانجام در استودیو برادرانوارنر ریشه
گرفت .مقدمات تولید این فیلم در ابتدا و از سال  ۲۰۱۴در کمپانی
فاکس مطرح بود و ایس��توود امیدوار است کار فیلمبرداری آن در
سال جاری آغاز شود .شخصیت اول این فیلم یک مامور امنیتی به
نام ریچارد جوئل است که جونا هیل نقش او را بازی خواهد کرد
و لئوناردو دیکاپریو نیز نقش وکیل مدافع او را برعهده دارد .تیم
مور ،جسیکا میر ،کوین میشر و جنیفر دیویدسون از دیگر بازیگران

فیلم خواهند بود .داس��تان این پروژه بینام ،روایتی
اس��ت واقعی از ماجرای یک بمبگذاری تروریس��تی
که در آتانتای جورجیا و در حین برگزاری المپیک
تابستانی س��ال  ۱۹۹۶به وقوع پیوست .در آن زمان
ریچارد جوئل یکی از ماموران حفظ برقراری امنیت
بازیها و اولین نفری بود که کوله پش��تی حاوی بمبها را کشف
ک��رد .او بافاصله بعد از پیدا ک��ردن بمبها ،آژیر خطر را به صدا
درآورده و پلی��س را از ماجرا خب��ردار کرد .گرچه در نهایت بمب

لیلی گلستان:

نویسندگانجوان
به نوشتن ادامه دهند

آفتاب یزد – گروه فرهنگی :نشست خبری
دومی��ن دوره جای��زه ارغوان(داس��تان کوتاه با
موضوع شب) روز گذشته سهشنبه  7خردادماه
در خان��ه هنرمندان برپا ش��د .در این نشس��ت
لیلی گلس��تان یک��ی از اعضای هیئ��ت داوران
جایزه ارغوان و اوژن حقیقی دبیر جایزه حضور
داش��تند .اوژن حقیقی در ابتدای این نشس��ت
اطاعات و آماری از این دوره ارائه کرد و توضیح
داد :حدود  ۶۰۰نفر در دوره دوم مسابقه شرکت
کردند که  37۶نفر آنها واجد ش��رایط حضور
در مس��ابقه بودند .از این تعداد  ۲۲۴نفر خانم و
 ۱5۲نفر آقا هستند .با توجه به محدودیت سنی
مسابقه ،بااترین سن شرکتکننده  3۰ساله و
کوچکترین فرد  ۹سال سن دارند .او با بیان این
که مراس��م اختتامیه دومین دوره جایزه ارغوان
 ۲3خرداد ماه ساعت  ۱8:3۰در خانه هنرمندان
برگزار میشود ،ادامه داد :عاوه بر اهدای جایزه
به برگزیدگان مراس��م یادبود داریوش شایگان
نیز برپا خواهدشد .حقیقی بزرگترین دستاورد
جای��زه ارغوان را حضور اس��تعدادهای جوان به
عرصه ادبیات و نش��ر دانس��ت و اف��زود :عباس
س��عیدی یکی از شرکتکنندگان دوره قبل که
جزو  ۱۰نفر نخس��ت ب��ود موفق به چاپ کتاب
شده است .او درباره آینده این جایزه توضیحاتی
ارائه داد و گفت :اتفاقات جدیدی در پیش داریم
و بزرگتر ش��دن و دارای تحریریه دائم داشتن
این جایزه نیازمند زیرس��اختهای ازم است و
به مرور اخبار آن اعام میش��ود .حقیقی با این
توضیح که آثار رسیده توسط پنج نفر در هیئت
انتخ��اب خوانده میش��ود و  3۰اثر برای هیئت
داوران فرستاده میشود تا  ۱۰داستان را انتخاب
کنند ،تصریح کرد :نش��ر مرکز حامی مس��ابقه
اس��ت و  ۱۰اثر اول را منتشر میکند .همچنین
برای این افراد ورکش��اپ نویس��ندگی برگزار
خواهدشد .دبیردومین دوره جایزه ارغوان اولین
و آخرین دغدغه برگزاری این جایزه را کش��ف
اس��تعداهای جوان و چاپ آثار آنها دانست .او
تاکید کرد جایزه ارغ��وان تنها جایزه خصوصی
اس��ت که داس��تانهای چاپ نش��ده را منتشر
میکند و در ادامه از انتش��ارات هفت رنگ برای
برپای این جایزه ،شورای سیاستگذاری ،هیئت

انتخاب و هیئ��ت داوران ،حامی��ان مالی ،خانه
هنرمندان و نشر مرکز تشکر کرد.
در ادامه این نشست لیلی گلستان با این توضیح
که تعداد آثار خوب امس��ال نسبت به دوره قبل
بیش��تر بود ،اظهارداش��ت :تلخی و ناامیدی در
محت��وای همه کارها وجود داش��ت که موجب
تعجبم ش��د .البته نویسنده از اطراف خود الهام
میگیرد .حسادت ،کینه ،انتقام و موضوعاتی از
این دس��ت از کجا نش��ات میگیرند؟ منشا این
عوامل به جامعه و زیست آدم برمیگردد و نوشتن
آن طبیعی است .اما چرا خوبیها را نمیبینیم؟
چرا موضوعات مثبت دیده نمیشوند؟ چیزهای
خوب و زیبا کم نیس��تند و باید درباره آنها نیز
بنویس��یم .او ب��ا بیان این که محت��وای قصهها
سورئال و خیلی فراواقعی و تخیلی بودند ،تصریح
کرد :همه ما وقتی صبح از خواب بلند میشویم
تا ش��ب با اتفاقات مختلف و صحنههای عجیب
و غریب روبرو هس��تیم .به نظ��رم این تخیل و
صحنههای نوش��ته شده طبیعی است .گلستان
با تاکید بر این که مورد دیگری که باعث تعجبم
ش��د فقدان "عش��ق" در این آثار بود ،افزود :در
هیچ یک از متونی که خواندم بارقهای از محبت
زن و مرد وجود نداش��ت که برایم بسیار عجیب
بود .این موضوع تعجبآور و نگران کننده ذهنم
را مش��غول کرده است .مگر میش��ود جوانان
با عش��ق آش��نا نباش��ند! او با این توضیح که از
سال  ۱3۶7که گالری گلستان را راهاندازی کردم
هدفم کش��ف اس��تعداهای جوان بود و هست،
ادامه داد :ازم است ناش��ران نیز به افراد جوان
توجه کنند و با کش��ف استعدادهای جوان آثار
آنها را به چاپ برس��انند .البته نشر چشمه به
این کار اهتمام دارد .گلستان درباره انتخاب تم
مسابقه نیز توضیح داد :برای انتخاب تم مشورت
میکنیم و از بین پیش��نهادات یک تم انتخاب
میش��ود .هدف خاصی در انتخاب تم نداریم .او
استمرار نویسندگی را بسیار مهم دانست و افزود:
درست است زندگی خرج دارد ولی حیف است
استعدادهای جوان نویسندگی را ادامه ندهند .با
برنامهریزی مناس��ب میتوان وقت ازم را برای
کار و نوش��تن فراهم کرد .وقتی استعداد وجود
دارد باید ادامه داد و متوقف نشد.

«پارادایس» در آمریکا
علی عطش��انی کارگردان س��ینما درباره آخرین
وضعیت اک��ران خارجی فیلمهای «پارادایس» و
«اولین تولد» گفت :فیلم سینمایی «پارادایس»
هم اکنون در ش��هرهای مختلف آمریکا در حال
اکران است همچنین نمایش آن در سوئد و دیگر
کش��ورها و ش��هرهای اروپایی ادام��ه دارد .فیلم

فرهنگی

س��ینمایی «اولین تولد» هم اکنون در انگلیس
اکران میش��ود و بعد در کش��ورهای هند ،نروژ،
ترکیه و ش��مال آمریکا نمایش داده خواهد شد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ،این کارگردان با
اشاره به جدیدترین فعالیت سینمایی خود بیان
کرد :فیلمنامه «س��لفی با دموکراس��ی» توسط

عمل کرد و یک نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد،
اما واکنش سریع جویل و دیگران نیروهای امنیتی در
تخلی��ه محل منجر به نجات جان افراد زیادی ش��د.
به گزارش صبا به نقل از هالیوودریپورتر ،این پروژه در
ابتدا قرار بود در کمپانی فاکس ساخته شود اما پس از
آن که کار نقل و انتقال مالکیت فاکس به دیزنی در آغاز بهار امسال
به اتمام رسید ،کلینت ایستوود تصمیم گرفت به خانه همیشگی
خود در برادرانوارنر بازگردد.

بهزاد فراهانی:

فکرمیکردند
ممنوعالکارهستم

بهزاد فراهانی بازیگر س��ینما و تلویزیون درباره
میزان اهمیت تیپ و شخصیت بودن کاراکترهای
انتخابی و نقشهای برونگرایی که در چند سال
اخیر ب��ه ایفای آنها پرداخته ،گفت :به ش��خصه
برنمیتابم که شخصیتها را از یکدیگر جدا کنیم
و آنها را س��یاه و س��فید ببینیم .من آدمها را بر
مبنای موقعیت خودش��ان تحلیل میکنم .یعنی
شرایط فرهنگی ،تباری ،خانوادگی ،شغلی آنها را
مورد مطالعه قرار میدهم و اگر میبینید که گاه
ش��خصیتهای بیرونی را بازی میکنم ،به خاطر
خود شخصیت اس��ت .البته در شرایط فعلی هر
کس��ی یک نقش را خوب بازی کند ،کارگردانان
محت��رم تمایل دارند که تنها همان نقش را به او
واگذار کنند .در واقع به همین دلیل هم هست که
خیلی از آدمها در یک نقش باقی میمانند که من
این را نمیپسندم .وی افزود :به هر حال آدمها بر
مبنای موقعیتش��ان و وضعیتی که در موقعیت
تاریخی دارند تغییر میکنند .من چون شناخت
هن��ریام از لحاظ آکادمیک ،شخصیتشناس��ی
اس��ت و به صورت آکادمیک شخصیت را تحیل
میکنم ،سرم کاه نمیرود که خودم را با شرایط
روز همگ��ون کنم .یعنی در مواجهه با نقشهای
مختلف ب��ا ش��رایط علمی ش��خصیت از لحاظ
جامعهشناسی و روانشناسی برخورد میکنم .این
بازیگر گفت :دو س��ه سالی بود که به من نقشی
پیشنهاد نمیشد و یا نقشهایی پیشنهاد میشد
که عمیق نبود .به نوعی انگار بین کارگردانان این
شبهه به وجود آمده بود که من ممنوعالکار هستم
که چنین مسئلهای نبود .وقتی خاصه این نقش
را آقای محمودی برایم خواند ،دیدم ش��خصیت
درگیری است که ازمه بازی کردن آن یک مقدار
دانش ،تبحر و تجربه اس��ت و آن را پذیرفتم .به
طور کلی نقشهایی که به زحمتکش��ان و اقشار
ایههای رنجبر جامعه میپردازد را دوس��ت دارم
و بازی آنها جزو خواستههای آرمانی و درونی من
اس��ت .فراهانی ادام��ه داد :مجموعه «دلدار» نیز
به همین صورت اس��ت و زحمتکشان جامعه در
آن حض��ور و جریان دارند و م��ا زندگی آدمهای
متعادل و متوسط را میبینیم .به همین دلیل از
ایفای نقش خود راضی هستم و به نظرم یکی از
کارهای خوب کارنامه کاریام به ش��مار میآید.

مس��عود احمدیان در مرحله بازنویس��ی نهایی
اس��ت و به واسطه ش��رایط محتوایی آن و طبق
برنام��ه ریزیهای انجام ش��ده زمس��تان کلید
کار زده میش��ود .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
فیلمنامه «رایمون» هم توسط جابر قاسمعلی در
حال نگارش اس��ت و فکر میکنم حدود یک ماه
آینده تمام شود و پاییز هدف ما برای کلید زدن
آن خواهد بود.

در درامنویسی مسائلی وجود دارد که باید به آن
پرداخ��ت .ازمه این کار این اس��ت که تلویزیون
محترم نگاهش به ادبیات نمایشی و ادبیات ملی
باشد و به آن بپردازد ولی به نظر من نمیپردازد
و اصا در قامت این کارها نیس��ت .وی همچنین
درب��اره روندی که ب��رای باورپذیر کردن نقشها
انج��ام میده��د ،نیز عنوان ک��رد :کار اصلی من
درامنویس��ی بوده و رشته تحصیلیام در دانشگاه
دراماتیک هم درامنویسی بوده است .در واقع بعد
که به فرانس��ه رفتم ،در رش��تههای کارگردانی و
بازیگری نیز به مطالعه و تحصیل پرداختم .به این
ترتیب وقتی یک شخصیت به من واگذار میشود،
اول از نظر ساختاری آن را نگاه میکنم .روابطی
که بر آن نقش حاکم اس��ت ،ارتباطاتی که وجود
دارد و روانشناس��ی که برای ش��خصیت میتوان
متصور بود .این بازیگر در ادامه بیان داش��ت :در
واقع این مس��ائل برایم مهم بوده و کوششم این
اس��ت که ش��خصیت تبدیل به یک کار لوس و
نخنمای هر روزی دیگران نش��ود؛ بلکه تبدیل به
موجودی شود که همذات پنداری در آن زیاد بوده
و تعمیمپذیر باشد تا وقتی مردم آن را میبینند
احس��اس نکنند که ی��ک بازیگر در ح��ال بازی
کردن آن اس��ت بلکه با شخصیت احساس قوم و
خویشی و نزدیکی بکنند .یا اینکه اگر شخصیت
بدی هس��ت ،بدیهای آن را در اطراف خود پیدا
کنند .ضمن اینکه ازم است تاکید کنم که گاهی
اوق��ات آنقدر نقشها برای من دلپذیر اس��ت که
در زندگی عادی تغییرم میدهد .به گزارش ایلنا،
فراهان��ی همچنین درباره مش��کاتی که ایفای
نقشهای مختل��ف در طول دوران کاری برای او
ایجاد کرده اس��ت ،گفت :زمانی نمایش «خدا در
آتنا ح��رف میزند» کار آقای ابراهیمیان را بازی
میکردم و حتی انجمن منتقدان جهان به عنوان
بهترین بازیگر آن سال به من جایزهای داد .در آن
نمایش آنقدر نقش روی من تاثیر گذاش��ته بود
که گاه همس��رم به من هش��دار میداد که اینجا
صحنه نمایش نیست و ما در حال زندگی هستیم.
در واقع باید بگویم که این مس��ائل وجود دارد و
گاهی اوقات ناخودآگاه به شخصه حرکاتی انجام
میدهم که برای کاراکتر نمایشی بوده و مختص
به شخصیت خودم نیست.
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«گرگم و گله میبرم» از ژاپن جایزه گرفت
پویانمایی «گرگم و گله میبرم» ساختهی امیرهوشنگ معین برنده جایزه نیو فیس
بیستودومین جشنواره مدیاآرت ژاپن شد .این جشنواره در چهار بخش هنر ،سرگرمی،
انیمیشن و تکنینک مانگا از  6تا 10خرداد  27( 1398تا  31مه  )2019در شهر توکیو
برگزار میشود .پویانمایی «گرگم و گله میبرم» برگرفته از داستانی با همین نام
نوشته افسانه شعباننژاد است.
یادداشت

پروانههایالجزایری
درتهرانچهمیگویند...
ساقی سلیمانی
منتقد

درس��ت همزم��ان با دی��ده ش��دن پروانه های
بس��یاری در تهران  ،نمایش��ی با نام پروانه های
الجزای��ری به روی صحنه ی تئاتر باران س��ابق
رفت  ،سعید حسنلو که بیشتر و پیشتر نامش را
به عنوان طراح صحنه ای موفق در سینما و تئاتر
شنیده بودیم و سالهای گذشته جوایز بسیاری را
از آن خود کرد این نمایش را کارگردانی می کند
و م��ی توان گفت در مقام کارگردانی هم تا حد
زیادی موفق عمل کرده است و شناخت درستی
از ظرفی��ت ها ی مت��ن و زیر متن اثر بدس��ت
آورده و با انتخاب و چینش درس��تی از بازیگران
کار قاب��ل قبول��ی را ارائه کرده اس��ت  .طراحی
صحنه ای هوش��مندانه که با چند اتفاق به ظاهر
کوچ��ک در صحنه تمام گسس��ت های زمانی و
مکانی را به هم ربط می دهد  ،از گریم ها و طراحی
لباسهایآنچنانی خبری نیست چون البته متن این
را نم��ی طلبد ،اما بازیگردانی و چفت و بس��ت
شدن تکرار های موجود در متن حاصل یک کار
تیمی موفق به چش��م می آی��د  ،این نمایش از
نظ��ر زبان��ی در آن قطبی قرار گرفت��ه که آن را
زبان معیار و امروزی می ش��ماریم و از تکلف های
زبان آرکائیک به دور اس��ت  ،همان بخش��ی که
به س��ینما نزدیک می شود  .اما درباره این متن
و نوع اجرای آن می توان گفت متنی به ش��دت
ترجم��ه پذی��ر اس��ت  ،حال چ��را م��ی گویم
ترجمه پذیر؟ یا چرا فقط کافی نیس��ت بگوییم
متنی ساده نیست و باید زیر متن های آن را مورد
توجه قرار داد ؟ پاس��خ این اس��ت که زیر متن
راوی و نویس��نده قابل تغیی��ر در زمان و مکان
اس��ت همانط��ور که نمای��ش همی��ن حالت را
داش��ت ،زمان و مکان در آن بدون دشواری و با
حرکتی نرم بین لواهای یک در س��اده در میان
صحنه عوض می ش��د ،همی��ن خاصیت را متن
ای��ن نمایش در خود داش��ت که مخاطب بتواند
در هر بخ��ش چندین ترجمه به دس��ت بیاورد
و چندی��ن خوان��ش متفاوت در مت��ن را تجربه
کند و به راس��تی از آن جمله نمایش ها بود که
کوتاه از هنر

«دنیای گمشده» می آید

س��ریال «دنیای گمش��ده» به زودی روی آنتن
شبکه دوم سیما میرود .تصویربرداری مجموعه
تلویزیونی «دنیای گمش��ده» ب��ه تهیهکنندگی
و کارگردان��ی امین امانی ب��ه تازگی در تهران به
پایان رس��یده و در حال حاضر در مراحل پایانی
فنی ق��رار دارد .تدوین و صداگ��ذاری هماکنون
توس��ط قاس��م خدابندهلو در حال انجام اس��ت.
س��اخت موس��یقی پ��روژه را مرتض��ی ش��فیع
برعهده دارد .پخش این سریال قرار است به زودی در
 ۱5قس��مت از ش��بکه دوم س��یما آغاز شود .به
گزارش ایلنا« ،دنیای گمش��ده» به نویس��ندگی
کی��اوش زارعطلب یک کمدی موقعیت اس��ت.
داس��تان این مجموعه درباره یک روحانی جوان
اس��ت که در یک روس��تای دور افتاده به همراه
م��ادرش زندگی میکن��د .او یک زندگی س��اده
روستایی دارد که ناگهان با خبر میشود در تهران
یک کارخانه ورشکس��ته به ارث برده و همچنین

م��ی ت��وان چند بار به تماش��ای آن نشس��ت و
هر بار خوانشی متفاوت داشت و یا از زاویه دید
تازه ای نمایش را دید ،خاصیت دیگری از این نمایش
برای من مسجل شد که اگر بار دیگر به تماشای
آن نشس��تم مثا روی صندلی دیگری از سالن
اگر بنش��ینم بی شک با فضایی کاما متفاوت از
دفع��ه قب��ل روبرو خواهم ش��د و ان��گار اجرای
تازه ای را می بینم ،این خاصیت را متن این نمایش
در تم��ام اجزای آن بس��ط داده اس��ت .فضای
برزخی و تکرارهای برزخی زندگی که می تواند
لبخن��د ها را تبدیل به اش��ک ها کند و برعکس ،
م��ی تواند م��رگ و زندگی را به ب��ازی بگیرد و
غیرقاب��ل تفکیک کند ،می توان��د حتی زمان را
و مفهوم لحظه را تغییر بدهد ،چیزی که تا آخر
نمایش هم مش��خص نمی ش��ود فرق حقیقت
و واقعی��ت ،فرق بین ب��ازی و زندگی ،فرق بین
گذش��ته و حال و در عین حال دلهره و اضطراب
از ناشناخته ها و نادیده هایی در آینده  ...درست
مثل داس��تان پروانه ی الجزایری که نمی ش��ود
فهمید اگر آنجا روی یک دیوار ثابت اس��ت زنده
است یا دقمرگ شده  ،یک سرنوشت عجیب که
گریب��ان تک تک بازیگ��ران و مخاطبان این اثر
را هم گرفته اس��ت ...بعد از دی��دن این نمایش
دوب��اره جمله تاریخی نس��ل م��ا از فیلم هامون
به ش��کلی برجس��ته در ذه��ن مخاطبان نقش
می بندد ،تنها چیزی که قطعیت دارد ،اصل عدم
قطعیت اس��ت .مخاطب مجبور نیس��ت حتما با
یکی از این چند شخصیت همذات پنداری کند
بلکه انگار هر ش��خصیت از این نمایش زاویه ای
از یک انس��ان را به نمایش م��ی گذارد و همین
باع��ث می ش��ود در طول این اج��را با تک تک
شخصیت ها بتوان ارتباط برقرار کرد .هیچ چیز
این نمایش آن چیزی نیست که در ابتدا برداشت
می شود و در عین حال می تواند همان برداشت
نخس��ت هم درست باش��د جذابیت این نمایش
در همین تعلیق بین واقعیت و حقیقت اس��ت،
حتی برعکس خیلی از نمای��ش هایی که راوی
و روایت��ی که پخش و گاهی به گوش می رس��د
قرار است سرنوشتی را تعیین کند در اینجا راوی
هم یک نق��ش دارد مثل بازیگران و مخاطبان و
حرف هایش قرار نیست قطعیتی را تحمیل کند.
دیدن این نمایش را برای کس��انی که دوس��ت
دارند کشف کنند توصیه می کنم.

دارای دو خواهر و دو برادر ناتنی است که به لحاظ
رفت��ار اجتماعی و خلق و خو ب��ا آنها تفاوتهای
بسیاری دارند...

«رولت» به پایان رسید

فیلمبرداری فیلم کوتاه «رولت» به نویس��ندگی
و کارگردانی ابراهیم ش��فیعی در تهران به پایان
رس��ید« .رولت» نگاه فلسفی به زندگی و چرخه
آن در جهان و دوئل عاش��قانه در کره خاکی که
در قالب بازی رولت روس��ی گنجانده شده است،
دارد .در خاصه این فیلم آمده است :همه چیز در
دنیا یک بازی است که گرداننده آن انرژی بزرگی
اس��ت که از ماف��وق هدایت میش��ود .این فیلم
در مدت زمان س��ه روز در تک لوکیش��ن داخلی
ساخته و روایت شده است .به گزارش ایلنا ،فیلم
کوتاه «رولت» در  ۱۴دقیقه در مرحله تدوین قرار
دارد و پس از طی مراح��ل جلوههای ویژه آماده
نمایش برای حضور در جش��نواره های داخلی و
بینالمللی است.

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  8ﺧﺮﺩﺍﺩ  1398ﺷﻤﺎﺭﻩ5467
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ﮔﺰﺍﺭﺵ

aftab.yz@gmail.com

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ

ﺷﺐﻫﺎﻯ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ :ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰﻫﺎﻯ
 9ﺷــﺐ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻰﺭﺳﻢ؛ ﻫﻮﺍ
ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﻭ ﺷــﺐ ﺑﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ! ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ
ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻛﺴــﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﺷــﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ؛ » ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ﻳﻪ
ﻧﻔﺮ ،ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ!«» ،ﺷــﻮﺵ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺷــﻮﺵ ﻣﻴﺮﻯ؟
ﺷــﻮﺵ  2ﻧﻔﺮﻩ ﺣﺮﻛﺘــﻪ «...ﻫﺮ ﺭﺍﻧﻨــﺪﻩ ﻣﻘﺼﺪﻯ
ﺭﺍ ﻣﺸــﺨﺺ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺬﺏ ﻣﺴــﺎﻓﺮ ﻓﺮﻳﺎﺩ
ﻣﻰﺯﻧــﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻫﻢ ﺩﻭﺭ
ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﭼــﺎﻯ ﻣﻰﺧﻮﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺧﻨﺪﻧﺪ!
ﺷﯿﺮ ﻣﺮغ ﺗﺎ ﺟﺎن آدﻣﯿﺰاد،
اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻔﺖ اﺳﺖ!

ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻳﻢ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﺷــﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺴــﺎﻁ ﭘﻬﻦ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺎﺿﺮ
ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﻠﻖ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺁﻧﭽﻪ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻤــﻪ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻔﺶﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺑﺴــﺎﻁﻫﺎ ﭼﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﮕﻰ ﻫﻢ
ﻛﻬﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﻢ ﭼﻜﻤﻪ ﺍﻯ
ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻯ ﺭﻧﮓ ،ﺟﻨﺲ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺴﺎﻁﻫﺎ
ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻔﺶ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﻴﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﻭﺭﺗﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻮﻯ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ »:ﺑﻴﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺎﻡ ،ﺗﻮ  18ﺗﻮﻣﻦ
ﺑﺪﻩ!« ﺩﻭﺭ ﻣﻰﺷﻮﻡ ﺍﻣﺎ ﺻﺪﺍﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ» :ﺑﻴﺎ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺩﺷﺖ ﺍﻭﻟﻤﻰ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﻣﻴﺎﻡ
 15ﺑﺪﻩ!« ﺭﻭﻯ ﺑﺴﺎﻃﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﭘﻴﺮﺍﻫﻦ ﺭﻭﻯ
ﻫﻢ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺪﺍﻡ ﺣﺘﻰ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻠﻮﺍﺭﻫﺎ ﻳﻜﻰ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻓﺎﺳﺘﻮﻧﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺎﻛﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﭘﻴﺮﺍﻫﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ  4ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ ﺷﻠﻮﺍﺭ  15ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻛﻔﺶ
ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ،ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻫﻢ ﺭﻭﻯ ﺑﺴﺎﻁﻫﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎ ،ﺗﺴﺒﻴﺢ ،ﻟﻴﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻣﺼﺮﻑ،
ﻟﻴﻮﺍﻥﻫﺎﻯ ﺷﻴﺸــﻪ ﺍﻯ ،ﺩﻣﭙﺎﻳﻰ ،ﺯﻧﺠﻴﺮ ،ﭼﺎﻗﻮﻫﺎﻯ
ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻗﺎﺷــﻖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ ﺳــﺮ ﻭ ﻭﺿﻌﻰ ژﻭﻟﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺮ
ﻛﺪﺍﻡ ﭼﻴﺰﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺳــﻌﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪ! ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺟﻨﺲﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ
ﺁﺑﻬﺎ ﺁﻣﺪﻩ! ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺎﻧﻮﻡ ﺍﮔﻪ ﺟﻨﺲ
ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺨﻮﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﺮﺍﺕ ﺑﻴﺎﺭﻡ ،ﻣﺎ ﺟﻨﺴﺎﻯ
ﺧﻮﺑﻤﻮﻧﻮ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻣﻐﺎﺯﻩ! ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻩ!
ﻣﺸﺘﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺁﺯﺍﺩﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ!«
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﭘﺪﺍﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ
ﺁﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮ ﺁﻥ ﺭﺍ  250ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺧﺮﻳﺪ .ﻳﻚ ﺳــﺎﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﻟﻨﮕﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ  50ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ!
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﺍﻥ ،ﻫﻢ ﺁﺩﻡﻫﺎﻯ
ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎﺯﻩ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ
ﺑﺎ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺁﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ! ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ
ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﭘﺮﻭﭘﺎ ﻗﺮﺹ
ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ! ﭼﻨﺪ
ﻧﻔﺮ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﻠﻮﭼﻰ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺳﻴﻤﺎﻯ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻰ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺎﻧﻪ
ﺯﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻛﺎﭘﺸﻨﻰ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻛﻪ ﻳﻚ ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺳــﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺨﺮﺩ! ﻣﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪ ﺍﻯ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﭼﺸﻢ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺑﺴﺎﻁ ﻟﺒﺎﺱ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻣﻰﺁﻭﺭﻧﺪ؟
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﺯ ﺁﺷــﻐﺎﻝ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﻯ ﺷــﻬﺮ ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﻨﺪ! ﺍﻳﻨﺠــﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ
ﺳــﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻘﻴﻪ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ ﺧﺮﺕ ﻭ ﭘﺮﺕﻫﺎﻯ
ﺑﻰﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺭﻧﺪ «.ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺷــﻚ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﭼﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱ
ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺴــﺎﻁ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺵ
ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳﺪ! ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻰ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺟﻨﺴﺶ ﺭﺍ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺗﻴﻜﻪ ﺍﻯ  3ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻢ!« ﺑﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ؛ ﺭﻧﮓ ﻭ
ﺭﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﺴــﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻢ ﭘﺎﺭﮔﻰ
ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻳﻚﺩﺍﻣﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺳــﺎﺭﺍﻓﻮﻥ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ
ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪﻯ ﺭﻭﻯ ﻟﺐ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﺯﻳﺮ ﻭ ﺭﻭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮﺍﻯ ﺑﭽﻪﻫﺎﻡ ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺍﻳﻨﺎﺭﻭ ،ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﻬﻢ

ﺑﺪﻩ!« ﻣﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳــﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﻣﻴﺎﺩ
ﺧﺎﻧﻮﻡ! ﺑﻌﻀﻴﺎﺷﻮﻧﻢ ﺁﺷﻐﺎﻻﻯ ﺧﺎﻥﻫﺎ ﺍﻋﻴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻻﻯ
ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻦ! ﺍﻭﻥ ﻛﻔﺸﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ
ﺍﻛﺜﺮﺷﻮﻧﻮ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺯﺩﻳﺪﻥ! ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﻥ
ﺩﻳﮕﻪ! ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻼ ﺑﻮﺗﻴﻚ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻧﺪﻳﺪﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳــﺎ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﻴﻪ!« ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻢ؛ ﻧﺼﻒ ﺩﻧﺪﺍﻥﻫﺎﻳﺶ ﺯﺭﺩ ﻭ ﺳــﻴﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻧﺼﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﺩ! ﺳﺮ ﻭ ﻭﺿﻌﻰ ژﻭﻟﻴﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻧﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪ ﺍﻯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ! ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺷــﻴﺮ ﻣﺮﻍ ﺗﺎ ﺟﺎﻥ ﺁﺩﻣﻴﺰﺍﺩ
ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﻧﺎﺯﻝ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻰ .ﻳﻜﻰ
ﻛﻴﺴــﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻟﺒﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ!
ﺣﺘﻰ ﻟﻴﻒ ﺣﻤﺎﻡ ﻭ ﺳــﻨﮓ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﻛﺎﻻﻯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﻭﺷﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ
ﺳﻪ ﺯﻥ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻝ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﭼﻤﻦ ﻛﺎﺭﻯﻫﺎﻱ ﻻﻧﻪ
ﺯﻧﺒﻮﺭﻯ ،ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺻﺪﺍﻳﺸﺎﻥ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﺻﺪﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺷﻨﻮﻡ ،ﺯﻧﻰ
ﻛﻪ ﻫﻴﻜﻞ ﺩﺭﺷﺘﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﻗﻴﻤﺘﺎ ﺧﻴﻠﻰ
ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩ« ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ
ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ﻛﻴﻔﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻴﺴﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﺑﻪ
ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺍﻳﻨﻮ  20ﺗﻮﻣﻦ
ﺧﺮﻳﺪﻡ! ﻣﻔﺘﻪ!!!«ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺟﻨﺎﺳﺸــﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨــﺪ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﻭﺭ
ﻣﻰﺷﻮﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻰﺭﻭﻡ.
ﮐﻒ ﺑﯿﻨﯽ و آﯾﻨﻪ ﺑﯿﻨﯽ،
زﻧﺎن ﻓﺎﻟﮕﯿﺮ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺎل ﻓﺮوش!

ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ
ﺑــﺎ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫــﺎ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ
ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﻮژﻩ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ! ﭼﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﺋﻴﻨﻪ
ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﻛﻒ ﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﻦ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺧﻮﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮژﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺯﻳــﺎﺩ ﻭ ﺑﺨﺖ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ
ﺣﺮﻑ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻬﺮﻩ ﻣــﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ
ﺩﻓﻊ ﺑﻼ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ .ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ
ﺻﻨﺪﻟﻰﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﻃــﺮﺍﻑ ﻳﺎ ﺭﻭﻯ ﭼﻤﻦﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﻙ
ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭ ﻭ ﻣﻠﺦ ﺩﻭﺭ ﺷﻤﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﻴﻼ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍﺭﻩ
ﺧﺎﻧــﻮﻡ؛ ﺑﻪ ﻫــﺮ ﻛﻰ ﺑﮕﻴﻦ ﻟﻴﻼ ﻣﺸــﻬﺪﻯ ﻣﻦ ﺭﻭ
ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻪ! ﻫﺮ ﭼﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺤﺎﻟﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ!« ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻨﺪﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﻓﺎﻟﺘﻮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻳﺎ!« ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ
ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺠﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻓﺎﻟﻢ ﺭﺍ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺳــﺘﻰ ﺍﺵ ﻧﮕﺎﻩ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ،
ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ  2ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﺪﻥ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ!
ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﺳــﺮﺍﻍ ﺳﻮژﻩ
ﺑﻌﺪﻯ ،ﺯﻧﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺧﻮﺵﺑﺮﻭ ﺭﻭ...
ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
ﻓﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﻰ ﻣﻰﺭﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﻳﻚ ﻓﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ! ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻧﺰﺩﻳﻜﻢ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ» :ﺧﺎﻟﻪ ﻳﻪ ﻓــﺎﻝ ﺍﺯﻡ ﻣﻰﺧﺮﻯ؟« ﺑﻌﺪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﭼﺸﻢﻫﺎﻯ ﺩﺭﺷــﺘﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺯﻝ ﻣﻰﺯﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﻣــﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﻢ» :ﻧﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﺎﻝ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻡ« ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ» .ﺧﺎﻟﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﻳﻪ
ﻓﺎﻝ ﺑﺨﺮ« ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﻢ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺘﻢ ،ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﺮﻭﺵ ﻓﺎﻝﻫﺎﻳﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻭ
ﻣﻰﺭﻭﺩ...
ﺧﻼﻓﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ!

ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ،ﺭﻭﻯ ﭼﻤﻦﻫﺎ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﺑﺴﺎﻁ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺟﻠﻮﻳﺶ ﭘﻬﻦ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺯﻳﺮ ﻟﺐ ﺁﻭﺍﺯ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﺪ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﺴﺎﻁ ﺑﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺴﺎﻁ
ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻳﺪﻛﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮ ﻣﺮﺩﻯ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﺻﺎﺣﺐ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ! ﻛﻨﺎﺭﺵ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻢ .ﺍﺯ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗﻰ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳﺖ .ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺑﻪ
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﻫﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؛
ﺻﺪﺍﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻡ .ﻛﻠﻤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﮔﻨﮓ ﻭ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻨﺶ ﺭﺍ ﺳﻮﺍﻝ

ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺗﺮﺍﻕ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪﻭ ﺍﻳﻦ
ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺍﺗﺮﺍﻕ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﭘﺪﺭ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺑﻪ  5ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﻪﺭﻭﻯ
ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ،ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﻛﻼﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻛﺴــﻰﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ  10ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺷﺐ
ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻧﻤﻰﺩﻭﻧﻢ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻪ ،ﺍﺯ ﻭﻗﺘﻰ
ﻳﺎﺩﻡ ﻣﻴﺎﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺑﺴﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻨﻮ
ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﺣﻤﺖ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻦ .ﺭﻭﺯﻯ  30-20ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺭﻡ «.ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ ﺟﻨﺲﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ
ﺍﺯ ﻛﺠــﺎ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ ،ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ »ﻣﺎﻣﻮﺭﻯ؟« ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻭ ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﻣﺎﻟﺨﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ .ﺑﻌﻀﻰ
ﻭﻗﺘﺎﻡ ﺩﺯﺩﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻨﺴﺎﺷــﻮﻧﻮ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺁﺏ ﻣﻰﻛﻨﻦ ﻭ
ﻣﻦ ﺍﺯﺷــﻮﻥ ﻣﻰﺧﺮﻡ «.ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻼﻓﻜﺎﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﻮﺍﻝ
ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺎﻻﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﻼﻓﻜﺎﺭ
ﻧﺪ .ﻳﺎ ﺩﺯﺩﻥ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺎﺩ! ﻳﺎ ﻣﻲﻛﺸــﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻨﺪ.
ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻰﻫﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺷﺐﻭ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﺑﻨﺪ ﻭ ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻦ ﻣﻴﺒﻴﻨﻦ
ﺟﺎ ﺗﺮﻩ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻧﻴﺴﺖ «.ﻣﻰﺧﻨﺪﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ:
»ﺩﺯﺩﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻭﺳﺎﻳﻠﺸــﻮﻧﻮ ﺑﺮﺩﻥ؛ ﻣﻴﺮﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻭ ﺁﺧﺮﺷﻢ ﺩﺳﺘﺸﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴــﺘﻦ .ﺑﻌﻀﻴﺎﺷﻮﻥ ﻫﻢ
ﻣﻌﺘﺎﺩﻥ ﻫﻢ ﺩﺯﺩﻥ .ﻳﻌﻨــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺯﺩﻯ
ﻣﻰﻛﻨﻦ ،ﺑﻌﻀﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻬﺸــﻮﻥ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﺪﻩ ﻭ
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺧﻮﻥ ﻫﻤﻤﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷــﺎﺭﻭ ﺗﻮ
ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻰﻛﻨﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﺵ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺎ «...ﺳــﺮﻯ ﺗﻜﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺯﻧﺪﮔﻰ

ﺁﻥﻫﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮﺭﺷــﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺟﻮﻳﺎ
ﻣﻰﺷــﻮﻡ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ.
ﺍﻻﻥ ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﺮﺧﺼﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻢ
ﻣﻴــﺪﻭﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ .ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻮﻥ ﺍﻛﺜﺮﺍ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻥ ﺁﺩﻡ
ﺑﻴﻨﺸﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻪ! ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺯﻳــﺎﺩ ﻣﻴﺎﺩ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪﺍﺯﻇﻬﺮﻫﺎﻯ ﺁﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﻜﺲ ﻭ ﺳــﻠﻔﻰ ﻭ ﻣﻮﺯﻩ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ .ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻛﻠﻰ ﺳــﻮژﻩ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﻥ ﻫﺴﺖ .ﻭﻗﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻫﺎ ﺳــﺮﺍﻍ ﻣﻌﺘﺎﺩﻫﺎ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ ﺩﻳﺪﻧﻴﻪ!
ﻣﻌﺘﺎﺩﺍ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺭ ﻭﻗﺘﺎ ﻳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﺷﻦ
ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻥ «...ﺑﻌﺪ ﻫﺮ
ﺩﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻨﺪﻧﺪ .ﭘﺴــﺮﻯ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺎﺭﺳﻰ
ﻣﺴــﻠﻂ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﺧﻨﺪﻳﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﻧﺞ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ
ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﮔﻮﺷــﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﺸــﺖ ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠــﻪ ﻏﻠﻴﻆ ﺗﺮﻛﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻋﻠﻰ،
ﻋﻠﻰ« ﭘﺴــﺮﻯ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ ﻧﺎﻡ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ ﺳﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻦ .ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻣﻮﺷــﻮﻧﻮ ﺁﺗﻴﺶ
ﺯﺩﻳﻢ .ﺑﺒﻴﻦ ﺑﺎﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍ ﺍﻭﻣﺪﻥ« ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺘﺎﺩﻫﺎ ﻣﻲﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺑﺪﻧﻰ
ﻣﻲﻛﻨﻨــﺪ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ

ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺍﺗﺮﺍﻕ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ! ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ،ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﭘﺪﺭ ﻣﻀﻄﺮﺏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﻣﺪﺍﻡ ﺭﺍﻩ
ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  5ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻣﺎﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﮕﺎﺭ
ﻫﺠﻮﻡ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﻛﻼﻓﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﻣﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﺶ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﻛﺴــﻰﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﻫﺮ ﭼــﻪ ﻛﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ  10ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺷﺐ ﻣﻌﻨﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ!
ﻣﺎدری ﮐﻪ ﺳﺎﻗﯽ اﺳﺖ!

ﺯﻧﻰ ﺑــﺎ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﺷــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺩﻭﺭ ﺳــﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﭼﺎﺩﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﺮﺵ
ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ،ﺩﺭ ﮔﻮﺷــﻪ ﺍﻯ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻡ .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺶ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ؛ ﺭﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﻰﭘﻮﺷــﺎﻧﺪ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ» :ﺟﺎﻳﻰ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﺑــﺮﻡ!« ﻟﻬﺠﻪ ﻛﺎﻣﻼ
ﻣﺤﺴﻮﺳــﺶ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺍﻫﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﻤﻰ ﻣﻜﺚ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﻣﺎ ﺍﻫﻞ ﺟﻨﻮﺑﻴﻢ .ﺷــﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻣﺪﻡ.
ﮔﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺁﻳﻴﻢ «.ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻦ
ﻛﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮﻭ
ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ« ﺯﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻛﻪ ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺻﺪﺍﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺳــﻤﺘﺶ ﻣﻰﺭﻭﻡ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺵ! ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ .ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻰ
ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺱ! ﻣﻰﮔﻦ ﺳﺎﻗﻴﻪ!
ﺍﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺵ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻲﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ «.ﺯﻥ
ﻻﻯ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﷲ! ﭼﻰ ﺑﮕﻢ ﺁﺧﻪ! ﺧﺪﺍ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻴﺎﻥ.
ﺧﻼﻓﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻳﺎﺩﻩ!!!« ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ
ﻣﺮﺩﻯ ﺳــﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳــﺮ
ﺍﺯ ﺍﻗﺒﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻱ
ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷــﺪﻩ! ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻓﺎﻝ
ﺩﻭﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ!
ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺎزی در ﻣﻼء ﻋﺎم!

ﺯﻧﻰ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﻯ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﺷــﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻨﺪﺭﻯ ﺩﻭﺭ ﺳﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﭼﺎﺩﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻛﻤﺮﺵ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ،ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻯ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﻮﺩﻙ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ
ﻋﻤﻴﻘﻰ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻡ .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﻨﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ؛
ﺭﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺮﻡ!« ﻟﻬﺠﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺤﺴﻮﺳﺶ ﺧﺒﺮ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺍﻫﻞ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﻤﻰ ﻣﻜﺚ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﺍﻫﻞ
ﺟﻨﻮﺑﻴﻢ .ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻭﻣﺪﻡ .ﮔﺎﻫﻰ ﻭﻗﺘﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲﺁﻳﻴﻢ «.ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ
ﻣﻦ ﻛﻪ ﺍﺻﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺮﻭ ﺧﺎﻧﻮﻡ ﻣﻦ ﺣﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺑﺨﻮﺭﻯ
ﻧﺪﺍﺭﻡ« ﺯﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺻﺪﺍﻳﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺳﻤﺘﺶ ﻣﻰﺭﻭﻡ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ! ﺍﻋﺼﺎﺏ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ .ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺘﻰ ﻫﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﺍﺵ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺱ! ﻣﻰﮔﻦ ﺳﺎﻗﻴﻪ! ﺍﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮﺵ ﻧﺸﻮﻥ ﻣﻲﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩﻡ ﻫﺴﺖ«.
ﺯﻥ ﻻﻯ ﺍﻧﮕﺸــﺖ ﺷﺼﺖ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮔﺎﺯ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﷲ! ﭼﻰ ﺑﮕﻢ
ﺁﺧﻪ! ﺧﺪﺍ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻣﻴﺎﻥ .ﺧﻼﻓﻜﺎﺭ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺯﻳﺎﺩﻩ!!!« ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩﻯ ﺳﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﻲﻧﺸﻴﻨﺪ .ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺯﻥ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺒﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﻜﻨﺎﺱﻫﺎﻱ
ﺭﺩ ﻭ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ! ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻓﺎﻝ ﺩﻭﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ!
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺟــﻮﺭﻯ ﻣﻰﮔﺬﺭﻩ ﺩﻳﮕﻪ ...ﺑﻌﻀﻰ
ﻭﻗﺘﺎﻡ ﻫﻤﺸــﻮﻧﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﺑﺮﻥ ﺍﻭﻥ ﻭﺭﻩ
ﭘﺎﺭﻙ ...ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺟﻠﻮ ﺩﻳﺪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻧﺒﺎﺷﻦ!«
ﺷﻠﻮﻏﯽھﺎی آزادی

ﭼﻨــﺪ ﻗﺪﻡ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ،ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳــﺮﺑﺎﺯ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ
ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺸــﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺮﻛﻰ ﺑﺎ ﺻــﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﺁﻭﺍﺯ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻡ ،ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ﺟﻤﻊ ﻭ ﺟﻮﺭ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﻨﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ
ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﻣﺴﻠﻂ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،ﺳﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﺯ

ﻣﺘﻔﺮﻕ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﺎﺩﻯ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺎﻧﻜﺲ
ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ .ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛــﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﻼﻓﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻮﺭﺍﺥﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺧﺰﻳﺪﻩ ﺍﻧﺪ!
ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﮐﻨﺎر ﻣﻌﺘﺎدان

ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺳﻤﺖ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺗﺮﺍﻕ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎﻳﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﺭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ

ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺘﻰ ﺧﻤﻴﺪﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭼﺮﺕ ﺯﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺩﻭﺗﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻰ
ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﺳــﺨﺘﻰ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ
ﺣﺮﻑ ﺯﺩ .ﺍﺻﻼ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺍﺯ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪﻫﺎﻯ  12 - 10ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ
ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮﺩ  60-50ﺳﺎﻟﻪ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻥﻫﺎ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺍﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮﺭ
ﻣﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻯ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺑﻠﻪ ﺁﺑﺠﻰ؟
ﻛﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﻯ؟ ﭼﻴــﺰﻯ ﻣﻰﺧﻮﺍﻯ؟« ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺗــﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺻﺤﺒــﺖ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﺯ
ﺩﻭﺳــﺘﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﭼﺮﺕ ﻭ ﻧﺌﺸــﮕﻰ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺟﺪﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻰ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﻢ
ﻣﻰﺍﻳﺴــﺘﺪ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﺵ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻌﻄﻠﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﺩﻫﺪ »:ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺸﻴﺸﻪ.
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭘﺎﺗﻮﻕ ﻣﺎ ﺷــﺪﻩ .ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻣﻴﺎﻳﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﻫﻢ ﻣﻰﻛﺸــﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﺌﺸﻪ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ «.ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺖ؟ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﻛﺠﻰ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻨﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺸﻴﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭﻟﻢ ﻛﺮﺩﻥ .ﻭﺍﺳﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺸﻴﺶ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻧﻤﻴﻨﺪﺍﺯﻥ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳــﺎﻝ ،ﺳﻮءﺳﺎﺑﻘﻪ ﺍﻯ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﻣﻦ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﻓﻴﻦ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ .ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻛﻪ
ﻣﻲﮔﻴﺮﻥ ﻛﻼ ﻭﻝ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺑﺒﺮﻧﺸــﻮﻥ
ﻛﻤﭗ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺣﺸﻴﺶ ﻛﻤﭗ ﻧﻤﻲﺑﺮﻥ «.ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ
ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺣﺸﻴﺶ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ
ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻫﻤﻪﺟﻮﺭ
ﻣﻮﺍﺩﻯ .ﺑﺴــﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﻩ ﭼﻰ ﺑﺨــﻮﺍﻯ .ﺍﻻﻥ ﻫﻤﻴﻦ
ﺭﻓﻴﻘﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻣﻰﻛﺸﻪ« ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﺻﺎﺩﻕ ،ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻴﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ« ﺩﻭﺳــﺘﺶ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ
ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ .ﺍﻭﻝ ﺷــﻚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷــﺪ ﻣﺎﻣﻮﺭﻯ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﻣﺎ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺍﻭﻣﺪﻥ
ﺳﺮﺍﻏﻤﻮﻥ .ﺑﺮﺩﻧﻤﻮﻥ ﺗﻮ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻭ ﺣﺴﺎﺑﻰ
ﮔﺸــﺘﻨﻤﻮﻥ ﺍﻣﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻥ ،ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻭﻟﻤﻮﻥ ﻛﺮﺩﻥ .ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﻴﺸــﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻲﻛﻨﻢ،
ﺑﺎ ﺣﺸﻴﺶ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﻲﻛﻨﻢ .ﻟﺬﺗﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ

ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻰ
ﻳــﻚ ﺯﻥ ﻓﺎﻟﮕﻴﺮ ﺑــﺎ ﺁﻥ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ
ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶﻫــﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ
ﺧﻮﺩﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺳﻮژﻩ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻓﺎﻝ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﺍﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺍﻭ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ! ﭼﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﻤﺮ
ﺑﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﻛﻒﺑﻴﻨﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻦ؛ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﺎﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ
ﻣﻮﻗــﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ،
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮژﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ!
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﻰ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ
ﺑﺨﺖ ﻭ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺣﺮﻑ ﻣﻰﺯﻧﺪ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻣﻬﺮﻩ ﻣﺎﺭ ﺭﺍ ﺗﻨﻬــﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺩﻓﻊ ﺑﻼ
ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ .ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪﺍﻯ
ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺻﻨﺪﻟﻰﻫــﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻳﺎ
ﺭﻭﻯ ﭼﻤﻦﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻨﺸــﻴﻨﻴﺪ
ﺗﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺭ ﻭ ﻣﻠﺦ ﺩﻭﺭ ﺷــﻤﺎ ﺟﻤﻊ
ﺷــﻮﻧﺪ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻟﻴﻼ
ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:
»ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻡ ﺗــﻮ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺣﺮﻑ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﺎﻧﻮﻡ؛ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻰ ﺑﮕﻴﻦ ﻟﻴﻼ
ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻣﻦ ﺭﻭ ﻣﻴﺸﻨﺎﺳﻪ! ﻫﺮﭼﻰ
ﺑﻪ ﻫــﺮ ﻛﺲ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﺤﺎﻟــﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷــﻪ!« ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻨﺪﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﻓﺎﻟﺘﻮ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷــﻴﺮﻳﻨﻰ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻳﺎ!« ﺑﻌﺪ ﺷﺮﻭﻉ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﺠﻪ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﻬﺪﻯ ﻓﺎﻟﻢ
ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﻪ ﻛﻮﭼﻚ
ﺩﺳــﺘﻰ ﺍﺵ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ
ﻫﻢ ﻛﻒ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ ،ﺍﺯ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻰ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻭ ﺑــﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ
2ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺷــﺪﻥ ﺧﺘﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ! ﺑﻌﺪ
ﻫﻢ ﭘﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﻣﻰﺭﻭﺩ
ﺳﺮﺍﻍ ﺳﻮژﻩ ﺑﻌﺪﻯ ،ﺯﻧﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﻝ
ﻭ ﺧﻮﺵﺑﺮ ﻭ ﺭﻭ...
ﻣﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺑﻘﻴــﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ ،ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻭ ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﻨﺎﺳــﻢ .ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ
ﻛﺮﺝ ﻣﻴﺎﻡ ﺁﺯﺍﺩﻯ .ﻛﺮﺝ ﻣﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻡ .ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺱ .ﺭﻓﻴﻖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺍﺭﻡ
ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﻣﻲﺭﺳﻮﻧﻦ .ﻣﻦ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ
ﻧﺪﺍﺭﻡ .ﺳــﺎﻗﻰﻫﺎ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻳﺎ ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺗﻮﻯ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻲﭼﺮﺧﻦ« ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺳــﻴﮕﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ » :ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﻣﻰﺷﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻴﺎ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻨﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ .ﻣﺜﻼ
ﮔﻮﺷــﻰ ﺑﺪﻯ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻳﺎ ﺟﻨﺲ ﺑﮕﻴﺮﻯ ﻳﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ.
ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻮﺷــﻰ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺟﻨﺲ ﮔﺮﻓﺘﻢ .ﻫﺮ
ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﻛﻨﻪ.
ﻣﺼــﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻮﺭﻩ .ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺪﻳﺪﻡ
ﻣﻌﺘﺎﺩﻯ ﺻﺒﺢ ﺧﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺐ ﻫﻢ
ﺧﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﻩ ،ﺣﺘﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰﻯ ﺗﻮ ﺟﻴﺐ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ! «
ھﺮ ﮐﺲ ﻟﻨﮓ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺪ
در آزادی ﺟﻨﺲ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد

ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰﺭﻭﻡ .ﺳﺮﺑﺎﺯﻯ
ﺭﻭ ﺑــﻪ ﺭﻭﻯ ﺩﺭﺏ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﺩﺍﺩﻥ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﺍﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻣﻰﭘﺮﺳــﻢ.
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ »:ﻣﻦ  8ﻣﺎﻩ ﺧﺪﻣﺘــﻢ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺎﻫﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻢ .ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻌﺘﺎﺩ ﻫﺴﺖ.
ﺗﻮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻭﺭﺩﻭﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻌﺘﺎﺩﻫﺎ
ﺑﻮﺩﻡ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﺠﺎﺱ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻣﻰﺭﺳﻪ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮﺷــﻮﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮگ ﻧﺠﺎﺗﺸﻮﻥ ﻣﻴﺪﻩ ،ﺑﻌﺪﺵ ﻭﺍﺳﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﺛﺮ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻛﺮﺩﻥ
ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺷﺎﻛﻰ ﻣﻰﺷﻦ ﻭ ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﻧﺪﺍﺯﻥ! ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺧﻴﻠﻰ ﻧﺎ ﺍﻣﻨﻪ ﺁﺑﺠﻰ ﭼﺠــﻮﺭﻯ ﺟﺮﺍﺕ ﻛﺮﺩﻯ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻴﺎﻯ؟« ﺑﻌﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫــﺪ» :ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺭﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﻧﻜﻦ.
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻧﻜﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻳﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻤﺖ
ﭘﺎﺭﻙ ﺧﻠﻮﺕ ﺗﺮﻩ .ﺍﺯ ﺗﺮﺳﺸــﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺭ ﻧﻤﻴﺎﻥ ،ﺷﺒﺎ
ﭘﺎﻳﻴﻨﻪ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻲﺧﻮﺍﺑﻦ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻴﺸﻦ.
ﺍﺯ ﺍﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺎ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻠﺸﻮﻥ
ﻣﻲﺩﻳﻢ...
»ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﻳﻜﻴﺸــﻮﻥ ﮔﻮﺷــﻰ ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ!
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺍﺷــﺖ ﺑﺎ ﺳــﺎﻗﻴﺎ ﺳــﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﭼﻮﻧﻪ ﻣﻰﺯﺩ
ﺁﺧﺮﻡ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﺷﺪ ﺭﻓﺘﻦ! ﻳﻪ ﺯﻧﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﭽﻪﺍﺵ ﺍﻳﻨﺠﺎﺱ! ﺳﺎﻗﻴﻪ! ﻳﻜﻰ ﺻﺐ ﺑﻪ ﺻﺐ ﺑﺮﺍﺵ
ﺟﻨﺲ ﻣﻴﺎﺭﻩ! ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺶ
ﻫﺴــﺘﻦ! ﺧﻼﺻﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺮ ﻛﺴــﻰ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻟﻨــﮓ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﻤﻮﻧﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨــﻪ ﺗﻮ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯﺵ ﺭﻭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻪ«.
ﻧﺌﺸﮕﯽھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ

ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ،ﺳﺎﻗﻰﻫﺎ
ﻭ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷــﺎﻥ ،ﺗﻮﺭﻳﺴــﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫــﻢ ﺩﻭﺭ ﺑﻨﺎﻯ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪ 2 .ﺩﺧﺘﺮ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮﺷــﺎﻥ
ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭ ﻋﻜﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺁﻣﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺯﻳﺮ ﺑــﺮﺝ ﻣﻰﭼﺮﺧﻨﺪ ﻭ ﻋﻜﺲ
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﭼﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴــﺖ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻫﻤﺴﻔﺮ ﺧﻮﺩ
ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﺳــﺖ ﻛﺮﻩ ﺍﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﻳﻚ ﺗﻮﺭﻳﺴﺖ ﺑﻮﺭ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺑﻰ ﺩﺳﺖ
ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳــﻮﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻗﺪﻡ
ﻣﻲﺯﻧﺪ .ﻫﻮﺍ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻧﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺯﻯ ﺑﺮﺝ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﭼﻴــﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﺷﺮﻭﻋﻰ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﺳــﺖ .ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺭﻳﻜﻰ ﻫﻮﺍ،
ﻧﺌﺸﮕﻰﺷﺎﻥ ﭘﻰﺩﺭﭘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻰ ﻭﺍﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺭﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ.
ﮔﻮﻳﻰ ﻣﺠﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻛــﻪ ﮔﺎﻩ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻣﻘﻮﺍ ﺑﻴﺶ ﻧﻴﺴــﺖ! ﺳــﺮ ﻭ ﻛﻠﻪ
ﺳﺎﻗﻰﻫﺎ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻤﻬﻤﻪ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻲﺷــﻮﺩ ﻓﻬﻤﻴﺪ .ﻛﻤﻰ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺗﺮ ﺍﻣﺎ،
ﻣﺮﺩﻯ ﺑﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻠﻔﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺩﻡ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ 88318556-88318555 :ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :
ﺑﺎﻧﻚ

ﻘﺪﯾﺮﮐﻤﯿ اﻣﺪاد از ﺑﺎ ﮏ ﻣ ﮑ

ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ،ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﻣﺼﻮﺏ
ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ ﺑﻪ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ،ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺳــﺎﻳﺮ
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻛﺴــﺐ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  97ﺭﻗﻤﻰ ﻣﻌﺎﺩﻝ  44ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ  40ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻴﺒﻨﺎ ،ﺭﻳﻴﺲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  97ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ  100ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻳﻦ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻬﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴــﻜﻦ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ  110ﺩﺭﺻﺪﻯ،ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﻪ
ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ )ﺭﻩ( ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

رو ﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮح »ﻓﺮزا ﮕﺎن ﭙ ﺮ« ﺑﺎ ﮏ ﺻﺎدرات

ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ
»ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺳﭙﻬﺮ« ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻃﺮﺡ »ﻓﺮﺯﺍﻧﮕﺎﻥ ﺳــﭙﻬﺮ« ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗــﻮﺍﻥ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺁﻳﻴــﻦ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺋﻴــﺲ ﻭ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ
ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷــﻌﺐ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ
ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ،ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﻭ ﺷﻌﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩ،
ﻋﺒﺎﺱ ﺧﺮﺍﺯﻯﺍﻓﺮﺍ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﺎﻥ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ
ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸــﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﻣﺰﻳﺖﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺭﺍ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎ ،ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ
ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎ ،ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺑﺮﺩ .ﻭﻯ
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺭﺍﻛﺪ ﻭ ﺗﺪﺍﻭﻡ
ﺧﺪﻣﺖﺭﺳــﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻛﺮﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻃﺮﺡ
»ﻃﺮﺍﻭﺕ« ﻭ »ﻫﻤﻴﺎﺭﺍﻥ ﺳﭙﻬﺮ« ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻬﻢ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻤﺎﯾ

ﺑﺎ ﮏ ﻣ ﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﯿﺎز ﺎی ﺧﺎ ﻮار

ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  965ﻓﻘﺮﻩ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴــﺎﻃﻰ ،ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ
ﺿﺮﻭﺭﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 78ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  97ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  12ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  180ﻓﻘﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  277ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  505ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳﺎﻝ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ  663ﻓﻘﺮﻩ
ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴــﺎﻃﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎﺩﻭﺍﻡ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
 70ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﻫﻤﺴــﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪﺍﺩ  82ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
 20ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴــﺎﻃﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺸﺖ
ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  602ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ.ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻣﺎﻩ ،ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  931ﻓﻘﺮﻩ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﺶ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  551ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﻳﻦ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺳــﺎﻝ  97ﺗﻌﺪﺍﺩ  170ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  93ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔــﺮﺩﺵ ﺩﺭ  88ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  335ﻓﻘﺮﻩ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

اﻓ ﺎح ﻮزد ﻤﯿ ﺑﺎ

ﺎﺑﯿ ﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﮏ ﺎرت

ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ،
ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﻣﻴــﺪﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﻥ،
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷــﺪ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﻌﺐ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ
ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳــﻰ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺟﻪ ﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ
ﻭ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ.ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ
ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻌﺒﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﮔﻮﻳﺎ،
ﺑﺮﺟﺴــﺘﻪ ﻧﮕﺎﺭ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺮﻫﺎﻯ ﺑﺮﻳﻞ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻘﺎء
ﺳﻄﺢ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎ
ﻭﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴﺎﺏ ،ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ ﻭ  ...ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺍﻩ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺟﻪ ﻭﻳــﮋﻩ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺯﻯ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﻭ
ﺭﻣﭗ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺎﻳﺴــﺘﻪ ﺍﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺣﻤﻴﺪﻯ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺑﻴﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ،
ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ،ﺧﺎﻟﻘﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ
ﻋﻠﻤﺪﺍﺭ ﻣﺪﻳﺮ ﺷــﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ
ﻭ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺷــﻨﺪﻻﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻧﻚ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻪ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﺎﺭﺕ ،ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺷﻌﺐ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﭘﺮﺩﺍﺯ ﮔﻮﻳﺎ،
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻚ
ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻣــﻜﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﺭﺍﻳــﮕﺎﻥ ) NVDAﻣﺒﺪﻝ
ﺷــﻨﻴﺪﺍﺭﻯ ﺁﻳﻜﻮﻥﻫﺎﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻭﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ( ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻥ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭ ﻳﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴــﻬﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ
ﺑــﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﻮﻃﻨــﺎﻥ ﻧﺎﺑﻴﻨــﺎ ﻭ ﻛﻢ ﺑﻴﻨﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺑﺴــﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻪ
ﻧﺸــﺎﻧﻰ  www.tejaratbank.irﺑﻪ ﺧﺪﻣــﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﻛﺮﺝ ،ﻳﺎﺳﻮﺝ،
ﻣﺸﻬﺪ ،ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ،ﺗﺒﺮﻳﺰ ،ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ )ﺩﻭﺷﻌﺒﻪ( ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻗﺰﻭﻳﻦ ،ﻗﻢ ،ﺳﻨﻨﺪﺝ،
ﺭﺷﺖ ،ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ ،ﺳﺎﺭﻯ ،ﺍﺭﺍﻙ ،ﻳﺰﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺍﺯﻣﻴﺎﻥﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯﺷﻤﺎﺗﻴﺘﺮﺍﻧﺘﺨﺎﺏﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:

ﭼﺮﺍ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ؟

-1925ﻋﻠـﻲ ﺍﺯ ﺗﻬـﺮﺍﻥ  :ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﻭ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ،
ﺑﺎﻳــﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ
ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫــﺎ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﭘُﺮﺗﺮﺍﻓﻴــﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳــﻦ ﻭ ﺳــﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻲ
ﻛﻨﺪ3/5 .
-1037ﺳﺎﻝﻫﺎﺳﺖ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺪﺱ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ
ﺍﻣﺎﻣﺰﺍﺩﻩ ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺠﺮﻳﺶ ،ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﺎﻥ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩﺭﻭ ﻛﻢﻋﺮﺽ ﻭ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺪﻣﻌﺒﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ،
ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ
ﺑــﺮﺍﻱ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ.
ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻝ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ3/5.
-1514ﺭﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳــﺎﺑﻖ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩ ﺳــﻔﺮﻩﻫﺎﻱ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻨﺪ .ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﻌﻠﻲ ﻫﻢ ﻗﺒﻞ
ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻗﻮﻝ
ﻭ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ،
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺸﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ،ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻱﺷﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ
ﺭﻭﺯ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲﺷــﺎﻥ ﻧﺎﺧﻮﺵﺍﺣﻮﺍﻝﺗﺮ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ـ ﻧﺎﺑﺴــﺎﻣﺎﻧﻲﻫﺎ ﻭ
ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲﻫﺎ ﻭ ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲﻫﺎـ ﺗﺎ ﻛﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟3/5
 -1815ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﭼﺮﺍ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻭﺯﻥ ﻣﻔﺮﻁ ،ﺟﺰﻭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻣﺮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﻭ ﭼﺎﻗﻲ ﺭﺍ
ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ـ ﺳﭙﺮﺳﺎﺯﻱـ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﺯﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪﺍﺵ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﻭﺯﻥ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻱ
ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ،ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦﻗﺒﻴﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺷــﺮ ﭼﺮﺑﻲﻫﺎ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻔﺮﻁ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ
ﺍﺯ
ّ
ﻭﺯﻥ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ
ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﻭ ﺍﺳﺎﺳــﻲ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ،
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ،
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﻱ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻧﺸﺪﻩ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺷــﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷــﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫﻨﺪ.
 -2218ﺭﻭﺯﻫــﺎﻱ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠــﻪ ﻫﺮﻧﺪﻱ ﻭ ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺟﺎﻱ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﺯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻜﻮﺯﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﺸﻮﻱ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ3/5.
 -1640ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ» :ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎﺭ ﺍﺳــﺖ «.ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺸــﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ! ﻻﺑﺪ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺍﻳﻨﺴﺘﻜﺲ
ﻫﻢ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺷﻮﺩ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻳﺎ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎ ﺍﺻﻼ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ

ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸــﺪﻧﺪ
ﺣﺴــﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ  500ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ(3/1) .
 -1147ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﺭﺍﺿﻰ
ﻧﻴﺴــﺘﻢ .ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ .ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ(3/1) .

ﻧﺸــﻮﺩ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﺟﺪﻯ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ
ﭼﻴــﻦ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﺁﻥ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ(3/1) .
 -1624ﺑــﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ﻭ ﻗــﺮﺽ ﻭ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺭﺩﻛﺮﺩﻥ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﻏﺬﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ
ﻳــﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺒﺎﺕ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻢ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻳﻚ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﺮﺡ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﺣﺘﻰ ﺷــﻜﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺳــﺘﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ
ﺷــﻜﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﺩ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷــﻜﺮ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺷــﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺤﻴﻄﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﺴــﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺸﺎﻥ ﻫﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳــﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺑــﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴــﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻛﻨﻴﻢ؟ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ؟ )(3/1
 -1233ﺩﺭ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷــﺪﻩ» :ﻋﻠﻰ ﺩﺍﻳﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
0910...
ﻫﻢ ﺣﺬﻑ ﺷــﺪ «.ﺑــﺮﺍﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻥ!
ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻠﻴﻐﻴـﺎﻥ – ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ:
ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻰ ﻛﻪ ﭘــﺎ ﺩﺭ ﻛﻔﺶ ﺍﺯ
ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﺍﻥ ﺑﻜﻨﻴﺪ؟ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﺪﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻛﻬﻮﻟﺖ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻋﻰ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺩﻧﺪ .ﻭ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﻱ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﺧﻴــﺮﺍ ً ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳــﺎﻥ ﺑﻰﺍﻧﺼﺎﻑ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨــﺪ .ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ
ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻦ(3/1) .
 -1236ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺳــﻄﻪ ﻋﺪﻡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ
ﻋــﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣــﺮﺩﻡ ﻳــﻚ ﺭﻭﺳــﺘﺎ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩﻫــﺎ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﻙ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻰ
ﻫﻨﺪﻭﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﺳــﺎﻟﻪ ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﭘُﺮﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺗﻌــﺎﺩﻝ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺧﺸــﻚ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ .ﺑﺎﻳــﺪ ﻋﺮﺽ ﻛﻨﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺴــﻜﻮﺋﻴﺖ ﺗُﺮﺩ ﻭ ﺯﻭﺩ ﺧُ ﺮﺩ ﺷــﺪﻩ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑــﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﻭ ﻣﻰﺭﻳﺰﻧــﺪ ،ﻓــﺮﻭﺵ ﻛﻴﺴــﻪﻫﺎﻯ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫــﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ ﺩﻳﺪﻩ
ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻲﺷــﻮﺩ.
ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻧﺎﺯﻙ ﻭ ﻇﺮﻳﻒ
ﺷﺎﻫﺪ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺧﻮﺩﻡ ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺯﻥ ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮﻡ ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩﻡ(3/1) .
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ
 -1249ﺟﻨــﺎﺏ ﺁﻗــﺎﻯ ﻣﻈﻔﺮﻯ! ﺩﻭ ﺑﺮﻭﺯﺣﻮﺍﺩﺙﻧﺎﮔﻮﺍﺭﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧﻤﻰﺭﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻋﺪﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻓﻼﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻴﺼﺪ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰﻓﺮﻭﺷﻨﺪ ﻭ
ﻳﻌﻨــﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻭ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻲ ﺟــﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰ ،ﺑﺎ ﺑﻰﺭﺣﻤﻰ ﺗﻤﺎﻡ
ﻛﺎﺳﺒﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﺴﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ .ﺷﻤﺎ ﭼﺎپ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻛﻨﺪ
ﻛﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺍﺟﺤــﺎﻑ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻰ ﺁﻧﻬﺎ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﺮﻣﻰ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻴﺪ؟ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻫﺮﻣﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻛﻼﻩ ﺳﺮ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
0913...
ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻟﺒﻨﻰ ﻛﻼﻩ ﺳــﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥﻫﺎ ﻧﻔﺮ
ﺳــﻼﻡ .ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﭼﻪ ﺟــﻮﺭﻯ ﺑﮕﻴﺮﻡ ﻛﻪ
ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻡ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ؟
ﭼﺮﺍ ﻳﻚ ﺑﻄﺮﻯ ﺩﻭﻍ  6ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ  7500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﺭﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻟﻢ؟
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﻣﺘﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺍﺷـﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺴـﺘﻰ
ﺷﻮﺩ؟ )(3/1
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ .ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ
 -1300ﻫﻤــﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺭ ﻛﻪ ﻣــﺮﺩﺍﻥ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﺯ ﻫﻤﺖ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪﻧﺪ .ﻣﻦ ﻫﻔﺖ ﺷــﻐﻞ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ
ﻓﻘﻂ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺷﺪﻡ .ﺍﻣﺎ
ﻣﻰﺭﺳﺪ.
ﮔﻴﺮﻡ.
ﺍﺯ ﻳــﻚ ﺟﺎ )ﺭﺍﻩﺁﻫﻦ( ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﻰ ﻣﻰ
0913...
ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻓﺮﻭﺷــﻰ ﻭ ﺧﺒﺮﻧــﮕﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕﭼــﻰ
ﭼﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻭ ﭼــﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ،ﭼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﭼﻪ
ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺗﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻐــﺎﺯﻩﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻜﻨﻴﻢ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺎﻭﻫﺎﻯ ﺟﻨﮕﻰ
ﻛﻮﻳﺘﻰﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺳــﻜﻮﻝﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺗﺮﻩﺑﺎﺭ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﺘﺪ ﺑﺎ  5ﻭ ﺳــﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻭ ﻣﺘﺤﺪﺍﻧــﺶ ﻭ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺷﻌﺒﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﺳﭙﻪ ﻭ  ...ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ(3/1) .
ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻋﺸــﻖ ﺟﻨﮕﻴﺪﻥ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻗﺐ
ﺳــﻠﻴﻘﻪ
ﺑﺮﺧﻼﻑ
 -1116ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ
ً
ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺍﺻﻼ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺁﺑﺴﺘﻦ ﺣﻮﺍﺩﺛﻰ
ﺣﺮﻑ
ﺧﻮﺩ
ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ
ﻣﺮﺩﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻟﺨﻮﺷﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﮔﺮ ﺟﺮﻗﻪﺍﻯ ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺒﺎ ِﺭ ﭘُﺮ ﺍﺯ ﺑُﺸــﻜﻪﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻯ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺭﻭﺯﻯ
ﻣﻰﺯﻧﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎﺭﻭﺕ ﺯﺩﻩ ﺑﺸــﻮﺩ ،ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴــﺖ ﻋﺎﻗﺒــﺖ ﺁﻥ ﻛِﻰ ﻭ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ )(3/1
ﺑﻪ ﻛﺠﺎﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸــﻴﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜــﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺭﻭﻯ
ﻳﺎﺭﺍﻥ
 -1116ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺷﻜﺮ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺑــﺎﺯﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ ِ
ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺳــﺖ .ﮔﻤﺮﻙ ﭼﺎﺑﻬــﺎﺭ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺟﻨﮓﻃﻠﺒــﺶ ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸــﺪ ﻛﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﺷــﻜﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﭼﻴــﺰﻯ ﺟﺰ ﻧﺎﺑــﻮﺩﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻫــﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷــﻜﺮ ﺭﺍ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻭﺷــﻨﺪ .ﻣﻐﺎﺯﻩﺩﺍﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﻫــﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
0913...
ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺨﺮﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺑﻔﺮﻭﺷﻴﻢ.
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﻫﻴﺌــﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
)(3/1
 -1134ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  5ﺧﺮﺩﺍﺩ  1398ﺩﺭ ﺻﺤﻦ
ﺭﺳــﻤﻰ ﺑﺎﻧﻚ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﻪ  47ﺩﺭﺻﺪ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻓﻌﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ

ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺭﺍﻯ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ
ﻗﺒﻠﻰ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ.
ِ
0913...

ﻗﺮﺁﻥ ﻛﺮﻳﻢ :ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺎﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﮕﻮ ﭼﺸﻢﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﻓــﺮﻭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧــﮕﺎﻩ ﻫﻮﺱﺁﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺎﻣﺤﺮﻡ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ.
0938...

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﮔﺎﺯ ،ﺑﺮﻕ ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻭ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺍﻣﻮﺭﺵ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺑﺮﻧﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﺷــﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ،ﺁﺏ ،ﺑــﺮﻕ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﺎﻇﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؟
ﻣﺼﺮﻑ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎﻭﺗﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ
ﻓﻴﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
0914...

ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ،ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻗِﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺣﻖﺍﻟﺰﺣﻤﻪﺍﻯ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ
ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺗﻤﺎﻡﻭﻗﺖ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ،ﮔﺰﺍﺭﺷــﮕﺮ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ،
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﭘﺬﻳﺮ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﻋﻤﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺖ
ﻭ ﺗــﻼﺵ ﺯﻳﺎﺩ ﺻﺮﻑ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻮﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻛﺎ ِﺭ ﭘُﺮﺍ ِﺳــﺘﺮﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﺰﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ
ﺳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ
ﺑﻴﻤﻪ ﻧﻴﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻜﻨﻨﺪ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺭﺍ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻤﻪ
ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ( ،ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﺭﻫﺎ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﻨﺎﺭ
ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ!
0913...

ﻣﻮﻻﻯ ﻣﺘﻘﻴﺎﻥ ،ﺣﻀﺮﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ)ﻉ(ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ:
ﻫﻤــﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﻭﺟﻬــﺎﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧــﺪﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺍﻣﺮﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻧﻬﻰ ﺍﺯﻣﻨﻜﺮ ﭼﻮﻥ ﻗﻄﺮﻩﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ
ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻋﻤﻴﻖ.
0938...

ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴــﻜﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃــﻮﺭ ﺩﻓﻌﻰ ﻭ ﻫﻢ
ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻯ ﺧــﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻭﺭﻧﻜﺮﺩﻧﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻭﻟﻰ
ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﺸﺮﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺪﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺳــﻮﺩ ،ﺿﺮﺭﻫﺎﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷــﺪﻧﺪ.
ﺍﺯﻭﺯﻳﺮﻣﺤﺘﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳــﺎﺯﻯ ﻣﺼﺮﺍﻧﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪﻳﻢ
ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﺴــﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ
ﻛﺮﺍﻳﻪﻫــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﺮﺍﻳﻪﻫﺎ ﺭﺑــﻂ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺭ
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺎﻟﻚ ﺭﻭﺯﺑﻪﺭﻭﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺝ ﺭﺭﻭﺯﺑﻪﺭﻭﺯ ﻓﻘﻴﺮﺗﺮ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
0938...

ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯﺿﻌﻒ ﻳﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺯﻧﺪﮔﻴﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯﺭﻭﺣﻰﻭﺭﻭﺍﻧﻰ،ﻛﻤﺒﻮﺩﺍﻧﺮژﻯﻭﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦﺟﺴﻤﻰ،
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﻫﺎﻯﺯﻧﺪﮔﻰﻭ...ﺍﺳﺖ.ﻟﺬﺍﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦﻣﺤﺘﺮﻡﺑﻪﻫﻴﭻ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻣﻮﺟﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭼﻨﺪﺩﺭﺻﺪﻯ ﺣﻘﻮﻕﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ
ﺧﻨﺜﻰﻛﻨﺪ.
0938...

ﺍﺳﺘﺎﻥ

ﻣﺸﮑﻼت ﻃﺮح ﺎ و ﭘﺮوژه ﺎی
ﻏﺮب ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﮕﺎه ﻣﺪﯾﺮان

ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ
ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ
ﮔﺎﺯ ﻏﺮﺏ  ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻏﺮﺏ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ  .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،
ﻣﻬﻨــﺪﺱ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﭘــﺮﻭژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻯ
ﮔﺎﺯﻱ ﺑﺎﻧﻜﻮﻝ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﮔﻴﺮ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺮﺯﻩﻧﮕﺎﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻞ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺳــﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻨﮓ
ﺑﻴﺠﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻓﺎﺯ ﺩﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻨﮓ ﺑﻴﺠﺎﺭ
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻭ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺁﻗﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻨﮓ ﺑﻴﺠﺎﺭ  ،ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ
ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮﺩ .ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،
ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺗﻨﮓ ﺑﻴﺠﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺻــﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﭘﻨﺞ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻳﻚ
ﭼﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪﻩ  ،ﺩﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﻭ ﭼﺎﻩ
ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺎﺩﻩﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺎﻣ ﺎیزﯾﺮ ﺎﺧ ﯽ
ﺑﺮای ﻘﻖ »رو ﻖ ﻮ ﯿﺪ«

ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻭ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﻕ ﻏﺮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺷــﻌﺎﺭ

"ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ" ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷــﺮﻛﺖ ﺑــﺮﻕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﻏــﺮﺏ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ "ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺪﻯ" ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ
ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ "ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ" ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻯ
ﮔﻔﺖ :ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻂ ﻭ ﭘﺴــﺖ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﻘﻴﺎﺱ
ﻛﻮﭼــﻚ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎ ﺑﺰﺭگ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎﺭ "ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ" ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻯ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﺮﻕ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺴﺖ  63/20ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﮔﻴﻼﻧﻐﺮﺏ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ
ﻓﻴﺪﺭ ﺧﻂ  63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﭘﺴــﺖ ﻗﺼﺮﺷﻴﺮﻳﻦ ،ﺳﻴﻢﻛﺸﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺩﻭﻡ ﺧﻂ  63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻗﺼﺮﺷــﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺷــﻬﺮ،
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺴﺖ  230/63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺍﻭﺭﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ
ﭘﺴــﺖ  230/63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺷــﺎﻫﺪ ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺴﺖ 63/20

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺯﺭﺷﻜﻰ ﻣﺪﻝ  1387ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 61714 - 768ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  57800142ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NCR200C8750380ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ،ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻫﻴﻮﺳﺎﻧﮓ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺪﻝ  1391ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  59552 - 122ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  249149125ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  9100152ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺻﻔﻰ ﻳﺎﺭ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺍﺣﻤﺪ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺭﺳــﻼﻥ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 28
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﺴــﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻰ ﺭﺷــﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻜﺪﻩ ﻓﻨﻰ
ﻭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﺳــﻤﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  158516601142ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥﻏﺮﺑﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳــﺎﻳﭙﺎ SE 131ﺭﻧﮓ ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1398ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  759 - 38ﻯ  59ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  M13 / 6244272ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAS411100K3505006ﺑــﻪ ﻧــﺎﻡ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻣﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺒﻴﺐ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻗﻨﺒﺮﻋﻠﻰ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ 11
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺩﺍﻧﻰ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺭﺷــﺘﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﻤﺎ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  08 - 15 - 1 / 13954ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﭘﺎﺳــﺪﺍﺭﻥ  -ﻧﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻧﻬﻢ ﻳﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴــﺘﻰ 19585 / 466
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺩﺍﻧﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺳﻴﺪﻩ ﺳﺎﺭﻩ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 13126ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﻩ ﻭﻧﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺻﺤﻨﻪ ،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺴﺖ 63/20
ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻫﻠﻴﻼﻥ ،ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺴﺖ  63ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺳﻮﻳﭽﻴﻨﮓ
ﻫﺮﺳﻴﻦ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺴﺖ ﻛﻤﭙﻜﺖ  63/20ﻛﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﺣﻤﻴﻞ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻫﺎ ﺟﺰء
ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻰ ﺭﻭﻧﺪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﻰ ﺩﺭ
ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻯ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ
ﻳﺎ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻰ ،ﻳﺎﺯﺩﻩ ﭘﺮﻭژﻩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻫﻰ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ  5ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﻭ  6ﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻣﺠﻮﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﻳﺰﻟﻰ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻮﺭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ  94431117ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺷــﺘﻪ ﺧﻂ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳﺎﻳﭙﺎ  141ﺭﻧﮓ ﺑﮋ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ  1384ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  439ﻝ
 48ﺍﻳﺮﺍﻥ  22ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  01296498ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  S1482284128250ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ
ﻋﺒﺪﺍﻟﺸﺎﻫﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺍﺻــﻞ ﻣــﺪﺭﻙ ﺩﻳﭙﻠــﻢ )ﺳــﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠــﻰ  (82 - 81ﻭ ﺍﺻــﻞ ﻣــﺪﺭﻙ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ
)ﺳﺎﻝ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ  (83 - 82ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻧﺴﺐ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 24620ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0082140707ﺻــﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﻯ  166863454ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ
ﺑــﺮگ ﺳــﺒﺰ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﭘــﮋﻭ TU5 206ﺭﻧــﮓ ﻧﻘــﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴــﻚ ﻣــﺪﻝ  1395ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ
ﭘــﻼﻙ ﺍﻳــﺮﺍﻥ  556 - 99ﻯ  15ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ  163B0279650ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ
 NAAP13FE0GJ877911ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﻴﺠﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
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فرهنگی

«هفت پیکر نظامی» آماده شد
پروژه بینالمللی «هفت پیکر نظامی» برای انتشار آماده شد .به گزارش ایلنا ،جدیدترین
همکاریعالیمقاسمافهنرمندسرشناسآذربایجانیوشعیبشهابیخوانندهایرانیبا
همکاری چهار کشور ایران ،آذربایجان ،فرانسه و ترکیه آماده انتشار است .در این پروژه که
توسط کمپانی «تیترا» به مدیریت کیان محمدیها تولید شده سعید خاور نژاد آهنگساز ،حسام
ناصریآهنگسازو تنظیم کنندهبخشالکترونیکدیگرعواملاجراییراتشکیلمیدهند.

یادداشت

سابیرهاکا؛
مدرنیته و مرگ نگاری

مجتبیحدیدی

منتقد

میشل فوکو  :واژهها توهین به حقیقتاند
سابیرهاکا از معدود شاعرانی است که مطالعات
فلسفی و زیبایی شناسانه و پدیدارشناسی دارد
و به حوزههای معرفتی در شــاخه مدرنیستی
توجــه خاص نشــان میدهد .پــس خواندن
مجموعه شــعر"دلهره مدام گریختن" که نشر
چشمه به چاپ دوم رســانده تقریبا مساوی با
شناختاندیشــههاکا و نوع نگاه اوســت .چون
خوانشهای بیرون از ادبیــات دارد و حتما در
زبان او ردی به جا گذاشته.
شــاعری که فلســفه مدرن میخوانــد اثر را
بــرای مخاطب نمیســازد و مفهوم مخاطب را
گمراهکننــده و آرامانگرایانــه میداند .در نظر
گرفتن مخاطب حداقل در ادبیات ســودانگارانه
است .بنابرین من نیز سعی نمیکنم نگاه درون
متنی داشته باشــم زیرا در آن صورت به شکل
آکادمیک باید قواعد و دستور و نحوه بارگذاری
صفات و صنایع را بررســی کنم و این در شأن
مجموعه شعر که (از دیدگاه فوکو) کتاب تجربه
محسوب میشود نخواهد بود .پس در بررسی
این کتاب بیشــتر به بازبینی مولفهها و کیفیت
نگاه مولف به هستی میپردازم.
می شود پیش از مرگ این شاعر بر او گریست.
گو اینکه خود نیــز در مقدمه به روزمرگیها و
حلقههای مفقوده اش با هستی اشاره کرده است.
او در وضعیت شــاعرانه و همرســانیها دخالت
ندارد ،بلکه فاجعهای که هستی -به نام زندگی-
بــرای او رقم زده باعث تفکــر اضطراری اش به
مرگ شــده .در یک کام سابیرهاکا مرگ نگار
است "در خود فرو کشیده مرا زیبایی ات /چنان
غرق توام /که آهسته از کنار مرگ میگذرم" -
خرده ریزهای انسان خرد شده -صفحه۲۰
اپیزودهای او وضعی نیست و موقعیت متعادل را
شرح نمیدهند ،بلکه تعیین کننده صورتهای
انتزاعیانــد "ناچیز چنــان حقیقتی که پنهان
میمانــد در تــرس /و هر روز کم میشــوم از
آنچــه بوده ام /تا بازگردم /بــه زمینی که از آن
برخاسته ام -آســیب پذیر و شکننده همچون
رویاها  -صفحه۲3
زمان در دوره معاصر افقی است و همه در یک
سطح قرار میگیرند و در دنیای مدرنیته نتیجه
این اســت که آینده بهتر است .همین جا اشاره
میکنم که اخوان نیز به آن میبالید و نوشــت:
هیچ شک نباید داشت روز خوبتر فرداست .اما
شاملو این موضع مدرنیستی را شناخت و گفت
چراغم در این خانه میســوزد،آبم در این کوزه
ایاز میخورد .اکنون به فرمی دیگرهاکا در شعر
پهنه بیکران مردن صفحه ۲۴با مفهوم فلسفی
زمان برخورد میکند "چرا همیشــه احســاس
میکنیم /چیز کمی از دســت داده ایم /و هنوز
توان آن را داریم /که بهتر درهم کوبیده شویم/
در برابر آنچه فردا از راه میرسد /انسان زمان را/
و زمان انسان را /میفرساید"
در این مجموعه به کلمات نامفهوم ،پرتاب واژه
و گزارههای مناعی گونه و "خود ارجاع" به زبان
برخورد نمیکنیم .سابیر شاعر اسلوب و معادله
اســت و اجازه میدهد مخاطــب محل اصابت
شــعر را پیدا کند .بنابراین نباید از زاویه یافت
سیستم زبانی غیرقابل شناخت به این مجموعه
نگاه کنیم "هیچ جســمی شریف تر از روحش
نیســت /وهیچ روحی شــریف-تر از جسمش/
باید رودرروی مرگ ایستاد /باید تن را به زنجیر
کشید /باید به آرامی به نابودی-اش برخاست-
زمین همچنان میچرخد  -صفحه۲9
معموا منتقدین یا بــه متن توجه میکنند یا
مناسبات اخاقی شــاعر و پس از لحاظ کردن

میزان آشــنایی نقــد را میآغازند .کســی به
دانش و رهیافت شاعر و مولفهها توجهی نشان
نمیدهد .به خاطر همین نوع نگاههای مرتجعانه
اســت که منتقدین نمیتوانند ماهیت زبانی را
بشناسند و معموا از پیدا کردن یک شعر خوب
در مجموعه عاجزند .البته خوانش شعر همیشه
سخت است.
گفته شــده نقــد یعنی جوهر اثــر را دیدن نه
تاثیراتی کــه در مخاطب ایجاد میکند .اما اگر
این یگانه الگوی منتقد باشد چگونه میشود به
رخداد نوشتار و مولفهها پرداخت؟ رخداد یعنی
زمان مولف ،دوام و زوال ،اکندن فضا ،تجدیدنظر،
ارزیابی تضادها و مقصد .نمیتوان اســتراتژی او
را از شــعر او جدا کرد چون شــاعرانگی او در
معرض جریانهایی اســت که خودخواســته
نبودهانــد "در برابر هیچ چیــز و همه چیز /به
چشمهایت گوش میسپارم /تنها در چشمهای
توست که تنهایی را باور خواهم کرد"  -روزهایی
چون امروز  -صفحه39
اعتراف میکنم انتقاد باعث میشــود دریافت
عینهای زیبایی شــناختی تضعیف شــود اما
تصدیــق کامل یــک مجموعه نیــز کار یک
محافظه کار رادیکال اســت .از سویی سرکوبی
شعر شعور منتقد را نمیرساند .به عنوان مثال
تفاوت برخورد زیبایی شناســانه و منتقدانه با
این شــعر معلوم اســت"همچون دانه برفی که
بر زبان مینشــیند /و آب میشود /خنک و تازه
است مردن /من اما نباید زنده باز میگشتم" -
گورهای تنگ و تاریک درون  -صفحه36
ادبیــات را محل ترویج اخاق نمیداند و در پی
ارجاع پیام اخاقی به مخاطب نیست.فردیت و
تنهایی خود را ارجــح میداند "تکیه گاه هیچ
کس نشــدن /و کســی را در تعبیر ساده برادر
نیافتن /در پس سامی ســاده /یا درهمآمیزی
بــا دردهــا و انکار شــدنها"  -پــس از مرگ
بود  -صفحه۴۲
او امیدوار نیست و میداند نشان دادن راه آسان
برای پیــروزی و امیدواری وعدههای پوشــالی
است "زیر فشار نرم یک لبخند /غوطه خوردن
در شــوراب زندگی /در انبوه دردهایی که مدام
تازه میشوند .../فاصله بسیار است /میان آنچه
هستیم /و میخواستیم"  -آنهایی که از مرگ جا
ماندهاند -صفحه۴6
ادبیات او صادقانه است و از تردیدهای مخاطب
سوءاستفاده نمیکند .هر چند استفاده از تردید
یک تاکتیک ادبی از نوع روسی است" و زندگی
چنان سگی که توله اش را به دندان گرفته باشد/
ما را به دندان گرفته و میبرد"  -آدمهای بیرون
از زندگی  -صفحه۵۵
در سراســر این مجموعه شاعر در یک گفتمان
خصوصی به ســر میبرد و اعتــراض خاموش
او دیده میشــود .بنابرین دلبســتگی خاصی
به تولید ضد روایت نیــز در حین نگارش دارد
"آمیزش دوباره ی گرد و خاک مردگان اســت/
در یگانگــی بیجان /زمین /این دایــره آرام و
سرگردان در فضا /دشــتهایی خاموش"  -در
گذر هولناک و ناتمام من  -صفحه۵6
ممکن اسن کسی بپرسد چرا شاعر حین اتفاق
هنری حضور دارد ؟ باید گفت ترسیم مضامین
برایهاکا جایگزین خشــم است نه عصبانیت.
بــرای همین مونولوگ و یکه گویی ،جانشــین
گفتگو و چندصدایی در شعر اوست .از این جهت
حین اتفاق هنری حضور دارد و حضور او ایجابی
است که شعر غیر پلی فونیک به وجود میآورد.
خوشبختانه در تمام مجموعه او به اسطوره تن
نداده و اسطوره زدایی از روشمندیهای اوست.
البته مجموعههای بعد او میتوانند این جمله را
منتفی یا تصدیق کنند .اما آنچه واضح اســت
او از ســنگفرشهای یونان عبور کرده و به این
قول ارنست کاسیرر آگاه است که اسطوره سایه
تاریکاندیشه بر زبان است.

مستند

مشکات مالی آساک را متوقف کرد

پس از گذشت حدود یک ماه
از آغاز تصویربرداری مجموعه
مستند «آســاک» با موضوع
بوم شناسی ،به تهیه کنندگی
علیرضا صفــری و کارگردانی
آرمان مهرابــی ،فیلمبرداری
این سریال به دلیل مشکات مالی متوقف شد.
علیرضا صفری تهیه کننده مســتند «آساک»
درباره علت متوقف شدن این مستند گفت :در
حال حاضر تصویربرداری آساک را تعطیل کردیم
و کارگــردان ،تصویربردار و ...در باکس مونتاژ و
درحال تدوین قسمتهای ضبط شده هستند.
وی افزود :هنوز کلیت کار این مســتند مقابل
دوربین نرفته و بر اساس لوکیشن رج زنی صورت
گرفته است ،به همین خاطر قسمتهای مستند

کامل نیست و باید ببینیم آیا از
این تعداد سکانسهایی که در
اختیارمان هست به  ۵قسمت
کامل و با محتوای مناســب
میرسیم یا نه .به گزارش ایرنا،
این فیلمســاز و تهیه کننده
در مورد شــبهات مطرح شده در مورد همکاری
نکردن مسئوان و دستاندرکاران لوکیشنهای
بخــش تصویربــرداری در شهرســتان قوچان
خراســان رضوی به عنوان علت توقف مجموعه
مستند «آساک» گفت :خیر چنین چیزی نیست
و برعکس مسئوان شهر قوچان با ورود عوامل
مجموعه به شهر استقبال و همکاری بینظیری
برخورد داشــته و به همکاری آنان پیشــرفت
تصویربرداری تسهیل شد.

اطاعیه پذیرش عضو

خیابان پرچم ،پاک  ۵9طبقه دوم ارسال نمایند.
هیئت مؤسس:
 -۱انجمن صنفی کارگری مســئولین فنی بهداشــتی و
دستیاران بهداشتی دامپزشکی استان آذربایجان غربی
 -۲انجمن صنفی کارگری مســئولین فنــی و ناظرین
بهداشتی دامپزشکی استان تهران
 -3انجمن صنفی کارگری مســئولین فنی بهداشــتی
دامپزشکی استان مازندران
نماینده هیئت مؤسس :دکتر مهرداد تشکری
تلفن۰۲۱-۶۶۵۶۸۶۳۶ :

کانون سراسری انجمنهای صنفی کارگری مسئولین فنی
و دستیاران بهداشتی دامپزشکی
به استناد ماده  ۱3۱قانون کار و آییننامه مصوب هیئت
وزیران ،کانون با عنوان فوق در شرف تأسیس میباشد.
کلیه انجمنهای صنفی مربوط دارای مجوز معتبر از وزارت
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی در صورت تمایل به عضویت،
از تاریخ انتشــار این اطاعیه ظرف مدت  ۷روز میتوانند
درخواســت کتبی خود را به نشانی تهران ،خیابان توحید،

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

مارال فرجــاد ،بازیگر ســینما ،تئاتــر و تلویزیون
در خصوص نحــوه حضورش در ســریال رمضانی
"برادرجان" گفت :این ســریال دومین همکاری من
با "ســعید نعمت اه" اســت ،پیــش از این من در
سریال "خوابزده" افتخار همکاری با وی را داشتم
و به همین واســطه با نظر "محمدرضا آهنج" به این سریال نیز
اضافه شدم .وی در همین راستا ادامه داد :طی سالهای گذشته
فضای تئاتــر همواره برای من محیطی آرام ،امن و سرشــار از

استقبال مردم از برادرجان مرا شگفت زده کرد

زندگــی بوده و در این میان تنها وقتی تئاتر را رها
کردم که نقش درســتی به من پیشــنهاد شود ،با
این وجود اگر باز هم بخواهم ســر کار سینمایی و
یا تلویزیونی بروم زمانبندی آن را با تئاتری که در
حال تمرین یا اجرا هســتم هماهنگ میکنم .وی
درباره انتخاب بازیگران ســریال "برادر جان" اذعان کرد :پیش
از این در تمرینات یک اثر نمایشــی با حســام منظور همکاری
داشتم که متاســفانه روی صحنه نرفت ،حسام منظور از تئاتر

انتقاد مرجانه گلچین از اوضاع نابسامان هنر هفتم:

آمده و بازیگر توانمندی اســت ،در کل از نظر من یکی از نقاط
قوت برادرجان چیدمان درســت بازیگران است ،بازیگرانی که
اکثریت از تئاتر آمدهاند و همین باعث شده نقشها بهتر درک و
بازی شوند .به گزارش میزان ،وی در خصوص استقبال مردمی
از سریال "برادر جان" ادامه داد :استقبال مردم از برادرجان برای
من شگفت آور و تعجب برانگیز است ،مردم به شدت این سریال
را دوست دارند و من هر جا میروم صحبت از برادرجان است و
همه با آن ارتباط برقرار کردهاند.

روایت بابک کبود از «گرد قبران» در «طراحان آزاد»

باندبازی و ابی سینما را نمایشحسهایانسانی
درمناظرطبیعی
نابود کرده است

مرجانه گلچین بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص
آخرین فعالیتهای خود در عرصه بازیگری گفت:
امسال برای بازی در چند اثر نمایشی پیشنهاداتی
داشته ام که در حال بررسی آنها هستم ،عاوه بر آن
یک اثر سینمایی داشتم که حضورم در آن منتفی
شد و ترجیح دادم تمام تمرکزم را برای اثری خوب
در تئاتر بگذارم .وی درباره بازگشت خود به تئاتر
پس از سالها اضافه کرد :مسئله من در تئاتر وجود
نمایشنامه خوب است ،همواره منتظر این هستم
که یک متن خوب در تئاتر به من پیشــنهاد شود
زیرا اگر قرار به بازگشتم به تئاتر بعد از سالها باشد
ترجیح میدهم بــا یک اثر با کیفیت روی صحنه
حاضر شوم .بازیگر سریال "سه دونگ سه دونگ"
در مورد دلیل بازگشــتش به عرصــه تئاتر افزود:
دغدغه تئاتر همواره با من بوده است ،منتها تئاتر
درآمد خوبی ندارد و زندگی شوخی نیست ،در تئاتر
باید دلی کار کرد و زیاد به درآمدش فکر نکرد ،اما
حاا اگر به تئاتر برگردم میخواهم سالها نبودنم در
این عرصه را جبران کنم .وی در همین راستا ادامه
داد :عاوه بر نبود نمایشنامه خوب پیشنهادی ،یکی
دیگر از دایلم درباره دوری از تئاتر این اســت که
معمواً بازی در سریالهای تلویزیونی وقت زیادی
از من میگرفت و نمیتوانستم سر تمرینات حاضر

شوم .گلچین درباره دلیل فاصله گرفتنش از سینما
تاکید کرد :من ترجیح میدهم یا به سینما برنگردم
و یا اگر بر میگردم کاری باشد که خودم دوستش
داشته باشم ،من همیشه سعی میکنم وسواسم در
انتخاب نقش را برای تئاتر و ســینما و ک ً
ا عرصه
بازیگری حفظ کنم.
بازیگر سریال "زوج یا فرد" با اشاره به وجود باندبازی
در سینمای امروز تصریح کرد :متاسفانه این مسئله
باندبازی در ســینما اینقدر تکرار شده که مسئله
لوســی شده است .واقعاً ورود به میان آدمهایی که
امروز سینما را در دست گرفتند سخت شده است،
بارها هم بازیگــران از باندبازی و ابی بازی گایه
کردهاند اما هیچ وقت راه به جایی نبرده اســت و
خودمان هم از تکرار آن خسته شدهایم .به گزارش
میزان ،گلچین وضعیت سینمای امروز را تاسفبار
دانست و خاطرنشان کرد :متاسفم برای سینمایی
که بــا وجود تولیدات باای ســاانه و پخشهای
فراوان در آن تعــداد کثیری از بازیگران قدیمی و
خوب جایی ندارند .ســینما دست یک عده خاص
افتاده که نمیگذارند هیچکس غیر از خودشــان
وارد این عرصه شود .بدون شک ترجیح میدهم در
چنین سینمایی که تمام معاداتش بر اساس رابطه
است کم کار باشم.

اسکات «بیگانه» میسازد

ریدلی اسکات کارگردان
فیلم سینمایی گلدیاتور
و رابین هود ،قســمت
جدید فیلم ســینمایی
«بیگانــه» را خواهــد
ســاخت .دنبالــهای از
فیلم سینمایی «بیگانه:
پیمان» توســط ریدلی
اسکات نویســندگی و کارگردانی خواهد شد .این فیلم در ژانر
علمی  -تخیلی و ترســناک است که نســخه اولیه آن در سال
 ۱9۷9به همین نام منتشر شد و مورد استقبال قرار گرفت؛ این
خبر در مراســم چهل سالگی این فیلم تایید شد .گفته میشود
این فیلم که قرار اســت با نام «بیگانه :بیداری» منتشر شود به
صورت یک پیش درآمد از این مجموعه ســینمایی خواهد بود
و به همین خاطر شــاهد حضور دوباره مایکل فاسبندر ،کاترین
واترسون ودنی مکبرید خواهیم بود .عاوه بر این فیلم قرار است
دو پیش درآمد دیگر از این فیلم سینمایی پرفروش ساخته شود.
فیلم «بیگانه :پیمان» در گیشــه فــروش دو برابر بودجهای که
به خود اختصاص داده بود فروش کرد ،اما به نســبت قســمت
قبلی این مجموعه سینمایی در ســال  ۲۰۱۲به نام «پرومته»
افت فــروش  ۲۰۰میلیــون داری را تجربه کــرد .به گزارش
باشگاه خبرنگاران به نقل از مووی وب ،داستان این فیلم درباره
گروهی از انسانهاســت که با ســفینههای خود روی سیارهای
نامعلوم فرود میآیند و ماجراجویی ترســناکی را آغاز میکنند
و در ادامه بــه موجودات فضایی بر میخورند که توســط یک
ربات انسان نما...

«شفت»میآید

فیلم سینمایی "شفت"
به کارگردانی تیم استوری
اکران بیــن المللی خود
در ســینماهای جهان
را از چهاردهــم مــاه
ژوئن ســال جاری آغاز
میکـــــند" .ساموئل
ال جکســون" بازیگــر
مطرح ســینمایهالیوود در این فیلم به نام فارسی "محور" به
ایفای نقش پرداخته که به زودی در ســینماهای جهان اکران
بینالمللی خود را آغاز خواهد کرد .ال جکســون عاوه بر این
فیلم ســینمایی پر سر و صدای "شیشــه" را در آستانه اکران
دارد .این فیلم ادامهای بر دو فیلم "نشــکن" و "شکاف" است.
فیلمی کــه وی با جیمز مک آوی و بــروس ویلیس همبازی
شــده است .کارگردانی فیلم محور را "تیم استوری" کارگردان
مطرحهالیوود برعهده داشــته است .وی در کارنامه کاری خود
آثار پرفروشــی همچون چهار شگفت انگیز را میبیند .سواری
با هم  ،۲چهار شــگفتانگیز :قیام موجسوار نقرهای ،سواری با
هم ،چهار شــگفتانگیز و تاکســی از دیگران آثار استوری در
زمینه کارگردانی هســتند .نگارش فیلمنامــه "محور" را کنیا
هریس و الکــس بارنو بر عهده گرفتهاند و این اثر ســینمایی
اکران بینالمللی خود در ســینماهایهالیوود را از چهارم ژوئن
سال آینده میادی آغاز خواهد کرد .به گزارش میزان ،ساموئل
الجکسون در فیلم سینمایی محور با بازیگرانی الکساندر شیب،
آوان جوجیا ،رجیناهال ،تسی آشر ،مت لوریا ،سیلویا جفرینز،
متود مان همبازی شده است.

شکایت رادان از دنیای هنر

بهــرام رادان طی روزهای
گذشــته رســماً شکایت
خــود را از شــرکتهای
تصویردنیای هنــر ،نماوا
و ســداد در مورد ابهامات
مالی سریال «رقص روی
شیشه» تســلیم مقامات
قضایی کرد .الهه شریف وکیل این بازیگر مطرح
سینما با بیان این مطلب افزود :طبق حکم شورای
داوری خانه سینما ،بخشی از درآمدهای سریال
«رقص روی شیشه» بابت طلب موکل اینجانب
از آقای گلستانه ،متعلق به ایشان میباشد ،ولی
تا این لحظه هیچ پرداختی از طرف شرکتهای
مذکور صــورت نگرفتــه اســت .بدین جهت
دادخواستی به طرفیت شرکتهای تصویر دنیای

نمایشگاه نقاشــی بابک کبود با نام " گرد قبران"
در گالــری طراحان آزاد برپا اســت .کبود با بیان
اینکه  9تابلو نقاشــی با تکنیک رنگ روغن روی
صفحات چوبی در این مجموعه به نمایش درآمده
اســت ،گفت :روستایی در کردســتان با نام "گرد
قبران" وجود دارد که سالها پیش به دلیل طغیان
ســیمینهرود ویران شد .پس از آن بار دیگر روستا
ســاخته شــد و خانههای جدیدی در آن شــکل
گرفت .وقتی به آن محل رفتم متوجه مزرعه گل
آفتابگردانی شدم که سوخته بود و به خاطر ویژگی
تصویری آن مزرعه ترغیب شــدم که آن را نقاشی
کنم .در واقع اصا نمیخواستم به روستا و داستان
ســیل بپردازم بلکه تأثیری که از فضای آن مزرعه
سیاه شده دریافت کردم مرا ترغیب کرد که آن را
نقاشی کنم .او با بیان اینکه سالها است در طبیعت
نقاشــی میکند ،گفت :در هر روستایی که نقاشی
میکنم نــام آن را روی مجموعه خود میگذارم،
بنابراین اسم مجموعه گردقبران با توجه به اینکه
آثار در آن منطقه کار شده بودند انتخاب شد اما در
آثار من هیچ اشارهای به روستا نشده است .کارهای
من اکسپرسیو هســتند و حس درونی که از فضا
میگیرم را در آثار خود نمایش میدهم .کبود ادامه
داد :این مجموعه از معدود آثارم اســت که بسیار

هنر و ســرزمین شاتل و
ســداد و مدیرعامان آنها
تنظیم و بــا قطع و یقین
به پیگیری قاطع قضایی،
تســلیم مراجــع قضایی
گردیده اســت .به گزارش
خبرآنایــن ،تعداد زیادی
از عوامل سریال «رقص روی شیشه» دستمزد
خود را دریافت نکردهاند و پیش بینی میشــود
این روزها که شــائبه فســاد مالی در شــبکه
نمایش خانگی بســیار شنیده میشود و دادگاه
سرمایهگذاران سریال «شــهرزاد» نیز در حال
برگزاری اســت ،شــکایات مالباختگان سریال
«رقص روی شیشه» با جدیت از سوی مقامات
ذیصاح پیگیری شود.

درونی کار کردهام .معموا نقاشــیهای من حالت
پژوهشــی و بیرونی دارد و برای انجام آنها پس از
تحقیقات مختلف روستایی را انتخاب کرده و برای
نقاشــی به آن محل میروم و در نهایت اسم آن را
روی مجموعه خود میگذارم ،اما این مجموعه یک
استثنا و در واقع چند برگ از خاطرات من است .او
درباره رویکرد خود به نقاشی طبیعت گفت :به بهانه
طبیعت نقاشی میکشم اما به طبیعت نمیپردازم.
طبیعت برایم بهانهای است تا حسهای خود را بیان
کنم .وقتی به یک روستا سفر میکنم داستانهای
آدمها را میشنوم و یادداشتبرداری میکنم .حال
شکل این یادداشــت متفاوت است و میتواند به
عکس تبدیل شود یا در یک تابلوی نقاشی ظهور
کند .کبود به هنرآناین گفت :همیشه فکر میکنم
اگر انســانی در آن منطقه نباشــد اصا به نقاشی
کردن ترغیب نمیشــوم .من آدمها و زندگی آنها
را نقاشــی میکنم ،اما آنچه در تابلو دیده میشود
طبیعت است .در گذر زمان طبیعتهای گوناگونی
کار کردم و حسهای مختلف من در مجموعههای
گوناگون دیده میشــود .این آثار گاه منطقی ،گاه
اکسپرسیو ،گاه سرد و خشک و گاه گرم و صمیمی
هستند و همه اینها برگرفته از ارتباطی است که با
مردم آن منطقه برقرار کردم.

«شهر اشباح» میآید

انیمیشن «شهر اشباح»
از شــاهکارهای انیمه
ژاپن کــه رکــورددار
باکــس آفیــس ایــن
کشــور اســت ،پس از
 ۱۸سال در چین اکران
میشود« .شهر اشباح»
بــه کارگردانیهایائــو
میازاکی که به عنوان یک انیمه کاســیک شناخته میشود و
جایزه اســکار را دریافت کرده از  ۲۱ژوئن در سینماهای چین
اکران میشــود .این در حالی است که چین سال پیش در ماه
دســامبر برای نخســتینبار یکی از آثار استودیو جیبلی یعنی
انیمیشن «همسایه من توتورو» ساخته میازاکی را اکران کرده
بود« .همســایه من توتورو» بیش از  ۲6میلیون دار در چین
فــروش کرد و این  3۰ســال پس از اکــران آن در ژاپن بود.
میازاکــی لژیونی از طرفدارانش را در چیــن دارد که آثار او را
از طریق دانلودها و دیویدیهای غیرقانونی دنبال میکنند.
«شهر اشباح» جایزه اســکار بهترین انیمیشن را سال ۲۰۰3
دریافت کرد .این انیمیشن ســال  ۲۰۰۱در ژاپن اکران شد و
هنوز با فروش  ۲۸۰میلیون داری خود به عنوان پرفروشترین
فیلم تاریخ ســینمای ژاپن محســوب میشود .به گزارش مهر
به نقل ازهالیوود ریپورتر« ،شــهر اشــباح» داســتان جادویی
دخترکی  ۱۰ســاله را روایت میکند که بــا والدینش تازه به
شهری جدیدی نقل مکان کردهاند و او از این جابهجایی ناراضی
است .آنها راه خانه جدید را گم میکنند و با عبور از یک تونل،
وارد مکانی سرسبز و آرام میشوند که...

اعتصاب؛ «لوور» را تعطیل کرد

کارکنــان موزه لــوور در
اعتراض بــه ناکافی بودن
تعــداد آنها در مقایســه
بــا شــمار روز افــزون
بازدیدکنندگان دست به
اعتصاب زدند و به همین
دلیل مســئوان «لوور»
اعام کردند که این موزه استثنائاً برای یک روز
(دوشنبه) تعطیل خواهد بود .سندیکای کارگری
فرانسه نیز روز دوشنبه در بیانیهای اعام کرد که
موزه لوور خفهکننده شده است و کارکنان آنها
نیز تحت تأثیر شمار بیش از حد بازدیدکنندگان
قرار دارند .کارکنان به شکل بیسابقهای شاهد
بدتر شدن اوضاع کاری و بازدید از موزه هستند.
در ســال  ۲۰۱۸میادی بیــش از ۱۰میلیون

بازدیدکننده از موزه لوور
فرانســه دیــدن کردند
و در حالــی کــه شــمار
بازدیدکنندگان از ســال
 ۲۰۰9تاکنــون بیش از
 ۲۰درصد رشــد داشــته
اما تعداد کارکنان کاهش
یافته است و به همین دلیل  ۱۵۰نفر از کارکنان
موزه در مقابل وزارت فرهنگ فرانســه تجمع
کردند تا اعتراض خود را نسبت به کمبود پرسنل
در لوور ابزار کنند .به گزارش ایســنا به نقل از
فرانس  ،۲۴مسئوان موزه لوور اعام کردند پول
بلیت کسانی که روز دوشنبه به سبب تعطیلی
نتوانستند به موزه بیایند را بازخواهد گرداند .لوور
به ویژه دوشنبه بسیار شلوغ است.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯﺳﺎﺭﻕﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎﻯ
ﭘﺎﺭﻙﺷﺪﻩﻣﻘﺎﺑﻞﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ

ﺳﺮﻛﻼﻧﺘﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ،
ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻳــﻚ ﺳــﺎﺭﻕ ﻭ
ﻫﻤﺪﺳــﺘﺶ ﻛــﻪ  25ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬــﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ
ﺩﻭﺳــﺘﻌﻠﻰ ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺍﺯ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ،
ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺖ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩ،
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮﺩﻯ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﭘﺎﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﺳﻔﻴﺪ ﺭﻧﮓ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺖ ﺳﺎﺯ ،ﺷﻜﻞ ﺳــﻮﺋﻴﭻ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻭﻯ ﺭﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺩﻭﺭ ﺷــﻮﺩ ﺍﻣــﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭﻯ

ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ،ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ
ﻳﻚ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ
ﺳــﻪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻧﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴــﺮﺵ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ،
ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻣﺠﻴﺪ ﻋﺴــﮕﺮﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﺯ ﺳــﻪ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪ
ﺩﺭ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷــﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ
ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺴــﻰ  110ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ

ﺭﺍ ﺗﺤــﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺳــﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻠﻴﻠﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑــﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑــﻪ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺳــﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺍﻓﺮﻭﺩ :ﺳﺎﺭﻕ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖﻫﺎﻯ
ﭘــﺎﺭﻙ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﺍﻋﺘــﺮﺍﻑ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﺪﺳــﺘﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﻣﻴﻌﺎﺩ« ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻛــﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ  25ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳــﺘﻰ ﻭﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﺍﺯ ﻭﻯ ﺩﻭ ﻋﺪﺩ
ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺳــﺘﻜﺎﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻗﻔﻞ
ﻣﻮﺗﻮﺭ ،ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻭ ﺳــﻴﻢ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ
ﻛﺸﻒ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺮﻛﻼﻧﺘﺮ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻠﻴﺲ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺍﻋﺘــﺮﺍﻑ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﺳﺎﺭﻕ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻭﻯ ﻧﻴﺰ
ﺿﻤﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳــﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷــﺪﻩ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﺭﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺮ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻳﻚ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﺎﻧﻜﺸﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﮔﺎﺭﺳــﻮﻥﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ

ﻤ ﺧﺮس در اﯾﺬه  ٢ﮐ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳــﺬﻩ ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﻠﻪ
ﺧﺮﺱ ﺑﻪ  2ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺳﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﺬﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺯﺧﻤﻰ
ﺷــﺪﻥ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺷــﺪ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺣﺠﺖ

ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣــﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻏــﺮﻕ
ﺷــﺪﻥ ،ﭼﻬﺎﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﻫــﺮﺍﺯ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﭘــﻞ ﻭﺍﻧﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺁﻣﻞ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ .ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺗﻘﺪﻳﺴﻰ
ﻻﺭﻳﺠﺎﻧــﻰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ
 15ﻭ  30ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺭﻭﺯ  6ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ،ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﺴــﺐ
ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺴﻰ  110ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ
ﻭﻗﻮﻉ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻰ »ﭘﻞ
ﻭﺍﻧﺎ« ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ »ﮔﺰﻧﻚ« ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ،

ﻏﺮق ﺪن  ۴ﻔﺮ در رودﺧﺎ

ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ 10ﺳــﺎﻟﻪ ﺣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺧﺮﻭﺷــﺎﻥ ﻫﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺷﺪ.ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﺗﻘﺪﻳﺴــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﻰ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ،
ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﺎﻥ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺑﻪ
ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻭﻯ ﻧﻴﺰ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﻣﺮﺩﻯ 36ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﻚ ﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ،ﻭﻯ ﻧﻴﺰ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ  372ﻛﻴﻠﻮ ﻭ  670ﮔﺮﻡ ﺗﺮﻳﺎﻙ
ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎﻧﭽﺮﻟﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﺩﻯ
ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ
ﺑﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﺷﺒﺎﻧﻪ
ﺭﻭﺯﻯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺭﺻﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﺭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ
ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ .ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻛﻴﭙﻰ ﺍﺯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺶ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﻭﺣﻴﺪﻳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ،ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺭﺍ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻭﺍﺭﺩ
ﻋﻤﻞ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻏﺮﺏ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ  :ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﻠﺮ 372 ،ﻛﻴﻠﻮ ﻭ  670ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﺟﺎﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.

ﮐ

ﻣﻮش ﺎ ﺑﺎ ا

ﻛﺸــﺘﻦ ﻣﻮﺷــﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳــﻠﺤﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻣﺮﺩﻯ 37
ﺳــﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺍﺳــﺖ ،ﺯﻥ ﻋﺎﺑﺮ ﺭﺍ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺧﺒﺮ ﺯﺧﻤﻰ ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﺯﻥ 47
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﺗﻴﺮ ﺳﻼﺡ ﺳﺎﭼﻤﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺴﻰ  110ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  149ﺍﻣﺎﻡﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻦ)ﻉ( ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻞ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﺎ

ﺭﺋﻴــﺲ ﭘﻠﻴــﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑــﺎ ﻣﻮﺍﺩ
ﻣﺨــﺪﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨــﺖ ،ﺍﺯ ﻛﺸــﻒ
96ﻛﻴﻠــﻮ ﻭ 600ﮔــﺮﻡ ﺗﺮﻳــﺎﻙ
ﺩﺭ ﻳــﻚ ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴــﻰ ،ﺩﺭ
ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﻗﻢ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ
ﻳﻚ ﺳــﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮگ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺸــﻨﺪﻩ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺸﻒ
 96ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ
ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮگ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺸــﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺍﻃﻼﻉ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﺩﺍﮔﺮﺍﻥ ﻣﺮگ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ »ﻧﺼﻴﺮ« ﺩﺭ
ﺣــﻮﺯﻩ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺍﻯ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭼﻨﺪﻳــﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ
ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﻯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ ﭘﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﻫﺪ .ﺑــﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﻧﻴﻤﻪ ﺷــﺐ ﺩﻭﻡ ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ
ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺸﺘﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ
ﻓﺎﺗــﺐ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑــﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ

ﮔﺎﺭﺳﻮﻥ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺳﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ
ﻭ ﺗﺴــﻮﻳﻪ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴــﺎﺏ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﺯ ﺭﺳــﺘﻮﺭﺍﻥ ،ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎً ﻣﺒﻠﻎ  5ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ 600
ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ
ﺩﻭﺳــﺘﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻋﺴــﮕﺮﻧﻴﺎ

ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻭﻗﻮﻉ
ﺍﻳــﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻭ ﺣﻀــﻮﺭ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻣــﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻼﻝ
ﺍﺣﻤﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺟﺴــﺎﺩ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻏﺮﻕ ﺷــﺪﮔﺎﻥ
ﻛﺸﻒ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺸﻒ ﺟﺴــﺪ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ 10ﺳــﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺗﻘﺪﻳﺴﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮﺍﺯ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ
ﺳﺎﻋﺖ 15ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ 6ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺯﻧﻰ 26ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫــﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﻜﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳــﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5467

ﺮاز

ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺣﻤﻞ
ﺳــﻼﺡ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷــﺪﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ
ﺷﺪ.ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ؛ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
 149ﺍﻣﺎﻡﺯﺍﺩﻩ ﺣﺴﻦ)ﻉ( ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺳﻼﺡ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ،ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.

ﮐ ﯿﺪ

ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻋﻤﺪﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺮﺩﻯ  48ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﺯﺩﻥ ﻣﻨﺰﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﻭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﭘﺰﺷﻚ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺰﻝ ﭘﺪﺭﻯ ﻭﻯ ﺍﺳﺖ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺧﻮﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻳﻦ ﺳــﻪ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻼﻕ ﻣﻬﺮﻳﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﻯ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳــﺎﺑﻘﺶ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﻛﻨﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ
ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﺘﻬﻢ ،ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ.

ﻣﺮگ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻮ ﯿﺪن ﻣ ﺮوﺑﺎت ا ﮑ ﯽ ﺒﯽ

ﺣﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﺳﺖ ،ﻭﻯ
ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ ﺟﻨﮕﻪ ﻣﻮﺳﻮﻯ
ﺗﺤﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺍﻳﺬﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

»زن ﻋﺎﺑﺮ« را ﻣ ﺮوح ﮐﺮد

ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  164ﻗﺎﺋﻢ ﻭ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﭼﺎﺭ ﺣﺮﻳﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ
ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺍﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ
ﺑﻌﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻃﻔﺎﻯ ﺣﺮﻳﻖ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ

ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ ﮔﺎﺭﺳــﻮﻥ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﺍﺯ ﻣﺤــﻞ ﮔﺮﻳﺨﺘــﻪ ﺑــﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﺯ
ﺳــﻮﻯ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺶ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ

ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﻣﺴــﻤﻮﻣﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ  46ﻣﺴــﻤﻮﻡ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ
ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ  5ﻧﻔﺮ
ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺧﺺ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻪ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺷﻤﺶ
ﻃــﻼ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ  11ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ  600ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣــﺮﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﺩﻳﻦ ﭘﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ
ﻛﺎﻻﻯ ﻗﺎﭼﺎﻕ ،ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﺮﺯﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﻰ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺑﺪﻧﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻌــﺪﺍﺩ  2ﻋﺪﺩ ﺷــﻤﺶ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﻃﻼ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺑﺮﮔﻪ ﮔﻤﺮﮔﻰ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻣﺎﻫﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻛﻔﺶ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﻛﺸــﻒ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺮﺯﺑﺎﻧﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻤﺶ  11ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  600ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻃﻼﻯ ﻛﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﺪ.

ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪ،
ﻣﺮﺩﻯ  37ﺳــﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺑﻮﺫﺭ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﺎ ﺳــﻼﺡ ﺳﺎﭼﻤﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻛﺸــﺘﻦ ﻣﻮﺷﻬﺎ ﺍﺯ ﺟﻮﻯ ﺁﺏ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﺯﻥ
ﻋﺎﺑــﺮ ﻛﻤﺎﻧﻪ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﻄﺤﻰ
ﺯﺧﻤــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺍﻳــﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳــﻄﺤﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺬﺷــﺖ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﻣــﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻔﺮﻳﺢ

ﮔﺸــﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﻳــﻦ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻪ
ﻣﺤﻮﺭﻫــﺎﻯ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻰ ﺷــﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳــﺎﻋﺖ ﮔﺸــﺖﺯﻧﻰ
ﻫﺪﻓﻤﻨــﺪ ،ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺘﻬﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤــﺪﻭﺩﻩ ﺍﺗﻮﺑــﺎﻥ ﻗﻢ-
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ
ﻭﻯ ﻓﺮﻣــﺎﻥ ﺍﻳﺴــﺖ ﺩﺍﺩﻧــﺪ.
ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺑﺨﺸــﻨﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ
ﻓﺮﻣــﺎﻥ ﺍﻳﺴــﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺳــﺮﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﺩﺍﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﻴــﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭﮔﺮﻳﺰ
ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ
ﺳــﻼﺡ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺷﻠﻴﻚ ﺳــﻪ ﺗﻴﺮ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻭ ﺩﻭ ﺗﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻻﺳــﺘﻴﻚ ﻋﻘﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻃﻰ ﻣﺴــﺎﻓﺘﻰ ﺩﺭﺍﺛﺮ ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﮔﺎﺭﺩ ﺭﻳﻞ
ﻭﺍژﮔﻮﻥ ﺷــﺪ ﻭ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ.
ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﻠﻴﺲ ،ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭ  96ﻛﻴﻠﻮ
ﻭ  600ﮔﺮﻡ ﺍﻓﻴﻮﻥ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻛﺸــﻒ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ
ﭘﻠﻴﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺎط ﻣ ﺮﯾ

ﮐ ﻒ ﻤ ﻃﻼی ﺎﭼﺎق
در ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن

ﻣﺮد ﻣﯿﺎ ﺎل ﻣ ﺰل ﭘﺪریاش را ﺑ آ

ﻣﺮﺩ ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻰ ﺭﻧﺞ ﻣﻰﺑﺮﺩ ،ﻣﻨﺰﻝ
ﭘﺪﺭﻯﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻛﺸــﻴﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺁﺗﺶﺳــﻮﺯﻯ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ ﮔﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ 110
ﻭ ﺁﺗﺶﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ

ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯﺳﻮﺩﺍﮔﺮﻣﺮگ
ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻗﻢ

و ﻣ ﺪوم ﺑﺮ ﺎی ﮔﺬا

ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻯ  44ﺳــﺎﻟﻪ
ﺑﻮﺩ ،ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﭼﺎﺭ
ﻣﺼﺪﻭﻣﻴﺖ ﺷــﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ:

ﮐ ﻒ ﺮﯾﺎک
در ﺑﺎر زﻏﺎل ﮓ

ﺑﺮای ﺎﻣﯿ ا

ﺣﻮﺍﺩﺙ

11

ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ  8ﺧﺮﺩﺍﺩ1398

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺼﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻗﺸﻼﻗﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ
ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﮔﻔﺖ :ﻧﻮﺷﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  46ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻣﺴﻤﻮﻡ ﻭ ﺭﺍﻫﻰ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩ.

اﻓﻘﯽ

- 1ﺍﺯﺻﻔﺎﺕﺑﺎﺭﻳﺘﻌﺎﻟﻰ-ﻧﺮﺩﻩﻛﻨﺎﺭﻩﺍﻳﻮﺍﻥ
-2ﺍﺯﻫﻢﭘﺎﺷﻴﺪﻥ-ﻭﺳﺎﻳﻞ-ﮔﺮﺩﻫﻤﺎﻳﻰ
 -3ﺻﺪﺍﻯ ﺩﺭﺩ  -ﺳـﺎﻝ ﮔﺎﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ
ﺗﺮﻛـﻰ  -ﺩﻭﻟﺘﻤـﺮﺩ ﺳـﺎﺑﻖ ﻓﺮﺍﻧﺴـﻮﻯ
 -4ﺑـﺎﻻﻯ ﺯﺍﻧﻮ  -ﺷـﻬﺮ  -ﺑﻠـﻪ  -ﻟﻴﻜﻦ
 -5ﻓﺮﻕ ﺳﺮ  -ﺧﺮﻳﺪﻥ  -ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ،ﺟﻤﻊ
ﺍﻟـﻒ  - 6ﻧﻮﻋﻰ ﺳـﻨﮓ ﺷـﻔﺎﻑ ﻧﻤﺎﻯ
ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  -ﭼﺮﺏ ﺯﺑﺎﻥ – ﺿﻤﻴﺮ ﺟﻤﻊ
 -7ﻓﻘﻴﺮ ﻭ ﺗﻬﻴﺪﺳﺖ  -ﻛﻤﺪ ﻛﺸﻮﻳﻰ-
ﻋﺼﺎﻯ ﺣﺮﻭﻑ - 8ﺍﻳﺎﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ  -ﺗﺎﺯﻩ
ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ  -ﻛﻠﻤﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ  -9ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺁﺵ ﺳـﺮﺩ ﻛـﻦ  -ﺗـﻮﺩﻩﺍﻯ ﺑﺮﺁﻣـﺪﻩ ﻭ
ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳـﻄﺢ ﭘﻮﺷـﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺎﻃـﻰ ﻣﻰﺭﻭﻳـﺪ  -ﭘﺎﺩﺷـﺎﻩ ﻫﻮﻥ ﻫﺎ
 -10ﭘﻮﻝ ﺁﺳـﻴﺎﻳﻰ  -ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗـﻮﺍﻯ ﻧﻈﺎﻣـﻰ  -ﻃﻮﻳﻞ
 -11ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜـﻪ  -ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮﺭ ﭼﻜﺶ-
ﻛﻤﻴـﺎﺏ - 12ﺭﺧﺴـﺎﺭﻩ  -ﺭﻫـﺎ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ-
ﺯﻣﻴﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺸـﺖ  -ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
 -13ﺧـﺪﺍﻯ ﻫﻨـﺪﻭﺍﻥ  -ﺟﺰﻳـﺮﻩﺍﻯ ﺩﺭ
ﺟﻨﻮﺏﺷﺮﻗﻰﭼﻴﻦ-ﻧﺖﻣﻨﻔﻰ-14ﻓﻜﺮ
ﻧـﻮ -ﺑﺎﻭﻗـﺎﺭ -ﺷـﻬﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬـﺎﻥ
-15ﺷﺮﻳﻚ-ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻓﻴﻠﻢﺗﺨﺘﻪﮔﺎﺯ

ﻋﻤﻮدی

 - 1ﻋﻠـﻢ ﻧﺠﻮﻡ  -ﺗﻦ ﭘـﻮﺵ - 2ﺭﻭﺩﻯ
ﺩﺭ ﺳﻴﺴـﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎﻥ  -ﺳﻬﻞ-
ﺭﻭﺳـﺘﺎﻯ ﺑﺰﺭگ - 3ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ -
ﭘـﺮ ﺁﻭﺍﺯﻩ  -ﭘﺎﺭﺳـﺎﻳﻰ  - 4ﺭﻳﺴـﻤﺎﻥ
ﺩﻟـﻮ ﺁﺏ -ﺑﺰﺭﮔـﻮﺍﺭﺍﻥ  -ﭼـﻪ ﻭﻗﺖ؟ -
ﺑﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ - 5ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺻﺒﻮﺭ  -ﺩﺭﺧﺘﭽﻪ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮﻯ  -ﻧﺎﻡ ﭘﺴـﺮﺍﻧﻪ  - 6ﺟﺎﻧﺎﻥ ﻭ
ﻣﺤﺒـﻮﺏ  -ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳـﻴﻤﺎ -
ﻓﻠﺰ ﺭﺳـﺎﻧﺎ - 7ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﺧﻞ  -ﻫﻴﺌﺖ
ﻭﺯﻳـﺮﺍﻥ -ﻧـﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  - 8ﺩﺳـﺘﻰ-
ﺭﻳﺎﺿﻴـﺪﺍﻥ ﻭ ﺷـﺎﻋﺮ ﺭﺑﺎﻋـﻰ ﺳـﺮﺍﻯ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﻯ  -ﺯﻥ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮﺩﻩ - 9ﺑﺮﺗﺮ-
ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ  -ﻳﺎﻗـﻮﺕ - 10ﺻﻨﻢ-
ﻛﺸـﺘﻰ ﺑﺎﻥ  -ﮔﻠﺮ ﻣﻨﭽﺴـﺘﺮ ﻳﻮﻧﺎﻳﺘﺪ
 -11ﺷـﺎﻋﺮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺲ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ
ﺩﻭﺷـﻴﺰﻩ ﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ  -ﺍﻣﺮ ﺁﻭﺭﺩﻥ  -ﺟﻤﻊ
ﺷﻴﺦ - 12ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭ  -ﺳﻔﻴﺪ ﺁﺫﺭﻯ-
ﺍﺻﻨﺎﻡ-ﻭﺯﻳﺪﻥ- 13ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ-ﺻﻔﺖ
ﺧﺪﺍﻭﻧـﺪ  -ﮔﺸـﺎﺩﻩ - 14ﺗﺼﻮﻳﺮﮔـﺮ-
ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ  -ﺍﺯ ﻣﻴـﺪﺍﻥ ﻫـﺎﻯ ﮔﺎﺯﻯ
ﺍﻳـﺮﺍﻥ  -15ﺑﺎﻟـﺶ  -ﻛﻤﻚ ﻛـﺮﺩﻥ ﺑﻪ
ﺁﺳﻴﺐﺩﻳﺪﮔﺎﻥﺣﻮﺍﺩﺙ

ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5466

ﺷﻤﺎﺭﻩ5467

ﮐ ﻒد ﮕﺎه ﻔﺎری
ﻏﯿﺮﻣ ﺎز در ﻣﺮاﻏ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺮﺍﻏﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺣﻔﺎﺭﺍﻥ
ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﻭ ﻛﺸــﻒ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﺭﻯ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺭﺿﺎ ﺍﺻﻼﻧﻰ ﻓﺮ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺣﻴﻦ ﮔﺸــﺖﺯﻧﻰ ﻭ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ
ﻋﺒــﻮﺭﻯ ﺑــﻪ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﮋﻭ
ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗــﻒ ﻛﺮﺩﻧــﺪ.ﻭﻯ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻳﻚ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
250ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻛﺸــﻒ ﻭ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷــﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺳــﻪ ﺣﻔﺎﺭ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺷﺪﻧﺪ.ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩ ﺑــﺎ ﺳــﻮﺩﺟﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻴﺎﻥ ﺍﺯ
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ
ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﻣــﻮﺍﺭﺩ
ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  110ﭘﻠﻴﺲ
ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻫﻨﺪ.

ﺧﻮدرو ﺎی ﻔﺮی ﮐ
ﺑ ﻣ ﺪ ﺮ ﯿﺪ ﺪ

ﻣﺮﻛــﺰ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳــﺎﻧﻰ ﭘﻠﻴــﺲ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑــﺰﺭگ ﺍﺯ ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ ﺗﺮﻳﻠﻰ
ﺣﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺻﻔﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﻣﻴــﺰﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺳــﺎﻋﺖ  10:40ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ
7ﺧﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﻳﻠــﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ
ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺸــﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻏﺮﺏ
ﺑﻪ ﺷــﺮﻕ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ
ﺩﭼــﺎﺭ ﻭﺍژﮔﻮﻧﻰ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻧﺤﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﺍﻳــﻦ ﺗﺮﻳﻠﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻣﺤﻮﺭ ﺳــﻘﻮﻁ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭﺍﻳﻦ
ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
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اینفوگرافی

چالش حضور زنان در استادیوم
آفتاب یزد -گروه اینفوگراف�ی :موافقان و مخالفان حضور
زنان در ورزش��گاهها آن را از جنبهها مختلف مورد بررسی قرار
میدهند برخی از مخالفان حضور زنان نظر علمای دینی مبنی
بر اختاط مرد و زن را در ورزشگاه ماک قرار داده و آن را یکی
از دایل راه ندادن زنان به ورزش��گاه میدانند و برخی در پاسخ
میگویند زنان در جامعه حضور دارند و اگر اختاطی هم باشد
در جامعه اتفاق میافتد.
کسانی هم هستند که میگویند حضور زنان در ورزشگاه به علت
اینکه الفاظ خاص صورت میگیرد درس��ت نیست اما موافقان
حضور زنان در جامعه از آمارهایی میگویند که حضور زنان در
ورزش��گاهها از میزان تنش و چالشهایی که در نبود آنها اتفاق
میافتد ،میکاهد.
هر چه که باش��د این موضوع جز ش��عارهای انتخاباتی برخی
نامزدهای انتخابتی بوده و وعده حضور زنان یکی از دغدغههای
فعالی��ن حقوق زنان اس��ت ،برخی از افراد نی��ز با مطرح کردن
ای��ن موضوع که رفتن و یا نرفتن زنان به ورزش��گاها اصا جزو
اولویتهای جامعه نیس��ت میخواهند آب پاکی را روی دست
زنان مشتاق حضور در ورزشگاهها بریزیند ،اما فعالین حقوق زنان

نخستینحضورزنان(والیبال)

نخس��تین حضور زنان در ورزش��گاه آزادی در
س��ال 1۳۷۷و در جریان اس��تقبال از بازیکنان
تیم ملی که توانسته بودند به جام جهانی 199۸
صع��ود کنند اتفاق افتاد .با وج��ود آنکه از زنان
ب��رای این حضور دعوت نش��ده بود ام��ا آنان با
حضور خود توانستند در ورزشگاه حاضر شوند.

نخستینحضور؛
زنان خارجی (فوتبال)

نخستین حضور زنان در هنگام یک بازی فوتبال
در جری��ان بازی ایران و ایرلند در س��ال 1۳۸1
اتف��اق افتاد که تعدد محدودی از زنان ایرلندی
توانس��تند وارد ورزشگاه آزادی شوند .این امر با
اعتراض زنان ایرانی مواجه ش��د چرا که معتقد
بودن��د ممنوعیت حضور زنان فق��ط برای زنان
ایرانی است.

معتقدند که حضور زنان در ورزشگاه جزئی از حقوق آنها است و
میبایست به آنها داده شود هرچند که ناچیز باشد ،آنها میگویند
راه ندادن زنان در ورزشگاه هیچ توجیه ندارد و نمیتوان به این
بهانه آنها را از حقشان محروم کرد چرا که اگر این حق ناچیز آنها
داده نشود رفته رفته محدودیتها بیشتر خواهد شد.
در س��الهای دههه��ای هفت��اد و هش��تاد ای��ن موض��وع با
درخواس��ت زنان برای دیدن بازیهای ورزشی خصوصاً فوتبال
(ک��ه محبوبترین ورزش ایران اس��ت) جدیتر ش��د و فش��ار
کنفدراس��یونهای ورزشی آسیایی و جهانی برای پایان دادن به
این ممنوعیت ابعاد تازهتری به این موضوع داد .در همایشهای
انتخاباتی ریاست جمهوری سال  96وقتی درب سالن  12هزار
نفری آزادی به روی طرفداران روحانی باز شد و طیف عظیمی
از زنان در این ورزش��گاه حضور پی��دا کردند و بر صندلیهایی
که سالها آروزی نشستن بر آن را داشتند ،نشستند ،همزمان
شعارهای رفع ممنوعیت زنان سر داده شد .در همین همایش
ب��ود که الهام پاوه نژاد بازیگر س��یما گفت« :من برای اولین بار
اس��ت که به ورزش��گاه میآیم و امیدوارم بعد از انتخابات هم
بتوانم به ورزشگاه بیایم».

نخستینحضور
زنان ایرانی (فوتبال)

نخس��تین حضور زنان ایرانی در ورزش��گاههای
ای��ران به ب��ازی ای��ران و بحری��ن در مقدماتی
جام جهان��ی  2۰۰6بازمیگ��ردد .در این بازی
که ای��ران به ج��ام جهانی صعود ک��رد ،عاوه
ب��ر زن��ان ،رئیسجمه��ور وق��ت ای��ران نیز از
تماش��اگران ویژه بود .فیلم آفس��اید ،که درباره
دختران��ی اس��ت که ب��رای ورود به ورزش��گاه
آزادی تاش میکنند نیز در طول همین بازی
فیلمبرداری شد.

دخت��ران جوان حاضر در این همایش نیز بنرها و تابلوهایی در
دست گرفته بودند که روی آن نوشته شده بود «بعد از انتخابات
هم باز میتوانم به ورزشگاه بیایم؟»
بارها شده که دختران جوان با تغییر شکل ظاهری خود سعی
کردند در ورزشگاهها حضور پیدا کنند که در برخی موارد موفق
و در مواردی هم گرفتار و از ورزش��گاه اخراج شدند اما موارد نه
چندان زیادی نیز بوده که زنان تواتستهاند در ورزشگاهها حضور
پیدا کنند و بازیهای مورد عاقه خود را تماشا کنند.
نکته حائز اهمیت دیگر این اس��ت که زن��ان غیر ایرانی که به
همراه کاروانهای ورزشی در ایران حضور پیدا میکنند و آنهایی
برای تشویق تیم کشورشان به ایران میآیند میتوانند به راحتی
و بدون اینکه برخوردی با آنها بشود در ورزشگاه حضور یایند.
به نظر میرسد در سالهای اخیر فضای حضور زنان در ورزشگاه
هموار تر شده است بهطوریکه خبرهایی از شورای عالی انقاب
فرهنگی به گوش رسید که این موضوع را در این شورا بررسی
کرده و موافقان و مخالفان نظر خود را اعام کردهاند و همچنین
گفته شد که حضور زنان در استادیومهای ورزشی پیچیدگیهای
خاص خود را دارد و باید بررسیهای زیادی شود.

تاشها برای حضور زنان

در آغ��از س��ال  1۳۸5محم��ود احمدین��ژاد،
رئیسجمهور ایران با ارس��ال نامهای به رئیس
س��ازمان تربی��ت بدنی خواس��تار فراهم کردن
امکانات حضور زنان در ورزشگاهها شد.
ای��ن نامه ب��ا اظهارنظرهای متفاوت��ی در میان
مس��ئولین کش��ور ،نمایندگان مجلس شورای
اسامی و خبرگزاریهای خارجی همراه شد و با
مخالفت صریح گروهی از روحانیون در شهر قم
نتوانس��ت آن را به اجرا بگذارد و از تصمیم خود
صرف نظر کرد.

خبر کذب حضور زنان

19آب��ان  9۷در ب��ازی فین��ال پرس��پولیس و
کاشیمای ژاپن  ۸۰۰زن ایرانی البته به صورت
دس��تچین ش��ده به اس��تادیوم آزادی رفتند.
2۰۰تماشاگر زن هم که به صورت خودجوش به
ورزشگاه آمده و پشت در مانده بودند در اواسط
بازی به سکوهای آزادی راه پیدا کردند .با حضور
این تماش��اگران آزادی میزبان  1۰۰۰تماشاگر
زن بود.

درخواستدبیرکلفیفا
از رئیس جمهور

واکنشرئیسفیفابهحضورزنان
دربازیکاشیماوپرسپولیس

اسفندماه  96جانی اینفانتینو ،دبیرکل فیفا ،به
ایران آمد و پس از دیدار با حسن روحانی ،رئیس
جمهوری ایران ،برپایه قول او وعده داد که زنان
اج��ازه خواهند یافت برای تماش��ای بازیها به
ورزشگاهها بروند.

سایت فیفا به نقل از «جیانی اینفانتینو» نوشت:
«من ش��خصاً بسیار خوشحال ش��دم که برای
اولین بار در  ۴۰س��ال اخیر به تماش��اگران زن
ایران��ی اجازه داده ش��د تا مس��ابقه فوتبال را از
نزدیک ببینند .اینکه بیش از یک هزار تماشاگر
زن توانستند تیم مورد عاقه خودشان را تشویق
کنند ،در حقیقت بسیار مهم و حائز اهمیت است
و باعث میشود این رقابت خاص تر هم باشد».

افزایشفشار
فدراسیونجهانیفوتبال

در مهرماه  96تع��دادی از زنان منتخب ایرانی
با فشار فیفا اجازه یافتند برای تماشای مسابقه
فوتبال در بازیدوستانه میان ایران و بولیوی در
جایگاه ویژه بانوان در اس��تادیوم صدهزار نفری
آزادی حضور پیدا کنند.

نظر یک کارشناس درباره
حضور زنان در ورزشگاه

مه�دی محب�ی ،قائ�م مق�ام انجم�ن
آسیبشناسی ایران:
> ورود زن��ان و خانوادهه��ا ب��ه ه��ر محی��ط
اجتماعی ،اشتغال ،مدیریت ،دانشگاه و سیاست
به خودی خود مشکلی ندارد چراکه آنها نیمی
از جمعیت کشور محسوب میشوند و کشور با
حضور همه آحاد جامعه ساخته میشود.

مواردی از حضور مخفیانه

> بررسیها نش��ان داده که ورزشکاران زمانی
ک��ه خانواده خ��ود را در ورزش��گاه میبینند یا
حض��ور آنها را ح��س میکنند نتای��ج بهتری
میگیرند.

> فروردین  1۳92که یک دختر با تغییر چهره
وارد ورزش��گاه آزادی ش��د و بازی اس��تقال و
الهال را تماشا کرد.

> بازی استقال و العین در خرداد  1۳96یک
دختر استقالی که با ظاهر پسرانه وارد ورزشگاه
شده بود توسط نیروی انتظامی دستگیر شد.
> در اسفند ماه  ۳5 ، 96زن که برای تماشای
مس��ابقه فوتبال تیمه��ای اس��تقال تهران و
پرس��پولیس به ورزش��گاه آزادی رفت��ه بودند،
بازداشت شدهاند.

بار دیگر با همبستگی زنان کرهای ،چهار دختر
ایرانی توانستند در س��ال  1۳۷۸وارد ورزشگاه
آزادی شوند.

حضور گسترده زنان
در ورزشگاه آزادی

در ش��هریور  1۳۸۷خبرهایی مبنی بر این که
زنان میتوانند بازیهای زیر نظرای اف س��ی را
تماشا کنند منتشر شد ،اما به هفت دختری که
برای دیدن بازی س��ایپا و بنیادکار به ورزشگاه
آزادی رفته بودند اجازه ورود داده نشد.

> در هفت��ه هفده��م لی��گ برت��ر فوتب��ال
ای��ران ،1۳96-9۷در مس��ابقه بی��ن ف��واد و
پرسپولیس یک دختر اهوازی با نام «شبنم» با
هدف لغو منع حضور بانوان در ورزشگاهها خود
را بهشکل پسر درآورد و این مسابقه را از نزدیک
تماشا کرد.

حضور دوم اما محدود

نظرسنجیبرایحضورزناندراستادیومها

مرکز افکار سنجي دانشجویان ایران (ایسپا) از مردم برای حضور زنان در ورزشگاهها در سال  96نظرسنجی به عمل آورد.
 61.1درصد مردم ایران موافق حضور زنان در ورزشگاهها هستند .نکته جالب توجه درباره ترکیب پاسخگویان این نظرسنجي است .در این پژوهش با حجم
نمونه یکهزار و  ۳1نفر انجام گرفته 51.6 ،درصد پاسخگویان مرد و  ۴۸.۴درصد زن بودهاند .همچنین  ۳۷.9درصد پاسخگویان داراي تحصیات دانشگاهي و
 62.1درصد داراي تحصیات غیردانشگاهي بودهاند.

> درس��ت اس��ت ک��ه ورزش��گاهها دارای
ناهنجاریهایی هس��تند اما آیا همه افرادی که
وارد ورزشگاه میشوند فعالیتهای ضد ارزشی
و فرهنگی دارند؟ بی ش��ک زمانی که یک مرد
با زن و فرزند و خواهرش به ورزش��گاه میرود
ناهنجاری از خود بروز نمیدهد.
> این موضوعات باید به دور از جنجال مرتفع
شود .چرا حضور زنها و خانوادهها در سینماها
ممنوع نیس��ت؟ مگ��ر هیجانات س��ینمایی از
هیجانات فوتبالی کمتر اس��ت؟ آی��ا اتفاقی در
س��ینماها رخ میدهد؟ خیر .بلکه اثرات مثبت
حضور خانوادگی در س��ینماها ت��ا مدتها در
خانواده باقی میماند.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺑ ﮑ ﺒﺎل اﯾﺮان در ﺟﺎمﺟ ﺎ ﯽ د ﺎع ﮐ ﯿ

ﯽﺧﻮا ﯿ از ﯿﺜﯿ

ﺳﺠﺎﺩ ﻣﺸــﺎﻳﺨﻰ ﻣﻠﻰﭘﻮﺵ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻝ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﺗﻴﻤﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴﻜﺘﺒﺎﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﻓﺖ.
ﺳــﺠﺎﺩ ﻣﺸــﺎﻳﺨﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕــﻮ ﺑﺎ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ،ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺷــﺮﺍﻳﻄﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨــﻮﺯ ﺍﺭﺩﻭﻫﺎﻯ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺷــﺮﻭﻉ ﻧﺸــﺪﻩ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺍﻧﻔــﺮﺍﺩﻯﺍﻡ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﻬﺮﺍﻥ
ﺷــﺎﻫﻴﻦﻃﺒﻊ ﻭ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ
ﻻﺯﻡ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻢ.

ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺴــﻜﺘﺒﺎﻝ ﮔﻔﺖ :ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ
ﺑــﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻴــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖﻫﺎﻯ
ﺳــﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺗﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻛﺎﺩﺭ ﻓﻨﻰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
ﻣﺸــﺎﻳﺨﻰ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺑــﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ

ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﮔﻔﺖ :ﻫﺮﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺑﺮﺳــﻴﻢ .ﻣﻠﻰﭘﻮﺷــﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺍﺯ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺑﺴــﻜﺘﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻛﻨﻨــﺪ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺁﻳﺪﻩﺁﻝ ﺭﺍﻫﻰ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷــﻮﻳﻢ،
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻡﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﮕﻔﺘﻰﺳــﺎﺯ
ﺷﻮﻳﻢ .ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﺣﺪﺍﺩﻯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ.

ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ

ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ  -ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ؛ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺟﺎﻡ!

ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﻤﻪﻧﻬﺎﻳﻰ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ ﺳﺎﻋﺖ  21ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬــﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ ﻓﺼﻞ  97-98ﺳــﺎﻋﺖ  21ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ
ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷــﮕﺎﻩ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ
ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺯﻭﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﺎﺣﺐ
ﺳﻜﻮﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻰﻫﺎ
ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺳﻜﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺭ
ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ! ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺍﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ  70ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ
ﺑﻪ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﻭ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻰﻫﺎ .ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺭﻗﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ
ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﭘﺮﺍﺧﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻢﻫــﺎﻯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﻳــﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻓﺼﻞ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮ ﻓﻨﻰ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷــﻮﺩ .ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﻫﺎﻯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳــﺮﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻟﻘﺐ ﺍﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻮ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺩﻭ ﺗﻴــﻢ ﺩﺭ ﻟﻴــﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻟﺨﺮﺍﺷــﻰ ﺩﺭ
ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪ.
ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺳــﻨﮓﭘﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻛﺘﻜﺎﺭﻯ ﺭﻭﻯ ﺳﻜﻮﻫﺎﻯ
ﻭﺭﺯﺷــﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﻠﺦ ﻭ ﺳــﻴﺎﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ!ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺷــﻌﺎﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺴﻰﻫﺎ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺭﺳﻤﺎ
ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛــﺮﺩ! ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺗﻤﺎﻡ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻟﻜﻼﺳــﻴﻜﻮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺷــﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺷــﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺳــﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻧﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻰﺗﺮﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺳــﻴﺎﻩ ﺁﻥ ﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﭘﺎﻙ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﮔﻔﺖ ﻭ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺤﺒﺖ ﺁﻣﻴﺰﻯ ﺩﺍﺩ
ﻭﻟﻰ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﻠﻨﺠﺎﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﺑﺮﺍﻧﻜﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺩﺭ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧــﻰ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺖ ﺗﺮﻳﻚ ﻛــﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ
ﺣﺬﻓﻰ ﻳﻚ ﻧﺎﻛﺎﻡ ﺑﺰﺭگ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺸﻘﺎﻳﻰ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﺎﺧﺖ ،ﺍﺯ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔــﺖ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻫــﻢ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ
ﺷﻜﺴــﺖ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﮔﺮﺩﻭﻧﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ
ﭘﺮﻓﺴــﻮﺭ ﺑﺮﺍﻧﻜﻮ ﻗﻄﻌﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﺴﺐ
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﺎﻡ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ
ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﻯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻫﻢ
ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﻳﻰ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻓﻴﻨﺎﻟﻴﺴﺖ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﻡ
ﺣﺬﻓﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺭﺍ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺟــﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺍﻣﺎﺵ

ﮔﻴﻼﻧﻴﺎﻥ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ ﺩﺳــﺘﻪ ﺩﻭﻣﻰ ﺍﺳــﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺍﺯ ﭘﻴــﺶ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭﻟﻰ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ
ﺷﺎﻧﺲ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻴﺴﺖ.ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ
ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻳﻚ
ﺑﺎﺯﻯ ﺟﺬﺍﺏ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻭ
ﺩﺭﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﻭ ﺧﺸــﻮﻧﺖﻫﺎﻯ ﺑﻰﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﻯ ﺳﻜﻮﻫﺎ!
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻧﻴﺎ ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ
ﺭﻭﺯ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻭ ﺟﺎﻡ ﻣﻬﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺣﺬﻑ ﺍﺯ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ
ﺩﺭ ﺍﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ ﺍﻣﺎ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﻐﻤﻮﻡ ﺑﺎﺭﺳﻠﻮﻧﺎ ﻧﻪ ﺳﻨﮕﻰ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻧﻪ ﺭﻭﻯ ﺳــﻜﻮﻫﺎﻯ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻛﺘﻜﺎﺭﻯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﻏﻢ ﺑﻐﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺳﻜﻮﻫﺎﻯ
ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺸﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺷﻚ
ﺭﻳﺨﺘﻨــﺪ! ﻛﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺳــﺘﻰ
ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﻭ ﻧﺒﺮﺩ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻥ ﻫﻢ
ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﻪ
ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺷﺐ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺟﺬﺍﺏﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﻭ
ﺗﻴﻢ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﻴﺲ ﻭ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺰﺭگ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻴﻢ
ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﺪﺍﻡ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺯﻧﺪﻩ.
ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﯾﯽ:آﻗﺎیﺣﺴﻦزادهﻇﻠﻢﭘﺎﯾﺪارﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ

ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺯﻋﻤﺶ
ﻏﻴﺮﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺯﺭﺩﭘﻮﺷــﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﺭﻭﻯ
ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪﻧﻮﻳﻰ
ﺩﺭ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺗﻴﻤــﺶ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺎﻡ ﺣﺬﻓﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ
ﻳﻚ ﺟﺸﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﻣﺸﻜﻠﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻃﻮﺭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰﻫﺎ
ﻃﻮﺭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ .ﺑﺎﺯ
ﻫــﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺁﺳــﻴﺐ ﻧﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻯ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻳﻢ.

ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﺮﺩﻡ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ
ﻣﺮﺩﻡ ﺟﺸﻦ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ .ﺍﻣﻴﺮ
ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﻭ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺯﻯﺍﻯ
ﻛﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺑــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩ ،ﺗﻴﻤﺶ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩ.
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺩ .ﮔﺬﺍﺷــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ
ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺷﺪﻡ ،ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮﺍﻥﺗﺮﻳﻦ
ﮔﻮﺟﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ  20ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺷﺪ .ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺰﺕ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺰﻭ ﺧﻮﺍﺭﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺛﻤﺮﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺗﻴﻢ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻋﺪﺍﻟﺘﻰﻫﺎ ﺧﻮﺏ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻭ
ﺑﺮﺍﻧﻜﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ ﺳــﺮﻯ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺧﻮﺑﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﻯ ﺧﻮﺑﻰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .ﺗﻮﻗﻌﻢ
ﺩﻳــﺪﻥ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻯ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ .ﺣﻖ ﻣﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮﺩ ﻛﻨﻴﻢ .ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻓﻴﻨﺎﻝ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﺗﻴﻢ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻴﻤﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻟﻴﮓ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺷــﺎﺩﺍﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ
ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺯ ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﺷــﻮﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﻦ ﻭ
ﺑﺪﺷﺎﻧﺴــﻰﻫﺎ ﺑﻮﺩ .ﻳﻚ ﺑﺎﺯﻯ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ .ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺎﺩ ﻛﺮﻣﻰ ﻭ ﺳــﻌﻴﺪ ﺁﺫﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺩﺍﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﺸــﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ.ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺧﻂﻫﺎﻓﺒﻚ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﻳﻚ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻰ ﺩﺍﺷﺖ .ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻔﺖ :ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺍﻭﻝ
ﺩﻭﻡ ﻭﺳﻮﻡ ﻣﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺶ ﺭﺍ
ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ .ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ.
ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ .ﻣﻦ ﺣﺮﻓﻢ ﺭﺍ ﺭﻙ
ﻣﻰﺯﻧــﻢ ﻭ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﻫﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺍﺩﻡ .ﺍﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ
ﺍﻟﺪﺣﻴﻞ ﻭ ﺍﻟﺴــﺪ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻧﻰ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺷﺎﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺗﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﻣﺨﻠﺺ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻫﺴﺘﻢ.ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳــﭙﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ

ﻛــﻪ ﺍﻭ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﻧﻜﻮ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﺎ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶﻫﺎ ﺭﻭﻯ
ﺳــﻜﻮﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺷــﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﺮﺍ ﺍﻳــﻦ ﻧﺎﻋﺪﺍﻟﺘﻰﻫﺎ
ﺑﺎﻳــﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳــﻰ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ .ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻮﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ
ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﻭ ﺭﺳــﻮﻝ ﻧﻮﻳﺪﻛﻴﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﻧﻀﺒﺎﻃﻰ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ؟ ﻣﺎ ﺳــﻜﻮ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻛﺮﺩﻳﻢ 90 .ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﻓﺤﺎﺷــﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺗﻮﺭﻙ ﻭ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ
ﻫﻴــﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺧﺒﺮﻯ
ﻧﺮﻓﺘﻰ؟ ﺍﺻﻞ ﻗﻀﻴﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﻌﺠﺐ
ﻣﻰﻛﻨﻢ .ﺗﻌﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻙ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼــﺮﺍ ﺍﻭ ﻭﻗﺘﻰ
ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺭﻭﺩ
ﻧﻜــﺮﺩ .ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﻘﺪﻳﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺗﻮﻫﻴﻦﻫﺎ ﻭﺍﻛﻨﺸــﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .ﺻﺪ ﺩﻓﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ
ﺑﻪ ﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻻﻥ ﻫــﻢ ﺑﺮﺍﻧﻜﻮ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮﻳﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ .ﻇﻠﻢ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﭼﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮﺭﻯ
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ
ﺷﻮﺩ .ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻛﺮﺩ ﻭ  30ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ
ﺗﻴــﻢ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻗﺎﻧﻮﻥ 10-90
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻓﻨﻴﺎﻝ  50-50ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻣﻦ ﻛﻪ  20ﺳﺎﻝ
ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﺴــﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻡ.ﻭﻯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺭﻭﺯﻯ ﺷﺎﮔﺮﺩﻯ ﭘﺎﻯ ﺗﺨﺘﻪ ﻛﻼﺱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﻌﻠﻢ ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻦ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ
ﺩﺭ ﺩﻟﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﺮﺩﻡ .ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﻞ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻧﻢ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﻭ ﻓﻘﻂ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻤﻰ ﻭ ﺩﺍﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻼﻝ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻧﺪ؟ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﺟﺎﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﻭﺭﺯﺵ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ .ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ
ﻭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫــﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺠﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؟ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ.ﻭﻯ
ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺪ
ﻭﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺯﺣﻤﺖ
ﻣﻰﻛﺸــﺪ ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏﻫﺎ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﺒﻮﺩ .ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ
ﻋﻮﺽ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺍﻣﻴــﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ ﺭﺥ ﻧﺪﻫﺪ ﻭ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ.
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺗﻴﻢ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳــﺘﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣــﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ .ﻳﻚ ﺭﻭﺭﺯﻯ ﻛــﻰﺭﻭﺵ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﻻﻥ ﻣﺮﺑﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺳﭙﺎﻫﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ 10
ﺳﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺍﻟﺤﻤﺪﺍﷲ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻴﻠﻰﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺑﺴــﺘﺮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺟﺰﻭ  20ﺗﻴﻢ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺭﻣﻀﻰ:

ﮐﺎروا ﯽ ﮐﯿ ﯽ ﺑ ر ﺎﺑ

ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺭﺯﺷــﻜﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﻭﻟﻰ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺟﻮﺍﺩ ﺭﻣﻀﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ  7ﺳﺎﻝ
ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ  31ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺭﺯﺷﻰ
ﻛﺎﺭﮔــﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ  27ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ
ﺑﺨﺶ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ  94ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
 70ﻧﻔﺮﻩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ  7ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ  59ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭ  8ﺗﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻬﻢ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  96ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ﻛﻪ
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻟﺘﻮﻧﻰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪ
ﻛﻪ  38ﻛﺸﻮﺭ ﻭ  5ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ  109ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻣﺮﺩ
ﻭ  17ﻭﺭﺯﺷــﻜﺎﺭ ﺯﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ  17ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ
 45ﻣﺪﺍﻝ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻡ ﻧﻬﻢ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺩﻭﺭﻩ
ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺳــﻌﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪﺍﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻗﻬﺮﻣــﺎﻥ ﻣﻠﻰ ﻣﺎ ﻭ
ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻭ ﻓﻘﻂ ﻭﺭﺯﺷــﻜﺎﺭﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺨﺒﻪﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ

ﺎی ﺟ ﺎ ﯽ اﻋﺰام ﺧﻮا ﯿ ﮐﺮد

ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ
ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  2019ﺩﺭ ﺍﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﻮﺩ ،ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻫﻢ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺸــﺮ ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﺎ
139ﻧﻔﺮ ﺩﺭ  9ﺭﺷﺘﻪ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻛﻪ  68ﻣﺮﺩ ﻭ 19ﺯﻥ
ﺩﺭ ﻏﺎﻟــﺐ  16ﺗﻴﻢ ﻛــﻪ  11ﺗﻴﻢ ﺁﻗﺎﻳــﺎﻥ ﻭ 5ﺗﻴﻢ
ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ :ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ
ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻢ
ﺟﻮﺩﻭ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺗﻴﻢ ﺷــﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺴــﺎﻝ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺍﺯ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ

ﭼﻪ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎ ﺩﻭ ﻭ
ﻣﻴﺪﺍﻧــﻰ ،ﺟﻮﺩﻭ ،ﺗﻨﻴﺲ ﺭﻭﻯ ﻣﻴــﺰ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﮓ ﻭ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ،ﺟﻮﺩﻭ ،ﺗﻨﻴﺲ
ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ،ﭘﺘﺎﻧﮓ ،ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ،ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺳﺎﺣﻠﻰ ،ﻛﺸﺘﻰ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ﻭ ﻛﺸﺘﻰ ﻓﺮﻧﮕﻰ ﻭ ﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ ﻃﻼﻳﻪﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺭﻭﻧــﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻭﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭼﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺪﺍﻝ ﻛﺴﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮ
ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻴﻔﺘﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪﺍﻝﻫﺎﻯ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﻛﺴــﺐ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻰ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﻭ ﻭﺭﺯﺷــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﻛﺴﺐ

ﻛﻨﻴﻢ .ﺣﻴﺪﺭﻯ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺭﺯﺷــﻰ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺎﺭ
ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﺑــﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳــﺎﻥ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﻭﻳــﮋﻩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﭘﻮﺷــﺶ ﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﺑﺮﺍﻫﻴــﻢ ﺻﺎﺩﻗﻰﻓــﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺍﻋﺰﺍﻣﻰ
ﻛﺎﺭﮔــﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳــﭙﺎﻧﻴﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻒ ﻫﺴــﺘﻴﻢ
ﺳــﺒﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷﻮﺩ .ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﻧﺸــﺎﻁ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﻋﻤــﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺭﺯﺵ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﻫﻴﻢ .ﻭﻯ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭﻟﻴﻦﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻳﺎﺑﻰ
ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺳــﺎﻝ ﺭﻭﻧﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ ﺗﻼﺵ
ﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﺩﻛﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻏﺮﺏ ﺁﺳــﻴﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺷــﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻴــﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻛﺎﺭﮔــﺮﻯ ﻫﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ
ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ
ﻧــﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻮﻉ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﻧﺪﻯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻬﺘﺮ
ﺷــﻮﺩ .ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻳﺎﺑﻰ ﺁﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ ﻣﺎ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭﻟﻰ
ﻛﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺎ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣــﺎ ﻭﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺭﺍ ﻗﺼﺪ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻫﻴﻢ.
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ژاوی ﺑﺎ ﻗﺮاردادی  ۲ﺎﻟﻪ ﺮﻣﺮﺑﯽ اﻟ ﺪ ﺷﺪ
ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ژﺍﻭﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻰﺭﻓﺖ ،ژﺍﻭﻯ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻳﺮﺍﻯ ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﺗﻴﻢ ﺍﻟﺴﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻴﻢ ﻗﻄﺮﻯ ﻭ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ
ﺳﺮﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻯ ﺗﻴﻢ ﺍﻟﺴﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺴﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﮕﺮﻯ ژﺍﻭﻯ ﺩﺭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﻐﯿﯿﺮ

ﻞ در ﯿ

ﯽ ژاﭘ ﺑ

ﺗﻴــﻢ ﻣﻠﻰ ژﺍﭘﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﻛﻮﭘــﺎ ﺁﻣﻪﺭﻳﻜﺎ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﺍﻳﻦ
ﺗﻴﻢ 17ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺑــﺎﺯﻯ ﻣﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺗﻴﻢ
ﻣﻠﻰ ژﺍﭘﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻮﭘــﺎ ﺁﻣﻪﺭﻳﻜﺎﻯ  2019ﺑﺮﺯﻳﻞ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺳــﺎﻣﻮﺭﺍﻳﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻴــﻢ ﺯﻳﺮ
23ﺳــﺎﻟﻪﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺖ ﺣﺎﺿﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ .ژﺍﭘﻦ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻗﻄــﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻴﻢ
ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻮﭘﺎ ﺁﻣﻪﺭﻳﻜﺎﻯ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ  14ژﻭﺋﻦ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ.ﻫﺎﺟﻴﻤﻪ ﻣﻮﺭﻳﺎﺳﻮ ﺳﺮﻣﺮﺑﻰ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ژﺍﭘﻦ،
ﺭﻭﺯﺳﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺎﻣﻰ
 17ﺑﺎﺯﻳﻜﻨــﻰ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﺑــﺎﺯﻯ ﻣﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﻛﻪ
ﻓﻮﺳﺎ ﻛﻮﺑﻮ ،ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ  17ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻑ ﺳﻰ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻛﺮﺩ.ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻨﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻮﻛﻴﻮ  2020ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﭘﺎ ﺁﻣﻪﺭﻳﻜﺎ

اﯾﺮان  -ا

ذوب آ

ﺮ ﻋﺮﺑ

ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ .ﻣﻮﺭﻳﺎﺳﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ ﺗﻮﻛﻴﻮ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ
ﺩﻋﻮﺕ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ .ﻫﺪﻓــﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﻜﻨﺎﻥ
ﺟﻮﺍﻥ ،ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻳﺪﻩﺁﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ  2020ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﻛﻮﭘﺎ ﺁﻣﻪﺭﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺭﻧﻤﻨﺘﻰ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠــﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ژﺍﭘﻦ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷــﻴﻠﻰ ،ﺍﺭﻭﮔﻮﺋﻪ ﻭ ﺍﻛﻮﺍﺩﻭﺭ ﺩﺭ
ﮔﺮﻭﻩ  Cﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺎن؛ ﺪر ﯿ ﯽ در آﺧﺮﯾ

ﺗﻴﻢ ﻓﻮﺗﺒــﺎﻝ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ
ﻣﻌﻮﻗــﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺁﺳــﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ
ﺗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻣﻰﺭﻭﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ،
ﺫﻭﺏﺁﻫﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷــﺪ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺮﻭﺩ ﺁﻥ ﻫﻢ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﺍﺳﺖ!
ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺳﻔﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ  AFCﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻟﻐﻮ ﺷﺪﻩ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﻋﺮﺍﻕ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ!ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺫﻭﺑﻰﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺳــﻔﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﻣﻌﻮﻗﻪ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺻﻌﻮﺩ ﺳﺒﺰﭘﻮﺷﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺍﻟﻨﺼﺮ
ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ
ﻗﻄﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺪﺭﻧﺸﻴﻨﻰ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺻﺪﺭﻧﺸــﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻑ

ﺒ

ﺒﮏ ﻮرﯾﺎ ﻮ

ﺎی ﺿﺪ اﯾﺮا ﯽ و ﺎ ﺎﯾ

ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ
ﻋﺠﻴﺐ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﻨﺪﻩﺍﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ ،ﻣﻴﻬﺎﻭ ﻛﻮﺑﻴﺎﻙ،
ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻥ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﻯ
ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻟﺤﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎﻯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﻯ
ﺯﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺁﻥ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﻨﺪ.ﻛﻮﺑﻴﺎﻙ ﺑﻪ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻰﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﺎﻟﻰ ﻭ ﺧﻮﻧﮕﺮﻡ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﻳــﻦ ﺁﺩﻡﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺁﻧﻬــﺎ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺑﺪ ﺫﺍﺕ
ﻭ ﻟﻌﻨﺖ ﺷﺪﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ
»ﭘﺎﺭﺱ« ﻭ ﻧــﻪ »ﻋﺮﺏ« ﺧﻄــﺎﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭﻟﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﺘﻰ ﻭﺟــﻮﺩ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺎ
ﺑﻌﻀﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﻨﻴﻢ
ﻭﻟﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻛﻮﺑﻴﺎﻙ ﺑﻪ ﻓﻴﻨﺎﻝ
ﺟﺎﻡ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﭘﺎﻧﺎﺳﻮﻧﻴﻚ ﻭ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎﻯ ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺁﻳﺪ
ﻛﻪ ﻛﺴــﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﺧﺎﺭﺝ ﻛﻨﺪ .ﺳﻦ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﺴﻤﻰﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝﻫﺎﻳﻰ

ﺎﺑ ؟

ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓــﺖ ﻭ ﺗﻴﻢ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻮﺣﺪﻩ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺮﻭﺩ.ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖﻫﺎﻯ ﻃﻼﻳﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺭﻓﺖ ﻭ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ ﻫﺸﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻣﺮﺩﺍﺩﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
ﺍﻭﺳﺎﮔﻮﻧﺎ ﻭ ﻣﻴﻼﺩ ﻓﺨﺮﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ
ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻭﺳﺎﮔﻮﻧﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﺮﻭﺍﺭﻳﺪ ﺳﻴﺎﻩ
ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﮔﻞﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ
ﺗﻴﻢ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭﻳﺎﻥ
ﻓﺼﻞ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺳــﺮﻣﺮﺑﻰ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻴــﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺬﻓﻰ ﻟﻴﮓ
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺬﺏ ﻧﻔﺮﺍﺕ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﻮﺩ.

ﮐﺎﭘﯿ ﺎن ﯿ

ﯽ

ﺎن

ﺷــﻮﻡ ﻭ ﺍﺻ ً
ﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻠﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺟﺎﻟﺐ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻰ ﺗﻼﺵ
ﻛﻨــﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺑــﻪ ﺁﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺯ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ.
ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺣﺮﻳﻒ ﺯﻳﺮ ﺗﻮﺭ ﺍﻳﺴــﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻦ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺍﻭ ﺭﻓﺘﻢ ،ﭘﺸﺖ
ﻫﻢ ﺗﻴﻢﻫﺎﻳﺶ ﻣﺨﻔﻰ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ.
 واﮐﻨﺶ ﻓﺪراﺳﯿﻮن واﻟﯿﺒﺎل ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖھﺎی
ﺗﻮھﯿﻦآﻣﯿﺰ ﮐﻮﺑﯿﺎک ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻫﻴﻦﺁﻣﻴــﺰ ﺑﺎﺯﻳﻜــﻦ ﺗﻴــﻢ ﻣﻠــﻰ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ
ﻭﺍﻛﻨــﺶ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﻣﻴﺸــﻞ
ﻛﻮﺑﻴــﺎﻙ ﺑﺎﺯﻳﻜﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻠﻰ ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻟﻬﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻫﻴﻦﺁﻣﻴــﺰﻯ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ.ﺍﻓﺸــﻴﻦ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺩﺭ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ
ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﻭﺭﺯﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺪﺭﺍﺳــﻴﻮﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﻭﺍﻟﻴﺒﺎﻝ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺪﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﻮﺑﻴﺎﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﻛﻨﺪ.ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺩ :ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻳﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﻛﻮﺑﻴﺎﻙ
ﺑﻪ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ.
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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی

افزایش اختاات عضانی اسکلتی

رئیس سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران گفت:
پدیده شیوع بیماری های غیر واگیر ،زنگ خطر جدی برای نظام سامت همه کشورهاست.
به گزارش مهر ،محمد علی محسنی بند پی ،با اشاره به شیوع اختاات عضانی اسکلتی
افزود :کمر درد و گردن درد از شایعترین این اختاات است که با توجه به استفاده روز
افزون از تکنولوژی ،شاهد پیشی گرفتن شیوع گردن درد از کمر درد هستیم.

رئی��س مرکز تحقیقات و بیماریه��ای گوارش و کبد
اس��تان قم گفت :تشخیص به موقع سرطان گوارش در
درمان موثر آن بس��یار حائز اهمیت است به صورتی که
برخی مواقع این مس��ئله میتواند سبب بهبودی کامل
بیمار شود .به گزارش مهر،دکتر محمدرضا قدیر ،اظهار
داش��ت :افزود :توجه به عائم خطر در بیماری سرطان بسیار مهم
است و افراد باید عواملی همچون دل درد کاهش وزن ناگهانی سیاه
ش��دن مدفوع ،کم خونی و  ....را در اسرع وقت توجه داشته باشند

سیگار می تواند ریسک ابتا به سرطان پانکراس را افزایش دهد

و پزش��ک مراجعه کنند.وی در ادامه گفت :سرطان
مع��ده ،روده ،پانکراس و کبد از جمله س��رطانهای
گوارش بوده که تشخیص به موقع آن میتواند کمک
قابل توجهی به بیمار کرده و به طور کلی میتواند آن
را عاری از سرطان میکند.قدیر گفت :مهمترین علل
ابتا به س��رطانهای گوارش زندگی ناسالم و عدم تحرک و ورزش
است به طوری که مصرف غذاهایی همچون فستفود ،نوشابههای
گازدار و غذاهای پرچرب ریس��ک ابتا به س��رطانهای گوارش را

چندین برابر میکند.وی بیان داش��ت :کب��د چرب نیز باید درمان
آن مورد توجه قرار گیرد چرا که گاهی مواقع این مسئله می تواند
ریس��ک ابتا به س��رطان کبد را افزایش دهد همچنین استعمال
دخانیات و عدم کنترل دیابت ریس��ک ابتا به س��رطان پانکراس
را بیش��تر میکند.وی خاطرنشان کرد :تغییر شیوه زندگی مصرف
غذاهای س��الم همچون انواع س��بزی و میوه ها و اس��تفاده از مواد
غذایی ارگانیک در کنار ورزش و تحرک عوامل مهمی در پیشگیری
از سرطانهای گوارش به شمار میروند.

گفتگو
آفتاب یزد درگفت وگومتخصص پوست و مو بررسی کرد

2

چه افرادی در معرض ابتا به زونا هستند؟

آفتاب یزد – نجمه حمزه نیا :نوبت به بیماری
زونا که ميرسد ،همیشه سوااتي اینگونه ذهن
ما را ب��ه خود درگیر ميکند :آی��ا زونا واگیردار
اس��ت؟ آیا اگر آبلهمرغ��ان گرفته باش��یم زونا
ه��م ميگیریم؟ آیا زون��ا فقط در افراد مس��ن
ایجاد ميش��ود؟ آیا ممکن است شخصي دو بار
آبلهمرغان بگیرد؟ چط��ور ميتوانیم عایم این
دو بیماري را از هم تش��خیص دهی��م؟ با بیان
ای��ن نکته که زونا ش��کل جدی��دی از بیماری
آبله مرغان اس��ت .آفتاب یزد در اینباره با دکتر
سید حسین طباطبایی  ،متخصص پوست و مو،
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
گفتگو کرده است .
وی در اینب��اره م��ی گوی��د  :بیم��اري زونا ی�ا
هرپس زوستر( )zoster Herpesیک بیماری
ویروسی اس��ت که نام ویروس آن (  )VZVیا
واریسا زوستر وایروس می باشد که معموا این

 lدر صورت��ی ک��ه زونا در مکانی
به غی��ر از پوس��ت رخ ده��د مانند
چش��م و مج��اری ادرار و ...باید فرد
به متخصص مربوطه مانند متخصص
چشم ،کلیه و مجاری ادرار و ...جهت
درمان ارجاع داده شود
lمعموا وقت��ی کودکی ب��ه بیماری
آبل����ه مرغ��ان مبت��ا میش����ود
دانه های ریزی در بدن مشاهده شده
که بع��د از  2الی  3هفته فرد بهبود
م��ی یابد ام��ا در صورتی که عائم
بیماری شدید باش��د درمان دارویی
توسط پزشک متخصص توصیه می شود
و به ک��ودک داروهای ض��د ویروس
( )VZVو ضد خارش تجویز می شود
ویروس با ویروس بیماری آبله مرغان مش��ترک
است  .دکتر طباطبایی خاطرنشان کرد  :معموا
اف��رادی ک��ه در کودکی به وی��روس ( )VZV
مبتا می ش��وند  ،به بیم��اری آبله مرغان دچار
میش��وند  .در کودک��ی بیم��اری آبل��ه مرغان
معم��وا با ضایعات پوس��تی خفیف و به صورت
منتشر شده و همراه با خارش است و در کودک
درد زیادی مشاهده نمیشود .
این متخصص پوس��ت و مو ادام��ه داد  :معموا
وقت��ی کودکی به بیم��اری آبله مرغ��ان مبتا
می ش��ود دانه های ریزی در بدن مشاهده شده
ک��ه بعد از  2الی  3هفته فرد بهبود می یابد اما
در صورتی که عایم بیماری شدید باشد درمان
دارویی توسط پزشک متخصص توصیه می شود
و ب��ه کودک داروهای ض��د ویروس (  )VZVو
ضد خارش تجویز می شود .
وی عنوان کرد  :اگر شخصی واکسن آبله مرغان را
در کودکی تزریق نماید یا در کودکی به بیماری
آبله مرغان مبتا ش��ده باش��د وقت��ی بهبودی
حاص��ل ش��ود  ،وی��روس (  )VZVدر ریش��ه
اعصاب بدن مخفی می ش��ود تا وقتی ش��رایط
فراهم شد خود را به صورت بیماری زونا نمایان
کند .
دکترطباطبای��ی اظهارک��رد :وقت��ی ش��خصی
به بیماری آبله مرغان مبتا می شود بدن نسبت
ب��ه این بیماری با توجه ب��ه پادزهری که ایجاد
می شود  ،به مدت  50الی  30سال ایمنی پیدا
می کند اما وقتی فردی به وسیله تزریق واکسن
خود را نس��بت ب��ه بیماری آبل��ه مرغان ایمنی
می کند مدت زمان دوام آن کمتر از وقتی است
که فرد به این بیماری مبتا شده است به دلیل
کاهش دوام پادزهری اس��ت که بر اثر واکس��ن
ترشح می شود .
این متخصص پوس��ت و مو بیان کرد  :چنانچه
کودک درس��نین کودکی به بیماری آبله مرغان
مبتا شده باشد ایمنی نسبت به این بیماری در
آینده بیشتر است و عایم بیماری نیز به صورت
خفیف در فرد مش��اهده می ش��ود به گونه ای
که حتی می توان گفت فرد نس��بت به بیماری
آبله مرغان واکسینه طبیعی شده است .
وی اظهار کرد  :برخی از عوامل باعث می شوند
که ویروس (  )VZVکه در ریشه اعصاب بدن
مخفی شده  ،بیدار شوند که از جمله مهم ترین
عامل افزایش س��ن فرد می باشد  .اکثرا بیماری
زونا در افراد باای  50س��ال مش��اهده می شود
بدین خاطر که با افزایش س��ن  ،سیستم ایمنی
ب��دن ضعیف ش��ده و دوام پاد زه��ر نیز کاهش
می یابد که نتیجه آن بیدار شدن ورسیدن ویروس
خفت��ه ( )VZVبه اعصاب
حسی پوست می باشد .
دکت��ر طباطبای��ی اضاف��ه
کرد :به غیر از فاکتور س��ن،
بیماری هایی مانند سرطان
و ای��دز که باع��ث تضعیف
سیس��تم ایمنی بدن ش��ده
و همچنی��ن اس��تفاده از
ش��یمیوتراپی و اس��تفاده
بلندمدت از داروهای حاوی
کورتن نیز م��ی تواند باعث
ابت��ا ف��رد به بیم��اری زونا
شود  .این عضو هیئت علمی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ابراز داشت :وقتی
وی��روس خفت��ه (  )VZVبیدار ش��ده وخود را
به اعصاب حس��ی پوست می رس��اند در ابتدا با
عایمی مانند درد  ،گزگز کردن تظاهر می یابد
و معموا یک عصب را در گیر می نماید .
وی اف��زود  :بیم��اری زونا بیش��تر از مکان های
دیگر اعصاب سینه را درگیر می نماید که طبق
آمار به دست آمده میزان گرفتاری پوست سینه
 55درص��د می باش��د و پ��س از آن به میزان
 20درص��د اعص��اب س��ه ش��اخه ص��ورت و
 20درصد اعصاب کمر و مناطق دیگر بدن را نیز با
درصد های کمتری کاهش خواهد داد .
دکت��ر طباطبایی عنوان کرد :ب��ا توجه به اینکه
بیم��اری زونا عایم آن بدین صورت اس��ت که
3ال��ی  4روز اول درد در آن ناحی��ه مش��اهده
می ش��ود و سپس عایم پوس��تی آن مشاهده
می شود وقتی عصب سینه را درگیر می کند در
ابتدا افراد این درد را با س��کته قلبی یا مشکات
ریوی و ...اش��تباه می گیرن��د تا وقتی که عایم
پوس��تی مش��اهده ش��ود ووقتی عایم پوستی
نمایان شود تشخیص بیماری زونا آسان است .
ای��ن متخص��ص پوس��ت وم��و اظهار داش��ت:
دانه های ریزی که برروی پوس��ت بر اثر بیماری
زونا مشاهده می شود اکثرا در مسیر یک عصب
اس��ت و یک طرفه خود را نمایان می کند ولی
ندرتا دوطرفه نیز مشاهده می شود.
وی عن��وان ک��رد :در اف��راد مبتا ب��ه زونا ابتدا
دانه ها به صورت کوچک و قرمز هس��تند که به
م��رور زمان آبدار چرکی می ش��وند و در برخی
مواقع نیز دانه ها بزرگ می شوند .
دکت��ر طباطبایی بیان کرد  :بیماری زونا ارتباط
مس��تقیمی با سیس��تم ایمنی بدن اف��راد دارد
ب��ه گونه ای که اگر فردی ج��وان بر اثر ابتا به
بیم��اری ایدز یا هر بیماری که سیس��تم ایمنی
را تضعیف نماید احتم��ال اینکه به این بیماری
مبتا شود وجود دارد .
ای��ن متخصص پوس��ت و م��و اظهار ک��رد :در
صورت��ی بیماری زون��ا ناحیه چش��م  ،مجاری
ادرار و واژن را درگی��ر نمای��د بای��د به صورت
اورژانسی درمان شود زیرا احتمال دارد صدمات
جبران ناپذیری را وارد نماید به طور مثال زونا
در چش��م احتمال کدورت قرنیه  ،تورم عنبیه و
حتی نابینایی را در فرد دارد .
وی اضافه کرد  :در صورتی که زونا در مکانی به
غیر از پوست رخ دهد مانند چشم و مجاری ادرار
و ...باید فرد به متخصص مربوطه مانند متخصص
چش��م  ،متخص��ص کلی��ه و مج��اری ادرار و...
جهت درمان ارجاع داده شود .
دکتر طباطبایی اظهار کرد  :احتمال اینکه فردی
که به بیماری زونا مبتا می شود مجددا به این
بیماری مبتا ش��ود بسیار کم است به گونه ای
پزش��کان امکان آن را حداکث��ر  10درصد بیان
می کنن��د  .این متخصص پوس��ت و م��و ابراز
داش��ت  :به طورمعمول بیماری زونا با دردهای
آزار دهنده همراه اس��ت ب��ه گونه ای که امکان
دارد حتی عایم پوس��تی از بین ب��رود اما درد
ماه ها یا س��الها در آن نقط��ه از بدن فرد باقی
باش��د ولی ندرتا نیز مش��اهده می شود که فرد
فقط درد بیماری زونا را دارد و عایم پوستی در
فرد بروز نمی کند که در این صورت تشخیص
س��خت ش��ده و متخصص مربوطه باید بیماری
را تش��خیص و اقدام��ات درمان��ی ازم را انجام
دهد .
وی بیان کرد  :برخی عایم ناش��ناخته در ایجاد
بروز بیم��اری زون��ا دخیل هس��تند مانند نژاد
به طور مثال س��یاه پوس��تان آمریکا نس��بت به
س��فید پوس��تان کمتر ب��ه این بیم��اری مبتا
می شوند .
دکترطباطبای��ی تصری��ح ک��رد  :اکث��را وقتی
سیستم ایمنی فرد ضعیف می شود ویروس زونا
به اعصاب حس��ی پوس��ت حمله می کند و در
موارد ن��ادر امکان دارد اعص��اب حرکتی را نیز
درگیر نماید .
ای��ن متخصص پوس��ت وم��و در پای��ان گفت :
وقت��ی ف��رد بالغ واکس��ن بیماری آبل��ه مرغان
را تلقی��ح م��ی کند ایمن��ی آن  3الی  4س��ال
اس��ت و اف��رادی که قبا به این وی��روس آلوده
نش��ده اند زمانی که به کشوری که این بیماری
در آن وج��ود دارد بخصوص برخی کش��ورهای
آفریقایی و آس��یایی می روند باید این واکسن را
تزریق نمایند ،بدین خاطر که اگر قبا به بیماری
آبله مرغان مبتا نش��ده باش��ند در بزرگس��الی
ممک��ن اس��ت گرفتار بیم��اری آبل��ه مرغان یا
زونا ش��وند ک��ه در اینگونه بیم��اران  ،بیماری
صعب العاج است .

ماهیهایچرب

آجیلهاودانهها

5

ماهیهای چرب همانند ماهی قزلآا دارای مقادیر زیادی از اس��یدهای چرب امگا  3هس��تند که به
طور قابل توجهی باعث افزایش میزان رطوبت پوس��ت میش��وند .بهتر اس��ت در هنگام خوردن این
نوع از ماهیها از پوس��ت آن نیز تغذیه نمایید ،زیرا حاوی مقادیر مناس��بی از کاروتنوئیدها ،لوتئین و
زآگزانتین میباشد.

آجیلها غنی از ویتامینها و مواد معدنی ضروری هس��تند که به پوس��تهای خشک کمک فراوانی
میکند به عنوان مثال برخی از انواع آجیلها حاوی مقادیر زیادی از س��لنیوم هس��تند که س��طح
گلوتاتیون را افزایش میدهند .این آنتیاکسیدان میتواند عائم پسوریازیس (نوعی بیماری پوستی)
را بهبود بخشد .

مرطوبکنندههایخوردنی!
3

6

آووکادو

سیبزمینی شیرین

برای کمک به افزایش اس��تحکام و مقاومت
پوست ،یک سیبزمینی شیرین را میتوانید
به شام خود اضافه نمایید .این سبزی سرشار
از نشاسته دارای مواد غذایی فراوانی همانند
کاروتنوئیدها و آنتیاکسیدانها میباشد که
بخشهای محافظتی پوست در برابر عوامل
و آسیبهای محیطی را تقویت مینمایند.

عاوه بر دارا بودن چربیهای سالم ،آووکادو
حاوی ویتامینهای  Cو  Eمیباشد .ویتامین
 Cباع��ث تقوی��ت تولی��د کاژن میگردد.
کمبود ویتامین  Eمیتواند منجر به خشکی
پوست گردد .اضافه کردن آووکادو به سااد و
اسموتی ها میتواند شما را از دریافت مقادیر
مناس��بی از این دو نوع ویتامی��ن برخوردار
نماید.
1

مرطوب کنندههای موضعی فراوانی برای رفع مشکل خشکی پوست وجود دارند ،اما گاهی اوقات
حتی این مواد هم برای رفع خشکی پوست مناسب و کافی به نظر نمیرسند .این امر میتواند به
دلیل کمبود آب در داخل بدن باشد و این در حالی است که مرطوب کنندهها تنها به حفظ رطوبت
ایههای سطحی پوست کمک میکنند .به گزارش تبیان ،خوشبختانه غذاهای بسیار زیادی وجود
دارند که میتوان با افزودن آنها به رژیم غذایی ،از پوست در برابر خشکی و پوستهپوسته شدن
محافظت نمود که در اینجا به تعدادی از این نوع غذاها اشاره خواهیم نمود:

4

آب قلم

7

آب قلم حاوی مقادیر بس��یار زیادی از کاژن اس��ت .عاوه بر این اس��تفاده از آب قلم میتواند سبب
تقویت شادابی (طراوت) و انعطافپذیری پوست گردد .مکمل کاژن همچنین به مقدار بسیار زیادی
موجب حفظ رطوبت پوس��ت ش��ده و عاوه بر آن موجب تقویت آنزیمهای حفاظت کننده پوس��ت
میگردد.

پژوهشهای جدید نشان میدهند که افراد دارای
ضریب هوش��ی باا تحت تأثی��ر رفتارها و نظرات
دیگران قرار نگرفته و کمت��ر از افراد دیگر پیروی
میکنند .در حقیق��ت افراد باهوش در تصمیمات
خود کمتر تحت تاثیر دیگران هس��تند.به گزارش
سامت نیوز ،دکتر مایکل موتهاکریشنا  ،سرپرست
ای��ن گروه تحقیقاتی در این رابطه اظهار داش��ت:
«هیچ مشکلی در رابطه با انطباق یا پیروی وجود
ندارد .مردم پیرو هستند و از رسوم پیروی میکنند
و این مس��ئله یک امر خوب برای تکامل فرهنگی
بهحساب میآید .درواقع شخص پیرویکننده هر
چیزی که عمومیت داش��ته و دیگران آن را به کار

عضو هیئت علمی انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه و
صنایع غذایی کش��ور گفت :برخی افراد در حال
تاش برای کاهش وزن س��ریع هس��تند و برای
رس��یدن به این ه��دف ،به اس��تفاده از داروها یا
مکم��ل های غیر معم��ول روی میآورند که این
موضوع میتواند عوارضی برای آنها داشته باشد.
دکتر سمیرا ربیعی در گفت و گو با ایرنا ،با اشاره
به اینکه مکملهای گیاهی نس��بت به داروهای
ش��یمیایی برای کاه��ش وزن از دامن��ه ایمنی
وسیعتری برخوردارند ،گفت :در هنگام استفاده
از ترکیبات ش��یمیایی باید جان��ب احتیاط را در
نظر گرفت.
عضو هیئت علمی انس��تیتو تحقیق��ات تغذیه و
صنایع غذایی کش��ور اظهار داشت :قهوه و چای
س��بز ،دو نمونه از مواد غذایی گیاهی هستند که
امروزه ،مصرف گستردهای در زمینه کاهش وزن
پیدا کردهاند.
وی افزود :قهوه س��بز یکی از مواردی اس��ت که
اکنون در جهان به عنوان یکی از پرطرفدارترین
نوشیدنیهای گیاهی برای کاهش وزن شناخته
ش��ده اس��ت .قهوه س��بز حاوی ترکیب��ی به نام
کلروژنیک اس��ید اس��ت که به نظر میرس��د در
کاهش وزن موثر باشد.

این سبزی سبز برگ حاوی مقادیر زیادی از لوتئین و کاروتنوئیدها میباشند که موجب ایجاد رطوبت
باا در پوس��ت و اجتناب از تخریب کاژن میگردند .ش��ما میتوانید با مصرف همزمان کلم و ماهی
(س��المون) از دزهای دو برابری آنتیاکسیدانهای مرطوبکننده پوستی و اسیدهای چرب بهرهمند
گردید.

مهمترین نشانه ضریب هوشی باا

میگیرند ،کپی و نسخهبرداری
میکن��د و این چیزه��ا اغلب
خ��وب و مفید هس��تند».این
نتای��ج ،از مطالع��ه و بررس��ی
رفت��اری یکص��د و ی��ک فرد
داوطلب بهدس��تآمده است.
پژوهش��گران با انجام یک کار
س��اده که دربرگیرنده مقایسه
طول خطوط مختلف بوده توانستند به این نتایج
دست پیدا کنند .در این آزمایش پیش از هرگونه
تصمیمگیری به مشارکت کنندگان گفتند که چه

افراد مبتا به دیابت نوع  ۲ورزشهای سخت داشته باشند

متخصص��ان دریافتهان��د
که ورزش ش��دید میتواند
کاه��ش عملک��رد قل��ب
در اف��راد مبتا ب��ه دیابت
ن��وع  2را بهبود بخش��د.به
گ��زارش ایس��نا  ،تمرینات
ورزشی با شدت باا شامل
ورزشهای��ی همچون دوی
س��رعت و باا رفتن از پلهها هستند.تحقیقات
محققان نشان میدهد که تغییر شیوه زندگی
میتواند کنترل گلوکز در برخی از افراد مبتا
ب��ه دیابت را تغییر داده و بهبود ببخش��د.ولی
مش��کات و نارساییهای قلبی عروقی یکی از
علل مرگ در افراد دیابتی به حس��اب میآید.
متخصصان دانش��گاه "اتاگ��و" دریافتهاند که
س��ه ماه ورزش ش��دید میتواند عملکرد قلب

کلم

در اف��راد مبتا ب��ه دیابت
ن��وع  2را بهبود ببخش��د.
بدون اینکه ای��ن افراد در
رژی��م غذای��ی و داروهای
خود تغییری ایجاد کنند.
ای��ن مطالع��ه همچنی��ن
نش��ان داد که افراد مبتا
به دیاب��ت ن��وع  2تمایل
ب��ه ورزش ک��ردن دارند .بی��ش از  ۸0درصد
از ش��رکتکنندگان این پژوهش برنامه مداوم
ورزش ک��ردن را پیگیری کردند .برنامهای که
در آن ،ش��رکتکنندگان در ی��ک دوره بیش
از س��ه ماهه به ورزش کردن پرداختند.نتایج
ای��ن پژوهش به افراد مبتا ب��ه دیابت نوع 2
پیشنهاد میدهد که با استفاده از راهی ارزان،
سامت قلب خود را تضمین کنند.

کس��انی چه فک��ر میکنند.
بیش��تر این شرکتکنندگان
ترجیح دادند ک��ه از دیگران
پیروی کنند .درحالیکه افراد
باهوش تر پاسخ درست را به
دس��ت آوردند و تحت تأثیر
نظرات دیگران قرار نگرفتند.
پژوهشهای کاسیک مربوط
به انطباق و پیروی پس از جنگ جهانی دوم توسط
س��الومان اش صورت گرفت .این پژوهشها نشان
میدادند که مردم اطاعات ناخواسته را از احساسات

ترمیم سلولهای مغز آسیبدیده در اثر زوال عقل

محققان توانستند نورونهای
هیپوکام��پ یک موش ماده
بالغ را ک��ه در اثر زوال عقل
دچار آس��یب ش��ده بودند،
ترمیم ک��رده و ارتباط موثر
آنها را با بخشهای مختلف
مغز برقرار کنند.هیپوکامپ
در ط��ول دوران زندگ��ی،
س��لولهای جدیدی مغز را تولید میکند و در
بیماریهای تخریبکننده سیس��تم عصبی ،به
شدت تحت تاثیر قرار میگیرد .در این تحقیقات
با اس��تفاده از موشه��ای مبتا به فراموش��ی
پیشانی گیجگاهی ،آثار این بیماری بر سلولهای
گرانول دندانهدار را مورد بررس��ی قرار دادند.در
نتیجه این بررسیها مش��خص شد نورونهای
جدی��د در مغ��ز م��وش و انس��انهای مبتا به

مواد غذایی گیاهی موثر در کاهش وزن

ربیعی اف��زود :بخش عمده
کلروژنیک اس��ید موجود در
قهوه در زمان فرآیند برشته
ک��ردن آن خارج میش��ود.
بنابراین ،دانهه��ای قهوهای
رن��گ قهوه ،اثر مش��ابهی با
دانههای سبز رنگ ندارند.
وی بی��ان داش��ت :نتای��ج
برخی تحقیقات حاکی از آن است که کلروژنیک
اس��ید میتواند چربی جذب شده از غذا و چربی
ذخیره ش��ده در کبد را کاه��ش دهد و منجر به
بهبود عملکرد نوعی هورمون به نام آدیپونکتین
که از س��لولهای بافت چربی ترشح میشود که
در س��وزاندن چربی نق��ش دارد.ربیعی ادامه داد:
برخی محققان معتقدند که قهوه س��بز ،تا حدی
در کاهش اشتها موثر است .البته باید دانست که
تاثیر قهوه سبز بر کاهش وزن ،معجزهآسا نیست
و نباید انتظار داشت که منجر به کاهش چندین
کیلوگرم وزن در ماه شود.
وی گف��ت :در کن��ار اث��رات مفید قهوه س��بز،
باید ب��ه این نکته نیز توجه ش��ود که در صورت

خود برای مطابقت با دیگر افراد انکار میکنند.دکتر
موتهاکریشنا معتقد است که پیروی بهتنهایی و در
کل چیز بدی بهحساب نمیآید .وی در این رابطه
گفت« :تمام جهان ما از چیزهایی ساختهشده که
ما انجام میدهیم و تقلید در بسیاری موارد برای ما
خوب است .ما فقط نیاز داریم بدانیم که بیشتر مردم
این کارها را انجام میدهند».او در ادامه توضیحاتش
اظهار داشت« :این نظریهها و آزمایشهای ریاضی
کمک میکند تا درک بهتری ازآنچه باعث میشود
گونه ما به گونه منحصربهفرد ،بافرهنگ تبدیل شود،
داشته باش��یم .هوش ما چیزی است که به دست
میآید و سختافزاری نیست».

زی��ادهروی در مص��رف آن،
احتمال ب��روز عوارض جانبی
از جمل��ه اس��ترس و افزایش
تپ��ش قل��ب وج��ود دارد.
همچنین در صورت داش��تن
حساس��یت به کافئی��ن ،باید
در مصرف قهوه سبز احتیاط
ش��ود .به ع��اوه ،کلروژنیک
اس��ید موجود در آن میتواند اثر مس��هل داشته
باشد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تنها با نوشیدن
چای س��بز میت��وان وزن را کاه��ش داد؟ اظهار
داشت :اعتقاد بسیاری از افراد بر این است که تنها
با نوش��یدن چای سبز در طول روز ،میتوانند به
وزن دلخواه خود رسید .در حالی که باید دانست
نوش��یدن چای سبز ،تنها به ش��رط رعایت رژیم
غذایی مناس��ب و افزایش س��طح فعالیت بدنی
میتواند در تس��ریع روند کاه��ش وزن و بهبود
سوخت و ساز بدن نقش داشته باشد.
وی اف��زود :درصورتیکه چای س��بز به قصد باا
ب��ردن میزان س��وخت ان��رژی در ب��دن مصرف

فراموشی پیشانی گیجگاهی
با تغییرات مش��ابهی متولد
میشوند .در مورد موشها
فع��ال س��ازی ش��یمیایی
سلولها و قراردادن موشها
در براب��ر محرکه��ای
محیطی مانند چرخ گردان
و اس��باببازیها ،تغییرات
ساختاری نورونها را از بین برده و موجب بهبود
اختال شناختی ناشی از زوال عقل شد.به اعتقاد
محققان ش��باهت موجود بین موشها و انسان،
موید قابلیت بالقوه این روش جدید برای درمان
زوال عقل در انسان است و در صورتی که بتوان
این فرآیند را در انس��ان به اجرا در آورد ،راههای
جدیدی برای مقابله با اختال شناختی در افراد
مسن گشوده خواهد شد.

میش��ود ،باید در نظر داشت که مصرف حداکثر
س��ه تا چهار لیوان در روز کافی اس��ت و مصرف
مقادیر بیش��تر ،نه تنها کمک بیشتری به تسریع
سوخت س��لولهای چربی نمیکند بلکه بدن را
با مش��کاتی از قبیل به هم خ��وردن تعادل آب
و الکترولیت ها مواجه میکند که برای س��امت
مضر است.
ربیعی افزود :چای س��بز همانند چای س��یاه ،در
صورتیکه هم��راه با مواد غذایی ح��اوی آهن با
منش��اء گیاهی (آهن غیرهِم) مصرف شود مانند
آه��ن موجود در اس��فناج ،موجب کاهش جذب
آهن غذا میش��ود .بنابرای��ن ،بهترین زمان برای
نوشیدن چای سبز  ،یک تا دو ساعت قبل یا بعد
از مصرف غذا است.
وی اف��زود :در این ص��ورت ،نگرانی از بابت تاثیر
منف��ی چای بر ج��ذب آهن غذا وج��ود نخواهد
داشت .همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است
که تاثی��ر نامطلوب پلیفنلهای موجود در چای
بر جذب آهن ،درمورد منابع حیوانی آهن (نظیر
انواع گوشت ها) صدق نمیکند .بنابراین توصیه
میش��ود که به طور کلی چای ( ،چه سبز و چه
سیاه) همراه غذاهای گیاهی حاوی آهن مصرف
نشود.

ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

aftab.yz@gmail.com

ﺳﻴﺎﺳﻰ
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ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ

ﻣﺘﻬﻢ :ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻫﻰﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ!

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ
ﺷﺨﺺ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑــﻪ ﺻﺎﺩﻗــﻰ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ
ﻧﺒــﻮﺩﻩ ،ﺗﻤــﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫــﺎ ﺑــﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳــﻜﺎﻥ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﻥ،
ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷــﺪﻩ ،ﺍﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟــﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﻪ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ،ﻭﻛﻼﻯ ﺗﺴــﺨﻴﺮﻯ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﺘﻬﻤــﺎﻥ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻨﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺣﺴﺎﺏ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﻣﻬﺪﻯ ﻛﺎﻫﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻭ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ
ﻣﻰﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﮔﺎﻫﻰ ﻭﺟﻮﻫﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺋــﺖ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻣﺘﻬﻤﻴــﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷــﺪﻩ ،ﺍﻣﻼﻛﻰ ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ
ﮔﻔــﺖ :ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﺰﻳﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛــﻪ ﺛﻤﺮﻩ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕﻫﺎ
ﻛﻪ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻭ
ﻭ ﺟﺎﻥﺍﻓﺸــﺎﻧﻰ ﺷــﻬﺪﺍﻯ ﮔﺮﺍﻧﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺩﺷــﻤﻨﻰ ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﻮﺍﺟــﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻛﻨــﻮﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻳﻚ ﺟﻨﮓ
ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺰﺭگ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺻﻮﺭﺕﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﺷــﺪﻩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻣﺘﻬﻤﻴــﻦ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻦ
ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﺻﻼﺣﻴــﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧــﻰ ﺑﻪ ﺟــﺬﺏ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺩﻣﻰ
ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻫﻴــﭻ ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﺟﺰ ﺍﺧﺬ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ
ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﻢ:
ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻭ ﻣﻮﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋــﺚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻭﻯ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺎﻟﻰ  5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻭ
ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺧﺬ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ
ﺳﻠﺐ ﺷﻮﺩ.
ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺸــﺨﺺ
ﻭﻗﺘﻰ
ﮔﻔــﺖ:
ﻗــﻢ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ
ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ
ـﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘـ
ـﻮﻩ
ﻭﺟـ
ـﺪﻩ
ﺷـ
ﺣﻘﻮﻗــﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺭﻡ.ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ
ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﻛﻨﺪ
ﻣﻰ
ﺍﻋﻼﻡ
ﺷــﺮﻛﺘﻰ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
ﻛﺮﺩ:
ﺍﺫﻋﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻛﺎﻫﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
24
ﺍﺯ
ـﺶ
ﺑﻴـ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻋﻠﻨﻰ ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻭﺳﻮﺳﻪ
ﺳﺒﺐ
ﺷﻬﺮ
ﺳﻄﺢ
ﺩﺭ
40
ﺳﻮﺩ
ﺧﻮﺩ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳــﭙﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺑﻮﺩﻩ
ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺷــﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﻣﺴﻠﻤﺎ
ﺩﻫﺪ
ﻣﻰ
ﺩﺭﺻﺪ
ﻛﻪ
ﺷﻮﺩ
ﻣﻰ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ـﻢ
ﻣﺘﻬـ
ﺍﻳﻦ
ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻰ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻛﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ
ﻳﻜﻰ
ﺩﺭ
ﻛﻪ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻰ
ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺍﺯ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺭﺍ
ﮔﺬﺍﺭ
ـﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺳـ
ـﺮﺍﺩ
ﺍﻓـ
ﺷــﻜﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﺷــﻜﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺍﺩﻋــﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ  9ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ
ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣــﺪﺍﺭﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ  200ﻧﻔﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ
ﺩﺭ
ﺩﺍﺭﻧﺪ،
ﺳــﺎﺑﻘﻪ
ﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺷــﻜﺎﺕ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
91
ﺳــﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﻛﻪ
ﺣﺎﻟﻰ
ﺧــﻮﺩ ﺍﻧﺼــﺮﺍﻑ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻓــﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺸــﺨﺺ
ﻣﺨﺘﻠــﻒ
ﻭ ﺍﻫــﺪﺍﻯ ﻫﺪﺍﻳــﺎﻯ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
ﺩﺭ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ
ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﺷــﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﮔﺮﺩﻳــﺪ ﻛــﻪ  600ﻧﻔﺮ ﺩﺭ
ﻫﺎﻯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺬﺏ
ﺑﺪﻭﻥ
ﻭﺍﻡ
ﺑﺎ
ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻓﺮﻭﺵ
ﭘﻴﺶ
ﺧﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺻــﻞ
ﺍﺯ
ﻭ
ﺍﻧــﺪ
ﺳــﺎﻟﻪ
14
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻭ
ﻛﺎﺭﻣــﺰﺩ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﭘﻮﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ
ﺑــﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷــﺎﺕ
ﺑــﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻮﺩ ﺑــﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺻﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺍﻣــﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﺷﺎﮐﯽ :دو ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﻤﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻛﺎﺭﺷــﺎﻥ
ﺍﻳﻦ
ﺳــﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭﺭﺯﻳﺪﻩ ﻛﻪ
ﺍﺳﺖ.
ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺍﺳﺖ.
ﺷﺪﻩ
ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﭘﻮﺭ
ﻝ
ﺑﻼ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻭﻯ
ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﻨــﺪﻩ  95ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﺳــﺖ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺩﻋﺎ
ﻣﺘﻬﻢ
ﮔﻔﺖ:
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﻧﺰﺩ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﻣﻴﻦﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻡ
اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥﺳــﺎﺯﻯ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ  96ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ
از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ اﻣﻮال ﻣﺮدم
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﻴﭻ ﻣﺪﺭﻛﻰ
ﺁﺩﻡﻫــﺎﻯ ﺁﻗــﺎﻯ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ
ﻛﺎﻫﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻣﺴﻠﻢ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﺑﻪ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ  POSﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻰ ﺑﻮﺩ 55
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺑﺸــﻴﺮ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻝ  ،46ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺻﻞ
ﺍﺯ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﻪ
ﺳﻮﺩ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺳــﻢ ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻴﻔــﺮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﻗــﺮﺍﺭ ﻭﺛﻴﻘﻪ  25ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ
ﻣﺠﻮﺯ
ﻫﻴﭻ
ﺍﺳــﺖ
ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺍﺳــﺖ،
ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻯ ﺟﺰ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  19.10.96ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻭ
ﺣﺘﻰ
ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺧﺬ
ﺟﻬﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺎ
،
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ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺍﻟﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳــﺎﻝ
ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺍﺳﺖ.
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺎﻟﻤﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ.
ﺁﺯﺍﺩ
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ
 14ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﺴــﺎﺏ
ﺑﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ
ﻭﺟﻮﻩ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﻭ ﻣﻦ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ  600ﺷــﺎﻛﻰ ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ
ﺩﺭ
ﺍﺧﻼﻝ
ﺩﺭ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴــﺎﺏ
ﺑﻪ
ﻭﺟﻮﻩ
ﺍﺳــﺖ
ﺣﺎﻟﻰ
ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﺎ
ﺷــﺪﻩ،
ﻫﻤﻪ ﺷــﺎﻛﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻟﺬﺍ
ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻴﻞ
ﻭ
ﺣﻴﻒ
ﻃﺮﻳﻖ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ
ﻛﺮﺩ:
ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻗﻢ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳﺖ.
ﺷﺪﻩ
ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﺷﺨﺼﻰ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﺎﺟﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﺯ
ﺩﺭ
ﻣﺮﺩﻣﻰ
ﻫﺎﻯ
ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﻛﻼﻥ
ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﻩ
ﺑﻪ
ﺷــﺪﻩ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ
ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺭﺍﺑﻌﺎ
ﺩﺳــﺖ ﺭﻓﺘﻪﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑــﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
145
ﻭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
24
ﻣﺒﻠﻎ
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻭ
ﺍﺳﺖ
ﺷﺪﻩ
ﺛﺒﺖ
ﻫﻤﺴﺮﺵ
ﻭ
ﺧﻮﺩ
ﻧﺎﻡ
ﻛﺮﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻧﻴﺰ
ﻭ
ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ
ﻗﺎﻟﺐ
ﺩﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ
400
ﻭ  218ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
ﻧﺰﺩ
ﭘﻠﻤﭗ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻏﻴﺮ
ﻓﻚ
ﺑــﻪ
ﺻﺮﻳﺢ
ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻣﺘﻬﻢ
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺎﻛﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ.
ﻏﻴﺮ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻓﻚ ﭘﻠﻤﺐ ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ
ﺍﺗﻬﺎﻣﻰ
ﻭﻯ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ
ﮔﻔﺖ:
ﻭ
ﻛﺮﺩ
ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺷــﺎﻛﻰ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ
ﮐﻼھﺒﺮداری ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ﯾﮏ ﮐﺒﺎﺑﯽ
ﻭ
ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ
ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧﺼﻮﺻﻰ،
ﺷــﺎﻛﻰ
ﺷــﻜﺎﻳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺳــﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠﻎ  95ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺍﻣﻴﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺯ
ﻛﻪ
ﺁﮔﺎﻫــﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺕ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑــﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻭﻯ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺑﻨﺎ
ﺍﺳــﻜﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ،ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ
ﺑﻮﺩ ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﺩ ﺩﻫﻨﺪ .ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ 40
ﺑﺎ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﻫﺎ
ﺣﺴــﺎﺏ
ﻧﻤﻮﺩﻥ
ﻣﺴــﺪﻭﺩ
ﻭ
ﭘﻮﺭ
ﺑﻼﻝ
ﮔﻔﺖ 42 :ﺩﺭﺻﺪ .ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﭘﺮﺳــﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺳﻮﺩ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﻛﻪ
ﻛﺎﺭﺗﺨﻮﺍﻧﻰ
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺑﺎ
ﻗﺎﺩﺭﻯ
ﻧــﺎﻡ
ﺑﻪ
ﻓﺮﺩﻯ
ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﻭﻯ
ﻛﻪ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳﺖ
ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﺒﺎﺑﻰ
ﻳﻚ
ﺑﻪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺷــﺎﻛﻰ ﺑﻴــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﻧــﻪ ﻣــﻦ
ﺑﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺳــﭙﺲ
ﺍﺯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺧﺬ
ﺑﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷﺎﻛﻰ:
 21ﻣــﺮﺩﺍﺩ  55 ،96ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﺮﺩﻩ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﻭ
ﺍﺳﺖ؛
ﺑﻨﺪﻩ  95ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ
ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻣﺘﻬﻢ
ﻛﻪ
ﻃﻮﺭﻯ
ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﻪ
ﺷــﺪ
ﺗﻔﻬﻴﻢ
ﻗﺎﺩﺭﻯ
ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻪ
 5ﻣــﺎﻩ ﭘﻴــﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ  40ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺯ
ﭘﻮﻝ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻗﺒﺎﻝ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﭘﻮﺭ
ﺑﻼﻝ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺑﺎ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﻭ
ﭘﻮﻝ
ﻓﺮﺩﻯ
ﺍﮔﺮ
ﻭ
ﺍﺳــﺖ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻰ
ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ
ﺭﺍ
ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ
ﺍﻳــﻦ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ  96ﺑﻪ ﺷــﺮﻛﺖ
ﻭ  5ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺳﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ.
ﺍﻭ
ﺍﺯ
ﺭﺍ
ﻫﺎ
ﺯﻣﻴﻦ
ﻛﺮﺩ
ﻣﻰ
ﻃﻠﺐ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﭘﺲ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺑﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻛﺎﻫﻪ
ﺍﺳــﺖ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺁﺩﻡﻫﺎﻯ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﺷــﺎﻛﻰ ﭘﺮﺳــﻴﺪ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﺸﺨﺼﺺ
ﻫﺎ
ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﺯ
ﭘﺲ
ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺍﺯ
ﺷﺪﻩ
ﺍﺧﺬ
ﻭﺟﻮﻩ
ﻛﻞ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻼﻝﭘــﻮﺭ ﻭ ﻗﺎﺩﺭﻯ ﺑﺎ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴــﻰ ﻭﻯ )ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ( ﺭﺍ
ﺁﻧﭽﻨﺎﻧﻰ
ﺍﺭﺯﺵ
ﻭ
ﺑــﻮﺩﻩ
ﻣﺸــﺎﻋﻰ
ﻫﺎ
ﺯﻣﻴﻦ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﻭﺟﻮﻩ
ﻛﻞ
ﮔﻔﺖ:
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ـﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺳـ
POS
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺍﺯ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻧﺪ.
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺍﺯ
ﺷــﺪﻩ
ﺍﺧﺬ
ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﭼﻠﻮﻛﺒﺎﺑﻰ
ﺷــﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻦ
ﺑﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  23ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ  170ﺑــﻮﺩ  55ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻦ
ﺗﺒﻠﻴﻐــﺎﺕ ﻭﻯ )ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ(
اﺧﺬ ﺑﯿﺶ از  ﾅ۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ  955ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ  400ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﺳــﻢ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ؛ ﻭ
از ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺮده
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ  24ﺍﻳــﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻪ ﭼﻴــﺰﻯ ﺟﺰ
ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀــﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ  78ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  270ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺍﺯ
ﺍﺯ ﻣﺘﻬــﻢ ،ﻭﻯ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳــﺖ  5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ.
ﺗﻮﻣﺎﻥ
400
ﻭ
ﻫﺰﺍﺭ
ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦﻫــﺎ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺎ
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻪ ﺷــﺎﻛﻰ ﮔﻔﺖ:
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﺮﺩﻡ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺍﺧﺬ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﺯ
ﻧﺸﺎﻥ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ
ﻳﻚ
ﺍﺧﺘﻼﻑ
ﺳﻮءﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧــﺪ.
ﭼﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻰ ﺑﺎﺑــﺖ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ
24
ﺍﺯ
ﺑﻴﺶ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻭﺟﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺑﺮ
ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﻋﺪﻡ
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺍﺻﻞ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺩﺍﺭﺩ.
ﺁﻥ
ﺧﺮﺝ
ﻭ
ﺩﺧﻞ
ﻭ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺘﻬﻢ
ﺍﻳﻦ
ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ
ﻣﺎﻟﻤــﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻦ
ﺷﺎﻛﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻴﺎﻥ
ﺑﺎ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺭ
ﻭﻯ
ﻧﻔﺮ
200
ﺭﺍ
ﮔﺬﺍﺭ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ـﺎﻛﻰ
ﺷـ
600
ﺍﺯ
ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﻚ
ﺳﻔﺘﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ ﻭ ﻗﻄﻌﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﭘﺮﺳــﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺸــﺨﺺ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ  600ﻧﻔــﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
 12ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺑﻐﺮﻧﺠﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﻛﺮﺩﻳﺪ؟
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺳــﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘــﻰ ﺑﻪ ﺷــﻜﺎﺕ  4ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺍﺳــﺘﺎﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺷﺎﻛﻰ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺧﻴﺮ.
ﻛﺎﻫﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﻋﺎﺟــﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﻘﺎﻕ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ  8ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺭﻓﺘﻪﻣﺎﻥ ﻛﻪ
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴــﻠﻢ
ﻛﺴــﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﭘﻴﺪﺍ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳــﻜﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ
ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻗﻢ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻗﺎﺑﻞ
ﺍﻣﻼﻙ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻭ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺿﻤﻦ
ﺗﺄﻣﻞ ﺍﺳــﺖ .ﭼﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﺮﻛﺖ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺗﻔﻬﻴــﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺑﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘــﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻴﭻ ﺻﻼﺣﻴﺘﻰ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺳــﻮﺩﺩﻩ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺻﻞ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺁﻥﻫﺎ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳــﺨﻦ ﻧﮕﻮﻳﻴﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺘﻰ
ﻋﺒــﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺧﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻮﺩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧــﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ
ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻛﺮﺩ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺮﺍﺋﺖ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺑﻼﻭﺟﻪ
ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻴﻒ ﻭ ﻣﻴﻞ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺻﻮﻝ ﻭﺟﻮﻩ ﻛﻼﻥ ﺍﺳــﺖ
ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧــﺬ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻬﻤﻪ
ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻼﻭﺟﻪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 24ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ  145ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  270ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  400ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﺭﺍ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺴــﺘﻨﺪﺍﺕ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﭼﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﺘﻬﻤــﺎﻥ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭ
ﻳﺎ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ ﺩﻗﻴﻘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ
 ﻣﺘﮫﻢ ﺑﻼلﭘﻮر :ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم
ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺤﻀــﺮ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳــﺶ ﺻﺮﻓﺎ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏﺬ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﺪﻩ
ﻣﯽﻓﺮوﺧﺘﻢ و ﻣﺮدم ھﻤﻪ راﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻮﺷــﺶ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧــﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻼﻝﭘــﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﺁﻗــﺎﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﻛﺎﺭ
ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺩﮔﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻴﺪ
وارﯾﺰ وﺟﻮه درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺗﺎﺳﻴﺲ
ﻣــﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﺎ ﻗﻴﻤــﺖ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺧﺮﻡ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺷﺨﺺ
ﻣﺜﻼ ﺷــﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﻗﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ

ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﺳــﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻰ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺍﺯ ﺗــﻮ ﺑﺮ ﻣﻰﺩﺍﺭﻡ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ
ﺑﻨﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ
ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯﺳــﺎﻝ  85ﺗﺎ ﺳﺎﻝ
 91ﻛﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻣﺜﻼ ﻓﻴﺶ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳــﺘﻴﺪ ﻣﻦ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺧﺮﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻫﻢ ﻛﺴﻰ
ﺍﺯ ﻣﻦ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ
ﺧﻄــﺎﺏ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮔﻔﺖ :ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺿــﻰ ﺑﺮﻭﻳﺪ ﻭ
ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ ﺳــﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ ﭼﻘﺪﺭ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﭼﻮﻥ ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺳــﻮﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ.ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ
ﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﭼﻮن ﻣﺮا زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﻮل ﻣﺮدم
را ﺑﺪھﻢ ﺑﺮای ھﻤﯿﻦ ھﻢ ۲ﻧﮫﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ

ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﭼﻮﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻢ ﭘﻮﻝ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ ﻭ
ﺁﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺧﻴﺮ ،ﭼﻮﻥ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﻣﻦ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺣﺴــﺎﺑﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻴﭻ
ﺷﻜﺎﻳﺘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ.
ﻗﺎﺿﯽ :در دﻧﯿﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻮد  ۴ﾅدرﺻﺪی
اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳــﻮﺩ 42
ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺍﺻﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﭼﻮﻥ ﻛﺴــﻰ ﭼﻨﻴﻦ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳــﻮﺩﻯ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰﺷﺪﻳﺪ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﻛﺠــﺎ ﻭﺍﻡ 150
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﻗﺮﺽﺍﻟﺤﺴــﻨﻪ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳــﻮﺩ ﻫﻢ
ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﺪ؟ ﺍﺻﻼ ﺑﺎ
ﻛﺪﺍﻡ ﭘﺸــﺘﻮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻳــﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﻡ 150
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺑــﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ؟ ﻃﺒﻴﻌﺘــﺎ ﻭﺍﻡ 150
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ
ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻣﻴﻦ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺮﻛﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ
ﻭ ﺳﺎﺯ ،ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﺳــﻴﺪ :ﻣﮕﺮ ﺗﺨﺼﺺ ﺷﻤﺎ
ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺪﺭﻙ ﺗﺎﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻣﺪرکﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽدارم

ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻓﻴﺰﻳﻮﺗﺮﺍﭘﻰ
ﺩﺍﺭﻡ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﺮﻛﺘﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﭙﺮﺩﻩ
ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﺷــﻤﺎ ﻣﺠﻮﺯ ﺟﺬﺏ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﺪ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺯ
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻤﻰﮔﺮﻓﺘﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ
ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﺎﺭ
ﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺳﻮﺩ ﺑﺪﻫﻢ.
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﮔﻔــﺖ :ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﺳــﺘﻌﻼﻡ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺳﻮﺩ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﭼﻪ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﺣﺪﻭﺩ  18ﺗﺎ  20ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ  42ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩﺍﻳﺪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺖ ﺷﻮﻳﺪ.
اﮔﺮ  ۴ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﮫﻠﺖ دھﯿﺪ ھﻤﻪ ﺑﺪھﯽھﺎ
را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ

ﻣﺘﻬــﻢ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑﻼﻝ ﭘــﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺧــﻮﺩ ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﻣﻦ ﻭﺭﺷﻜﺴﺖ ﻧﺸﺪﻩﺍﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻠﻚ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺮﻡ ﻭ ﺩﺳﺘﻰ
ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻭ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﻜﺸﻢ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﻭ
ﺍﮔــﺮ  4ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻫﻴﺪ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ
ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ.
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻰ
ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻰ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔــﺖ :ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ
ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﻢ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﻫﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ
ﺩﺍﺭﻯ ﺑــﻪ ﻭﻛﻼﻯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭﻛﺎﻟــﺖ ﺑﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ

ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻦ ﻛﺴﻰ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻮﺩﻳﺪ.
ﺭﺍ ﻗﺒــﻮﻝ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧــﻮﺩﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ
ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
ﺑﻔﺮﻭﺷﻢ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻢ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﻦ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﻣﻠﻚﻫﺎﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻦ ﺗﺎ ﻭﻛﻼﻳﺖ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷــﻨﺪ،
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺁﻳﺎ ﺷــﻤﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺗﻮﺿﻴــﺢ ﺑﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻚ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺗﺶ ﺭﺍ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻧﻴﺰ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺷــﺨﺼﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻴﺪ؟ ﺧﺎﻧﻪﺍﻯ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﻦ.
ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳــﺎﻛﻦ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﺟﻜﻮﺯﻯ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺳﺎﻻﺭﻳﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺍﺷــﺖ ﭼــﺮﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴــﺮﺗﺎﻥ ﻧﮕﻔﺘﻴﺪ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ  288ﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ
ﺩﻟﻴــﻞ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯﺗــﺎﻥ ﻳــﻚ ﺩﻓﻌــﻪﺍﻯ
ﺷــﺪﻩ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺳــﺎﻛﻦ ﺁﻥ ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩ؟
ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﻩﺍﻡ .ﺳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺑﺎ ﺍﻣﻼﻛﻰ
ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ؟
ﻗﺎﺿﻰ ﭘﺮﺳــﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴــﺘﻰ ﺍﻳــﻦ ﻣﻠﻚ ﺭﺍ
ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺑﻔﺮﻭﺷﻰ ﻭ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻰ؟
ﻧﺎﻡ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ.
ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺑﻠﻪ ﭼﺮﺍ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ .ﻣﻠﻚ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺟﻠﺴــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺍﺯ ﻭﻛﻴﻞ
ﺻﻔﺎﺷــﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻰ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ،ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ
ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷﺮﺡ
 360ﻣﺘﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ 350
ﺩﻫﺪ.
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﭽﻪﻫﺎﻳﻢ ﺍﺳﺖ،
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﻭﻯ
ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
)ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ( ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻭ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴــﻠﻢ ﺑــﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻣﻠــﻚ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﻤﻚ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻬﺸــﺖ ﺩﺭ ﭘﺸــﺖ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ
ﺷــﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻻﻳﻞ
ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ ﻣﺴــﻜﻮﻧﻰ ﻭ  330ﻣﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣــﻮﺍﺭﺩﻯ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻯ ﺑﺤــﺚ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻭﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚﻫﺎ ﺧﺎﻟﻰ
ﺩﺍﺩ :ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﺪﻳﺪﻡ ﻭ
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻠﻚ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 96
اﻋﻼم  ﾄ۷ﻣﻠﮏ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪھﯽ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻳﻚ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ  17ﻣﻠﻚ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻯ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻥ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺿﻤﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔــﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﺎﺭﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺪﻫﻰﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ.
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﻠﻪ ﺷــﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ
ﻋﻠــﻢ ﻗﺎﺿﻰ ﻗــﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ
ﺍﺯ ﺩﻳــﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻴﺎﻳــﻰ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﺍﺳﺖ.
ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻯ ﻗﺼﺪ
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧــﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﺷﻮﺩ.
ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣــﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺗﻬﺎﻣــﻰ ﺍﺑﻬﺎﻣﻰ ﺩﺍﺭﻡ
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ
ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﺎﺭﺝ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﺎ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺗﻌﺪﺩ ﺷــﻜﺎﺕ ﻧﻤﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﻮﺩﺵ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻓــﻰ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﺮﺩ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺍﺷﺎﺭﻩﺍﻯ
ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻰ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷﻜﺎﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻰ؟
ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻘﻴﻪ
ﻣﺘﻬــﻢ ﮔﻔــﺖ :ﻣــﻦ  14ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﺮﺡ ﻻﻳﺤﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻭﺛﻴﻘﻪ
ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺩ.
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ:
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ
ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  30ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺁﻗــﺎﻯ ﻗﺎﺿــﻰ ﻛﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻳﻦ
ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ ﮔﻔﺖ:
ﻫــﻢ ﻣﻠــﻚ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛــﺮﺩﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﺯﻣﻴــﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺪﻫﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻡ.
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ ﺍﮔﺮ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻴــﺰ
ﻗﺎﺿــﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺧﻄﺎﺏ ﺑــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﺜﻼ ﻳــﻚ ﺳــﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳــﺖ
ﮔﻔﺖ :ﺷــﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻫــﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳــﺘﻴﺪ ﻣــﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺍﺭﻡ .ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻛﻠﻰ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻯ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺷﺎﻛﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑــﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺮﺍﻥﺗﺮ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫــﺎﻯ ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨــﻰ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻰﺧﺮﻡ ﻣﺜﻼ ﺷــﺨﺼﻰ ﻛﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻭ
ﻛﻨﻰ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻰ .ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﺯﻣﻴﻨﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺳــﻮﺩﻯ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻭ ﻣﻰﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﻣﻰﺩﻫﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺘﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﺳــﺘﻰ ﻣﻦ ﺁﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻰﺩﻫــﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺷــﺎﻛﻴﺎﻥ ﺭﺍ ﺳــﻰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ
ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮ ﻣــﻰﺩﺍﺭﻡ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑــﺎ ﻛﻼﻥ ﺑــﻮﺩﻥ ﺑﺎﻳــﺪ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺣﻜــﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭ ﺑــﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ
ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺯﻳــﺎﺩ ﺷــﻜﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﻣــﻦ ﻣﻰﺁﻣﺪﻧــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ
ﻓــﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ  20ﻣــﻮﺭﺩ
ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﻯ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻭﻛﻼﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻤﻪ
ﻣﻠــﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺧــﻮﺏ ﻗﻢ
ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺑﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﻚﻫﺎ ﺭﺍﺿﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.
ﺗﻬﻴــﻪ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓــﺰﻭﺩﻩ
ﻗﺎﺿﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻰ ﺍﺯ ﺷﻜﺎﺕ ﺭﺿﺎﻳﺖ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ.ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ
ﺑﮕﻴﺮﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻻﺯﻡ ﻧﻴﺴــﺖ
ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﺳﻮﺩ  43ﻭ ﺳﻪ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺩﻫﻢ ﺩﺭﺻــﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻳــﻦ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺧﻼﻝ
ﻋﻔﻮ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺩﻓﺎﻉ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺁﻗﺎﻯ
ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
 ﻣﺘﮫﻢ :ﺻﺪق ﮐﺮدار و ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر داﺷﺘﻪام
ﻭﻗــﺖ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻼﻝ ﭘﻮﺭ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺻــﺪﻕ ﻛﺮﺩﺍﺭ ﻭ ﺻﺪﻕ
ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺪﻫﻴﺪ.
ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺳــﻮءﻧﻴﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻗﺎﺿﻰ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺍﺯ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﻛﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻢ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴــﺮﺩ ﻭ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ
ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﺎﺷــﻢ ﺗــﺎ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺷــﻜﺎﺕ ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﻢ.
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﺮﺡ ﺩﻫــﺪ .ﻭﻛﻴــﻞ ﻣﺘﻬﻤــﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﺍﻛﻨــﻮﻥ  14ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ
ﺿﻤــﻦ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﮔﻔــﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 30ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛــﺮﺩﻩﺍﻡ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣــﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﺨﺘﺼﺮﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﺑﺪﻫــﻰ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﭼﻮﻥ ﺑﺪﻫــﻰ ﻣﻦ ﺣﺪﻭﺩ
ﻣﻰﻛﻨــﻢ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣــﻮﻛﻞ ﻭﻯ ﻣﻜﺮﺭﺍ
 24ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺎﻉ ﮔﻔﺖ :ﻃﻠﺐ
ﻣﺪﺍﺧﻠــﻪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﻬﻢ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ ﺷﻤﺎ ﺣﺪﻭﺩ  150ﺗﺎ  200ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺭﺩﻳﻒ ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ،ﭼﻮﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻘﺸﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﻛﻞ ﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺻﺮﻳــﺢ ﻣﺘﻬﻢ ﺭﺩﻳــﻒ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳــﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ
ﻭﺍﺑﺴــﺘﻪ
ﻫﺎ
ﻣﻠﻚ
ﺍﻳﻦ
ﺟﺎﻧﻢ
ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣــﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨــﻮﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪﺍﻳــﻢ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻛﻪ
ﻛﻨﻨﺪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ
ﻃﻠﺒــﻜﺎﺭﺍﻥ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺭﺍ
ﺧﻮﺩ
ﻃﻠﺐ
ﻃﻠﺒﻜﺎﺭﺍﻥ
ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ ﻭ
ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳــﻼﻣﻰ
ﺟﺎﻳــﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩﺍﻯ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣــﻮﻛﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻣﺘﮫﻤــﻪ ﺻﺎدﻗــﯽ :ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﻦ در ﺷــﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭘﺸــﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺩﻡ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ
ﺟﻨﺒﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺭﺍﻓﺖ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﺷﻮﺩ .ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ
ﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻭﻛﻼ ﺍﺷــﺎﺭﻩ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺷــﺮﻛﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ
ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺍﺧــﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺶ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﺟﺮﻡ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻣﻦ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﺭﺍ ﻋﻀﻮ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺮﻡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻗﺒﻮﻝ
ﺩﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺎﻫــﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﺳﺎﻣﻰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ
ﺍﺳــﺖ ﻟﺬﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛــﻪ ﻭﺟﻮﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻴﺰ
ﻣﻀﺎﺭﺑــﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﻤﻰﮔﺮﺩﺍﻧﻨــﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﻧﺒﻮﺩﻡ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ
ﻣﺨﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﻣﻀﺎﺭﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺍﻯ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻳﻢ.
ﻧﻴﺴــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻃﺮﻑ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﻜﺐ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﭼﺮﺍ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳــﻢ
ﺟﺮﻡ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ،ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣﺪ ﺩﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ؟
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺿﻤــﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﮔﻔﺖ :ﺭﺍﻯ
ﻣﺘﻬﻤﻪ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﭘﺎﺳــﺦ ﺩﺍﺩ :ﻣﻰﮔﻔﺖ :ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﻠــﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﻣﻦ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻢ.
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﻧﻜﺘــﻪﺍﻯ ﻛــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷــﺎﻛﻴﺎﻥ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻮﺣــﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ :ﻭﻯ )ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻼﻝﭘﻮﺭ(
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺷــﻜﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ
 18ﻣﻠــﻚ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳــﻰ ﮔﺮﺍﻥﻗﻴﻤــﺖ ﻗﻢ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻗﻢ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺷــﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻮﺩﻳﺪ ﺁﻳﺎ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ

دلنوشته

ما هم
دوبلرملتیم

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

داش��تم خبر فوت مرحوم پرویز بهرام دوبلر
پیشکس��وت را میخواندم .کمی دلهره مرگ
به جانم افتاد .دوس��ت اهل تلهپاتیام تماس
گرف��ت و گفت :هم��ه رفتنیاند .آقا ش��تره
برعکس مس��ئوان که گاهی با مردم تعارف
دارند با کس��ی تعارف ندارد در خانه هرکسی
مینش��یند .کی میماند؟ مانا و ماندنی بودن
مگر در نام باش��د که بیشتر مس��ئوان ما از
این حیث مان��ا و ماندنیاند .اما بیچاره مرگ
که ترس نداره .به قول فریدون مشیری" :چرا
از مرگ میترس��ید – چرا زین خ��واب آرام
جان شیرین روی گردانید .مگر دنبال آرامش
نمیگردید چرا از مرگ میترس��ید" .خودتم
که چندی پیش منیفسشن و بیانیه دادی":ما
زی��ر خاک آرام میگیریم" .خودمون و آرزوها
و برخی مطالباتمون زیر خاک آرام میگیریم
و از دست التهابات بازار و قیمتها و از دست
همه راحت میش��یم .بیچاره حی��ا کن -این
زندگی رو رها کن .البته شوخی کردم!
راستی چرا برخی عکسهای افراد هنرمند را
در آخرین لحظات عمر در شبکههای مجازی
به اشتراک میگذارند؟ هر چند ثبت لحظات
خداحافظ��ی جای تامل دارد .برای برخی هم
کاسبی ش��ده تا عکس سلفی گیرند آنقدری
هم که دوربین را روی خودشان زوم میکنند
روی آن بن��ده خدا رو به موت زوم نمیکنند.
نمونهاش زی��اده .ای وای برما که بیحیاط از
حیات بدرود گوییم .دلم نمیخواد بیداشتن
مس��کن دنیوی ساکن مس��کن آخرت بشم.
دوست من! میترسم این مرد مستاجر از دنیا
بره! آره دوست من مرگ ترس نداره اما ناکام
از دنیا رفتن درد داره!
بگذریم خاصه اگر مد ش��ده فیلم لحظات
آخ��ر عمر اش��خاص معروف و س��لبریتی را
در فض��ای مجازی به اش��تراک بگذارند خب
زبون��م ال روزنامهه��ا ه��م حالش��ان خوب
نیس��ت فیلمی از آخرین لحظات حیات آنها
به نمای��ش بگذارند .فیلمی هم از ما "قلم به
دستان ،تهیدس��تان" بگیرند سختی کارمان
کم از بیل و کلن��گ زدن نبوده .ای ددم وای
چقدر اس��ترسهای روزنامهنگاری عمرمان را
کاهش داد .صدای ما کم از صدای پرویز بهرام
نبود .کم حرف مردم را برای مس��ئوان دوبله
کردی��م؟ آخه برخی مس��ئوان زبان مردم را
متوجه نمیشوند جراید و رسانهها باید دوبله
کنند! شوخی کردم .خاصه از مرگ نترس از
زندگی توام با ترس و دلهره و مش��غله بترس.
اگر از مرگ میترس��ی پ��س ای مرگ برتو!
شوخی کردم!

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی

اذان ظهر13:02
اذان مغرب 20:33
اذان صبح فردا 4:08
طلوع آفتاب فردا 5:51

گلبرگ
صبح یک روز ش��نبه به اتفاق برادرم س��امبا
و همس��رش استر از زندان روبن آیلند بازدید
کردیدم .زندانی ک��ه ماندا در آن بود .بعد از
معدن آهک بازدید کردیم جایی که زندانیان
ه��ر روز آن جا آورده میش��دند گ��رد و غبار
موج��ود در آنجا وحش��تناک ب��ود زندانیان
هیچگونه وسیله حفاظتی نداشتند .آنها دائما
از ناراحتی چشم رنج میبردند .راهنمای تور
گفت چشم درد و مشکل بینایی آقای ماندا
هم از همین معدن آهک شروع شد .نتومبی
ب��رای تغییر حالت غمزده م��ا لبخندی زد و
از ما خواس��ت که به دهانه غاری برویم .آنجا
واقعا دانش��گاه بود .چ��ون از درون همین غار
بود که زندانیان به یکدیگر آموزش میدادند.
در این می��ان بعضی از زندانی��ان به دیگران
کمک میکردن��د اجازه میدادن��د عدهای از
زندانی��ان دس��ت از کار بکش��ند و در کاس
درس حضور یابند .وقتی افسر نگهبان میآمد
به آنها عام��ت میدادند و زندانیان از کاس
درس ب��ه کارمع��دن میپرداختن��د تا زمانی
که افس��رنگهبان ی��ا نگهبانان برون��د دوباره
مش��غول درس میش��دند .راهنم��ای تور به
ما گف��ت زندگی خاصی در ای��ن زندان و در
این غ��ار و معدنها جاری بود .قانون آپارتاید
این جا حاک��م بود .رنگینپوس��تان کمتر از
سفیدپوستان جیره غذایی میگرفتند .حتی
از دریاف��ت نان و س��ایر مواد غذای��ی که بنا
به نظ��ر مقامات زندان ج��زو فرهنگ غذایی
سیاهپوستان محسوب نمیشد محروم بودند.
آنچه برایم جالب بود تحمل مشقتهایی بود
که زندانیان خصوصا ماندا با آن روبرو بودند و
اما شکیبایی پیشه کردند.
برگرفته از رهبری به شیوه مادیبا
نوشتهمارتینکالونگاباندا

توصیه میشود درخصوص برخی آگهیها تحقیق ازم صورت گیرد

مقاات و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد

امام علی (ع) :کار زشت عاقل  ،بهتر است از کار نیك نادان.
نگاهسیاسی

اعتبار
نظرسنجی روحانی
دکتر علی میرزا محمدی

جامعه شناس

ب��ه تازگ��ی رئیسجمه��ور حس��ن روحانی در
س��خنانی مدعی ش��ده اس��ت که او ه��ر روز از
افکار عمومینظرس��نجی میکند .اما شیوه او با
نظرسنجیهای متداول متفاوت است .به این معنا
که او در مش��اهدات روزانه خود در موقعیتهای
مختلف ،رفتار مردم را مورد مشاهده قرار میدهد
تا اینکه از ش��اخصهای رفتاری در چهره و کام
افراد از احساس و نگرش مردم نسبت به عملکرد
دولت مطلع شود.
بیش��تر رس��انهها در بازتاب اولیه این سخنان را
به عنوان س��وژه طنز مطرح نمودهاند اما در این
نوشتار این سخنان جدی تلقی میشود تا به نقد
اعتبار علمی و کارآمدی نظرس��نجی به س��بک
روحانی بپردازیم.
درباره اعتبار نظرس��نجی ازم است به دو عامل
مهم توجه کنیم:
فرد نظرسنج  :آیا روحانی به عنوان رئیسجمهور،
فرد مناس��بی برای نظرس��نجی درب��اره اطاع
از نگرش مردم نس��بت به عملک��رد دولت خود
میباش��د؟ به یقین با توجه ب��ه ذینفع بودن ،او
نخواهد توانست ابعاد مختلف واقعیتهای موجود
را رصد و آنه��ا را تحلیل نماید .از طرف دیگر ،او
دارای موقعی��ت ،مقام و ویژگیهای ش��خصیتی
و چهرهای خاص اس��ت که موجب خواهد ش��د
مسائلی که توسط مردم به ایشان بازتاب میشود
از تحری��ف ،سانس��ور  ،تخفی��ف  ،بزرگنمایی یا
کوچکنمایی در امان نماند.
روش نظرسنجی :به احتمال روش مورد ادعای
روحانی درباره نظرس��نجی ،در برخی کتابهای
روش تحقی��ق علوم اجتماعی ب��ه عنوان یکی از
روشه��ای غیر علم��ی مورد بحث ق��رار خواهد
گرف��ت .در این می��ان روش نمونهگیری و اینکه
آیا نمونه مورد بررس��ی روحانی معرف واقعی کل
جمعیت مردم ایران است بیشتر در معرض بحث
خواهد ب��ود .روش نمونهگیری علمی براس��اس
ش��انس برابر افراد برای انتخاب اس��توار است اما
روحانی در سبک نظرسنجی خود فقط براساس
تصادف و پیشامد روزانه و موقعیتهایی که با آنها

حافظ نامه
ظریفی ب��ه گمانم یکی از اصحاب رس��انه
ن��زد ما آمد و با دلخوری گفت حافظا! اخیرا
جن��اب رئیسجمه��ور از لفظ نظرس��نجی
اس��تفاده میکن��د و میگوید :م��ن هر روز
از توی ماش��ینم قیافه م��ردم رو میبینم و
نظرسنجی میکنم .آنچه در دل دارم بمانم
اما تو را به ش��اخه نبات��ت در مورد این نظر
س��نجی رئیس دولت در فال��ت ما و رئیس
دولت را پندی بده در فال وی گفتیم:
آن�ان که خاك را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند
در تفس��یر ش��عر هم گفتیم جناب ایش��ان
و برخ��ی مس��ئوان دیگ��ر ک��ه از داخ��ل
ماش��ینهای شیش��ه دودی ب��ه مل��ت نظر
میکنند و نظرس��نجی میکنند احتماا جز
نظرس��نجی غیبدانی ه��م میکنند اینان
حتی خ��اک را به نظر کیمی��ا کنند .لیکن
در این نظر گاه ایش��ان که خ��اک را کیمیا
میکنند آیا امکان دارد گوشه چشمی واقعا
به ما و ملت کنند؟!

نش�انی الکترونیکی روزنامهaftab.yz@gmail.com :
سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :
عضو انجمن روزنامههای غیر دولتی -تعاونی مطبوعات -انجمن مدیران رسانه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پاك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
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توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

نگاه اقتصادی

خصوصی سازی و راهبرد
نجات از اقتصاد دولتی
علی اکبر محمودی

کارشناساقتصادی

اقتصاد امروز در تکاپوی یافتن مسیری هموارتر
جهت رش��د میباش��د .بخش بزرگی از اقتصاد
ایران دولتی است و بزرگ بودن دولت تبدیل به
پاشنه آشیل توسعه اقتصاد ایران گردیده است.
کارشناسان اقتصادی کوچکتر کردن دولت را
راه برونرفت رکود اقتصادی این روزهای ایران
میدانند و معتقدند راه برونرفت اقتصاد از بحران
اجرای دقیق خصوصیس��ازی است .بنگاهداری
دولتها س��الیانه درصد قابل توجهای از بودجه
مملک��ت را میبلعد بدون آنکه بازده مناس��بی
داش��ته باش��د .امروزه خصوصيس��ازي به طور
جدي در بسیاري از کشورها به عنوان جایگزین
گسترش مسئولیتهاي دولت در تولید و توزیع
کااها و خدمات مد نظر است .عمدهترین هدف
خصوصيس��ازي ،افزایش کارایي در اقتصاد به
دست نیروهاي بازار(عرضه و تقاضا) است .البته
خصوصيسازي به خودي خود یک هدف تلقي
نمي ش��ود ،بلکه ابزاري است براي تحقق سایر
اهداف اقتصادي .خصوصيسازي یکي از عناصر
استاندارد برنامههاي تعدیل ساختاري «صندوق
بینالمللي پول » اس��ت که تبدی��ل به یکي از
استراتژيهاي اساسي کش��ورهاي توسعهیافته
براي دستیابي به کارایي بااتر و رشد اقتصادي
بیشتر همزمان با کاهش نیاز به وامگیري بخش
دولتي شده است .عاوه بر آن  ،خصوصيسازي
پاس��خي به مجموعهاي از مش��کات در رابطه
باحسابرس��ي ،مقررات ،سیاستهاي اجتماعي،
سیاس��تهاي س��رمایهگذاري و کنترله��اي
مالي اس��ت که ناش��ي از اصرار بر حاکم بودن
سیستمهاي دولتي است .باید در نظر داشت از
عوامل بازدهی پایین ش��رکتهای دولتی تعدد
مناب��ع و مراکز تصمیم گیری اس��ت به نحوی
که این بنگاهها بیش��تر سیاس��ی اداره میشوند
تا صنعت��ی و اقتصادی ،بودجهه��ای که دولت
س��الیانه به بنگاهه��ای اقتص��ادی زیرمجموعه
خ��ود تزریق میکند مثمر ثمر نمیباش��د و در
عمل به دلیل سیاس��تهای اقتصادی نادرست
نتیجه مناس��ب نمیگیرد .چابکسازی دولتها

ظرفیت ژاپن
برایمیانجیگری
ادامه از صفحه اول
 ...ب��ه همین دلیل هم نخس��ت وزیر ژاپن با دو
هدف به تهران میآید که نخست توسعه روابط
به ویژه اقتصادی با ایران را محقق نماید و سپس
به دلیل رواب��ط دیرینه اش با تهران عاقه مند
اس��ت که تنش موجود میان تهران -واشنگتن
به یک مصالحه منجر شود .البته عاوه بر ژاپن،

نگاهاجتماعی
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مواجه میشود امکان تعامل یا مشاهده رفتارهای
افراد را دارد و عما بسیاری از مردم شانسی برای
روبرو ش��دن با او را ندارن��د .ماحظات امنیتی و
محدودیتهای موجود این ش��انس را به ش��دت
کاهش میدهد .بر این اساس نمونه مورد مشاهده
او نه تنها معرف واقعی جمعیت ایران نیست بلکه
حتی این نمونه میتواند او را در تحلیل مس��ائل
دچار خطای تحلیلی و تصمیمسازی نماید.
حتی در نگاهی خردتر در س��فرهای اس��تانی به
ش��هرهای مختل��ف ،جمعیتی ک��ه در میدان یا
سالنهای شهر جمع میشوند معرف واقعی مردم
آن ش��هر نیستند .در این سفرها فرصت چندانی
برای ارزیابی عملکردها و بررس��ی مسائل و ارائه
راهکارها وجود ن��دارد .از طرف دیگر اگر نگوییم
اکثریت ،ااقل برخی از مسئولین ،تصویری وارونه
از عملک��رد و مجموع��ه تح��ت مدیریت خود به
هیئ��ت اعزامی گزارش میدهن��د .افزون بر این،
مسائل امنیتی و حراستی به هیئت اعزامی اجازه
بررسی مس��ائل را از نزدیک نمیدهد .در نتیجه
این نوع دیدارها بیش��تر میتوان��د جنبه نمادی
و نمایش��ی داشته باش��د.در داستانهای قدیمی
ایرانی نقل میشود که برخی حاکمان برای باخبر
شدن از اوضاع واقعی جامعه با لباس مبدل از قصر
خارج میش��دند و با گشت و گذار در میان مردم
چهره واقعی جامعه را مشاهده میکردند .اکنون
در عصر رس��انهها دولت برای اط��اع از بازخورد
عملکرد خ��ود در میان مردم و مش��اهده چهره
واقعی و تمایز آن از چهره بزک شده و غیرواقعی
که شبکه توجیهگران سیاسی آن را ارائه میکنند
نمیتواند ب��ه واکنشها ،نگرشها و احساس��ات
جماعتی بس��نده کند که به ص��ورت تصادفی یا
گزینشی با آنها برخورد میکنند.
نکت��ه دیگ��ر در س��بک نظرس��نجی روحان��ی
ش��اخصهایی اس��ت که او برای اطاع از نگرش
م��ردم ب��ه عملکرد دول��ت عنوان میکن��د .این
ش��اخصها از نظر پایایی مورد نقد جدی اس��ت
چراک��ه اف��راد مختل��ف میتوانن��د ارزیابیهای
متفاوتی از آنها داش��ته باشند .برای مثال چگونه
میت��وان لبخند مزوران��ه یا از روی ت��رس را از
لبخند واقعی و رضایتمندانه متمایز نمود.بر این
اساس روحانی برای اطاع از واقعیتهای جامعه
و زیرمجموعههای دولت ازم است این کار را به
تیمهای پژوهشی و نظارتی بیطرف که کار خود
را بدون اعمال نفوذ به انجام برساند بسپارد.

ستارهای در دنیای مجازی و شبکههایی از قبیل
افسردگی را
اینستاگرام  ،تلگرام ،توئیتر و  ...تبدیل شوند .این
در حالی اس��ت که از حس��ادت و غیرتی که در
به خانههای خود نبرید!
روابط موجود در شبکههای اجتماعی وجود دارد
افسانه کیانفرید
به ندرت نتیجه مثبتی حاصل میشود .استفاده
جامعهشناس
از شبکههای اجتماعی برای ایجاد روابط بیشتر
فناوری ابزار مفیدی ست ،اما اکثر افراد نمیدانند و صمیمیتر گزینهای آسان است اما بهتر است
که چطور باید از آن به درستی استفاده کرد که بدانید که این گزینه آسان میتواند خسارات غیر
همین مس��ئله میتوان��د فناوری را ب��ه ابزاری قابل جبرانی به روابط شما در دنیای واقعی بزند.
مخرب تبدیل کند .هر چقدر هم صفحه توئیتر یا ب��ا توج��ه ب��ه مطالع��ات اخی��ر اف��رادی
اینستاگرام خود را دوست داشته باشید آیا واقعاً که از ش��بکههای اجتماعی اس��تفادهای اعتیاد
ارزش دارد که سامتی خود
گونه دارند نس��بت ب��ه افراد
را به خاطرعکسها یا فیلمها
یک��ی از عوام��ل کلی��دی ع��ادی احساس��ات منف��ی
که دروغ و راستشان مشخص برای برخورداری از س��امت بیش��تری از جمله افسردگی
نیست به خطر بیندازید؟
جس��می و روان��ی کام��ل را تجربه میکنند .افرادی که
قب ً
ب��ا اس��تفاده بی��ش از حد از
ا سابقه ابتا به افسردگی
خواب کافی است و عوارض
ش��بکههای اجتماعی نه تنها
داش��تهاند بیش از دیگران در
بیخوابیه��ای مک��رر ب��ر
وقت کمتری برای گذراندن با
معرض خطر هستند .اگر فکر
افرادی که به صورت فیزیکی هیچکس پوش��یده نیس��ت .میکنید که غمگین شدهاید
در اطراف ش��ما حضور دارند بنابرای��ن بهتر اس��ت هنگام یا کمی احس��اس افس��ردگی
خواهید داش��ت بلک��ه زمان خ��واب گوش��ی خ��ود را در میکنید بهتر اس��ت به خود
کمتری را در خدمت خانواده ات��اق دیگ��ری بگذاری��د و اس��تراحتی بدهی��د و چن��د
هس��تید و ای��ن موض��وع با آن را با خ��ود به رختخواب روز از ش��بکههای اجتماعی و
دوس��تان مجازی خود فاصله
آس��یبهای بس��یاری همراه نبرید!
است ،مخصوصا اشخاصی که
بگیرید .اگر توانس��تید تحمل
تشکیل زندگی مشترک دادهاند و صاحب فرزند کنی��د که یعنی حالت��ان خوب اس��ت ولی اگر
هس��تند! این اش��خاص باید وقت بیشتری را به توانایی تحمل جدایی چند روزه از فضای مجازی
خانوادههایش��ان اختصاص دهند اما با اعتیاد به را ندارید ش��ما ع��اوه بر افس��ردگی ،به فضای
فضای مجازی در اصل این وقت را از آنها دریغ مجازی اعتیاد نیز پی��دا کردهاید .عاوه بر همه
میکنند و این یک معضل اجتماعی اس��ت چرا اینها ن��وری که از صفحهنمایش دس��تگاههای
که ارس��ال پس��تها و کامنتهای غیرمفید و الکترونیکی مختلف به چش��مان ش��ما س��اطع
مبهم در اینس��تاگرام به راحتی میتواند تبدیل میش��ود ذهن را فریب داده و به آن القا میکند
به عادتی زننده و مخرب در زندگی افرادی شود که اآن وقت خواب نیست .یکی از عوامل کلیدی
که غالباً از شبکههای اجتماعی استفاده میکنند .ب��رای برخورداری از س��امت جس��می و روانی
رقابت بیپایان برای به دست آوردن ایک بیشتر کامل خواب کافی است و عوارض بیخوابیهای
و کامنته��ای متعدد میتواند زندگی خانوادهها مکرر بر هیچکس پوش��یده نیست .بنابراین بهتر
را به نابودی بکش��اند.در مورد جوانان نیز درک اس��ت هنگام خ��واب گوش��ی خ��ود را در اتاق
این موضوع که توجه بیش از حد افراد به دنیای دیگ��ری بگذارید و آن را با خ��ود به رختخواب
مج��ازی و هویت خود در ش��بکههای اجتماعی نبرید!
آنه��ا را از رقاب��ت در دنیای واقعی و رس��یدن البته ش��بکههای اجتماعی در کن��ار این اثرات
به اهداف مهم بازداش��ته بس��یار آس��ان است .منفی و مخرب فواید بینظیری برای پیش��رفت
اکث��ر جوانان به جای اینکه با تاش و پش��تکار و ترقی جوامع ،سازمانها و افراد نیز داشته است
مهارته��ای ازم برای رس��یدن به اهداف عالی و انتخاب بعد مثبت یا منفی هر فناوری بر عهده
خود را کس��ب کنند ترجی��ح میدهند به فوق خود کاربر است.

شاخصه خصوصیسازی میباشد که دولتها را
از بنگاهداری نجات میدهد .خصوصیسازی در
نتیج��ه روی نقش حمایت��ی و نظارتی دولتها
تاکی��د مینماید .یکی از موارد بس��یار مهم در
امر خصوصیس��ازی ،فرآیند خصوصیس��ازی
و نح��وی واگذاری ش��رکتهای میباش��د باید
چهارچوب اس��تاندارد برای واگذاری شرکتها
در فرآین��د خصوصیس��ازی ش��کل بگیرد که
ش��امل تمامی موارد قانون��ی و اقتصادی مانند
نحوه صحیح قیمتگذاری ،بررس��ی صاحیت
خری��دار ،نح��وه حمای��ت و نظ��ارت بع��د از
ف��روش  ...باش��د و ب��ه نح��و مطل��وب از این
ابزارها اس��تفاده نماید .نبای��د این فرایند درون
خود نه��اد دولت ب��ه صورت تقس��یم کار بین
بخشه��ای مختلف این نهاد ص��ورت پذیرد و
ش��رکتهای کوچک درون دولت تاسیس شود
و صنای��ع بزرگ را خری��داری نماید و با گرفتن
ش��رکتهای دولتی خوب اق��دام به خصوصی
نمای��د و مدع��ی حمای��ت از اص��ل  44گردد.
معم��وا کلی��د واژه خصوصیس��ازی در پایان
دولتها بسیار پر استعمال میگردد و واگذاری
ش��رکتهای خوب دولت��ی در پای��ان دولتها
س��رعت بیش��تری میگیرد این نش��اندهنده
مسیر اشتباه خصوصیسازی است ،چرا که این
برداشت را به ذهن میآورد که شاید جهت بهتر
نمودن وضعیت ایش��ان اس��ت تا رفاه عمومی،
هزینهکردها باید به واسطه استقال در تصمیم
انجام شود در صورتی که در شرکتهای دولتی
این هزینهکرد از این استقال برخوردار نیست
و بیش��تر جنبه سیاسی دارد .پس اگر تفسیری
واض��ح از اصل  44ارائه نگ��ردد خود این اصل
مفس��دهانگیز خواهد بود و به جای اینکه ثروت
برای رفاه عموم��ی و جنبههای اجتماعی مردم
هزینه ش��ود به جی��ب اربابان ق��درت هدایت
ش��ود و به عبارت��ی یک افراد تبدی��ل به  10و
 10آن��ان تبدی��ل به  1000میش��ود .ش��اید
اتاف گسترده منابع و عدم کارایي شرکتهاي
دولتي برجستهترین عامل در میان عوامل دیگر
خصوصيس��ازي باش��د که باید بدان توجهای
وی��ژه نم��ود و الزام��ات خصوصیس��ازی را در
جهت طی نمودن مسیر صحیح و سرنوشتساز
کش��ور رعایت کرد ،نتیجه این مسیر دستیابی
ب��ه توس��عه پای��دار و رش��د اقتص��اد کش��ور
میباشد.

پیش��نهاد ظریف پاس��خ منفی دهند طبعا این
کش��ورها در برابر پرس��ش ملتها قرار خواهند
گرفت .اما پاس��خ مثبت آنها گام��ی رو به جلو
در ش��رایط کنونی قلمداد میشود .در مجموع
ب��ا انعقاد پیمان منع تعرض هیچ بهانه ای برای
حضور نیروهای نظام��ی خارج از منطقه وجود
نخواهد داش��ت و هزینههای منطقه نیز صرف
خرید اسلحه و انبار کردن تسلیحات نمیشود.
زیرا این تس��لیحات حت��ی میتواند فرد نظامی
عادی را هم وسوسه کند اما با وجود پیمان منع
تعریض از اقدام اش��تباه و بروز هرگونه جنایتی
جلوگی��ری به عمل خواهد آم��د .عاوه بر این،
انعقاد چنین قراردادی س��بب امح��ا و نابودی
عوام��ل تحریک کننده ناامن��ی و تهدیدکننده
جوامع خواهد شد .به همین دلیل امید میرود
که این پیشنهاد ایران مورد استقبال کشورهای
حوزه خلیج فارس قرار بگیرد.

کشورهای دیگری هم برای خود چنین رسالتی
را احس��اس کردند تا آنجا ک��ه آمادگی خود را
ب��رای میانجیگری اعام نمودن��د .در واقع ،این
کشورها با توجه به روابط مطلوب و دوسویه ای
که با ای��ران و آمریکا دارند درصدد میانجیگری
برای رفع بحرانند .اما در این میان ،ژاپن با توجه
به اینکه از گذش��ته به وی��ژه در دوران مرحوم
آی��ت اه هاش��می از رواب��ط مطلوبی ب��ا ایران
برخوردار بود از ظرفیت بسیار بااتری نسبت به
سایر کش��ورها برای رفع مشکات موجود و نیز
توسعه روابط با ایران برخوردار است.

پیشنهاد ظریف
و اهمیت آن
ادامه از صفحه اول
 ...وجود داش��ته باش��د طبعا جمهوری اسامی
هم دس��ت ب��ه انج��ام گف��ت وگ��و و طراحی
چارچوبها در راس��تای این مه��م خواهد زد.
اگرچه به نظر بعید میرس��د ک��ه برخی از این
کش��ورها از پیشنهاد ظریف اس��تقبال به عمل
آورند ام��ا برعک��س برخی از اعضای ش��ورای
همکاری خلیج فارس مانند قطر ،عمان و کویت
آمادگی اس��تقبال از این پیشنهاد را دارند .زیرا
جمهوری اس��امی ب��ا برخی از این کش��ورها
در ح��وزه خلیج فارس پیمان همکاری داش��ته
اس��ت اما پیش��نهاد اخی��ر ظری��ف در دیدار با
وزیر خارجه عراق گامی فراتر از مسئله پیمانهای
امنیتی خواهد بود .چنانچه کشورها نسبت به

محاکمه رابین هودها
ادامه از صفحه اول
 ...برخ��ی با لباس ش��خصی خ��ود و تعدادی
نی��ز با لباسهای معم��ول زندانیان در محکمه
حاضر میش��وند ک��ه این خود ممکن اس��ت
موج��ب آثار منفی بر اج��رای عدالت واردکند.
ه��ر چند از لح��اظ قانونی یکی در بازداش��ت
اس��ت و با لباس زندان و دیگری با وثیقه آزاد
اس��ت و ب��دون لباس زن��دان در دادگاه حاضر
میشود.
نکته چه��ارم آنکه به بعضی از این افراد که در
معرض اتهام بوده (هرچند که هنوز در مراحل
بدوی میباش��ند)در بعضی از شبکههای معاند
به بی��ش از ده دقیقه فرصت داده میش��ود تا

واقعا بهتآور است
ادامه از صفحه اول
 ...انسان هوشمند سیاسی هر چه قدر هم که
بر نفس خودش مس��لط باش��د باید از همان
ابتدا ای��ن دو دام را از خودش دور کند .به
ویژه آنکه اگر نوعی از ش��خصیت سیاس��ی
باش��د که جناح مقابل به دنب��ال پیدا کردن
م��وردی از او بگردد ت��ا منویات خودش را
بتواند ب��ه پیش ببرد یا به فک��ر انتقام گیری
برآید.
اگ��ر تاری��خ معاص��ر جه��ان را بخوانی��م
موضوع��ات اخاقی یکی از عوامل بس��یار
قوی ب��رای ج��ذب طعمههای سیاس��ی نیز
هست ما این موضوع را در مورد چالشهای
رئیس جمهور فعلی آمریکا و یا رئیس جمهور
پیش��ین این کش��ور کلینتون نی��ز به خوبی
میبینی��م .بای��د از چنین میدانی ف��رار کرد
چ��ون ی��ک عمر یک انس��ان با ی��ک لحظه
میتوان��د تغیی��ر کند و هیچ اس��تثناپذیر هم

در م��ورد اتهامات و مش��کات خ��ود صحبت
کنند .مش��کات ما و اختاف��ات موجود بحث
خانوادگی اس��ت که نباید بیگانگان و دشمنان
ما در آن راهی داش��ته ی��ا مدافع ما گردند که
ای��ن خود بس��یار بدتر و زش��تتر از هر رفتار
دیگریست.
در اختیار گذاش��تن یک رس��انه جهانی برای
دف��اع در ظاه��ر اگر مفید باش��د در باطن جز
ویرانی نتیج��های نخواهد داش��ت .در نهایت،
بیان جزئیات و نتایج اینگونه محاکم توس��ط
رس��انهها موج��ب احی��ای امی��د در قلبهای
م��ردم ب��وده و از طرف��ی اخطاری ج��دی به
سوءاستفادهکنندگان از موقعیتها میباشد که
دیر یا زود دس��ت عدالت به طرف آنها کشیده
خواهد شد.
نیست.
من سالهاست که آقای نجفی را میشناسم؛
آقای نجفی حتی عصبانی نمیش��د که س��ر
همکاران خودش داد بزند یا تندی و ترش��ی
بکند .ببینید چه اتفاقی میافتد که این انسان
با این سابقه و این متانت و با این آرامش به
یک جایی میرسد که طبق اخبار گفته شده
دست به اسلحه میبرد.
بنابراین اینجاس��ت که در اخاق میگویند
خدایا ما را به خودمان واگذار نکن.
ب��ه هر حال اتف��اق دیروز تنه��ا یک حادثه
تلخ سیاسی نیس��ت بلکه یک حادثه ناگوار
اجتماعی است؛ این که میبینیم اخباری که
در صفحه حوادث میخوانیم این بار مربوط
به یکی از شخصیتهای سیاسی کشور است
که سالها س��ابقه وزارت داشته ،کاندیدای
ریاست جمهوری بوده و حتی اصولگرایانی
مثل علی اریجانی مدیریت او را در س��طح
کان کش��ور میس��تودند .واقع��ا بهت آور
است!

فلش بک سیاسی
روزنام�ه آفت�اب ی�زد در نظ�ر دارد ه�ر روز در این
س�تون بخش�ی از خاطرات سیاس�یون برجس�ته
کش�ور را به چاپ برساند .این سلسله خاطرات را با
مرح�وم اکبرهاشمیرفس�نجانی از مس�ئوان با
سابقه نظام ادامه میدهیم .او زاده رفسنجان و رئیس
مجمع تش�خیص مصلحت نظام ،نماینده تهران در
مجل�س خب�رگان رهبری و رئیس هیئت موس�س
و هیئت امنای دانش�گاه آزاد اسامیبود.هاش�می
همچنی�ن اولی�ن رئیس مجلس ش�ورای اس�امی
و چهارمی�ن رئی�س جمه�ور ای�ران در دو دوره
پیاپ�ی بی�ن س�الهای  1368ت�ا  1376ب�وده و
ب�ه عن�وان یک�ی از پرنفوذتری�ن ش�خصیتهای
سیاسینظامشناختهمیشود.

با عفت اوقات تلخی شد
شام نخورده خوابیدم
دوشنبه  24مرداد 1362

تا ساعت س��ه بعدازظهر ،در منزل بودم .عصر
در کمیس��یون آییننامه مجلس شرکت کردم
و س��اعت پن��ج و نی��م در جلس��ه روحانیون
کاروانه��ای حج -که بی��ش از هزار نفر بودند
و در مدرسه البرز س��مینار داشتند -برایشان
صحبت کردم.
نزدی��ک غروب ،ح��اج آقا کم��ال فقیه ایمانی
اصفهانی به ماقاتم آمد و جریان ماقاتشان با
امام را ش��رح داد .امام دو سه نفر از آن جناح و
آق��ای جالالدین طاهری امام جمعه اصفهان
را احض��ار کردهاند؛ ب��ه خاطر اختافاتش��ان
نصیحتشان فرمودهاند .گفت حرفهای خودشان
را گفتهاند و آقای طاهری جوابی نداشته است.
ش��ب در دفترم ماندم .گزارشه��ا را خواندم و
مصاحب��ه و مناظره نادمان منافقان را تماش��ا
کردم؛ منظره عجیبی اس��ت .حس��ینیه زندان
اوی��ن ،پراس��ت از زندان��ی تائب -ب��ه صورت
ظاهر -صدها زندانی ،از جمله طاهر احمدزاده
و افراد نیرومند دیگر ،از حرکت منافقین شدیدا
انتقادمیکنند .چنین چیزی در تاریخ مبارزات
و انقابها ،سابقه ندارد .آقای رئیسجمهور هم
تلفن کردند؛ از اس��تراحت دو روزه خودش��ان
در بیرون ش��هر راضی بودن��د .راجع به معرفی
وزرای جدید که با تبلیغ علیه آقای عباس��علی
زالی در مجلس و مخالفت انجمنهای اسامی
با تعویض آقای موس��ویانی به مشکل برخورده
اس��ت ،صحبت ش��د .گویا هواداران س��ازمان
مجاهدین انقاب اسامی ،چنین میکنند.
سهشنبه  25مرداد 1362

در جلس��ه علن��ی ،انتخاب��ات ،ب��رای تعیین
نمایندگان مجلس در ش��ورای سرپرستی صدا
و س��یما برگزار ش��د .به امر امام ،من پیشنهاد
کاندیدات��وری را پذیرفتم؛ خودم مخالف بودم،
ولی میدانم به خاطر مشکاتی که پیش آمده،
راهحل همین است و نظر امام صائب است .قرار
است از دولت و شورای عالی قضایی هم ،سران
انتخاب ش��وند .آقای س��یدرضا زوارهای هم به
عنوان نماینده علیالبدل انتخاب ش��د .بعضی
از نماین��دگان ،به خاطر اینکه ،ایش��ان به امر
امام مجبور به استعفا شده بود ،به این انتخاب
اعتراض داشتند .شب در خانه ،عفت هم که از
این انتخاب من ،ناراضی بود ،اعتراض کرد؛ که
به اوقات تلخی کشید .شام نخورده ،خوابیدم.
عصر ،گروهی از فرماندهان عمل کننده لشکر
ثاراه ،از جبهه والفجر آمدند و گزارشی دادند؛
برایشان صحبت کردم .1
مسئوان دفاتر سازمان تبلیغات اسامی آمدند،
از گمنام ماندن گله داش��تند و با طرح متحد
کردن نظ��ام تبلیغات مخال��ف بودند؛ من هم
مفصا صحبت کردم  .2جمعیت زیاد و هواگرم
بود .س��پس آقایان جنتی و موسوی و شیرازی
و ش��رعی و واعظی ،به دفترم آمدند؛ پیشنهاد
کردم آقای جنتی دبیر ش��ورای عالی تبلیغات
اسامی به جلس��ه سهشنبه نمایندگان بیایند
و توضی��ح بدهند؛ مایل نیس��تند که به دولت
وابسته باشند و نیاز به پول هم دارند.
روحانیون مبارز افغانس��تان آمدند .خودشان را
خط امام مبارزان افغانستان میدانند و از عدم
توجه خاص به آنها و کمبها دادن به افغانستان،
گله داش��تند .قرار ش��د خواستههایش��ان را با
وزارت خارج��ه ،در میان گ��ذارم .میخواهند،
مثل مب��ارزان عراقی ،رس��میت پی��دا کنند؛
ب��رای پذیرش دانشجویانش��ان دردانش��گاه،
اس��لحه ،پول ،س��فر ،تبلیغ و  ...س��پس آقای
دکتر هادی منافی وزیر بهداری و معاونانش��ان
آمدند؛ خواس��تار تشکیل ش��ورای سران سه
قوه برای تقویت بهداش��ت و درمان و یکپارچه
کردن آموزش پزشکی و کار بهداشت و درمان
داش��تند .ایحهای ش��بیه آنچه در گذش��ته،
دکتر ه��ادی منافی با آن مخالفت کرده ،تهیه
کردهاند.
_______________________________________
پینوشت:

 ...ادامه دارد

 -1در این س�خنرانی آمده اس�ت« :انس�انهای
ش�جاعی که با نارنج�ك به مقابله ب�ا تانكهای
تی 72 -برمیخیزند ،تمام محاس�بات اس�تکبار
جهان�ی را بره�م ریختن�د .ام�روز تم�ام دنیا به
مه�ران و ح�اج عم�ران چش�م دوخته اس�ت و
ه�ر کلمهای ک�ه منعکس ش�ود ،همانن�د تیری
اس�ت که ب�ر قلب دش�منان اس�ام و محرومین
مینشیند».
 -2در این س�خنرانی آمده است« :تنظیم برنامه
پنجساله توس�ط دولت ،آن هم در شرایط جنگ
و محاص�ره اقتص�ادی ،تاشه�ای ضدانقاب و
مخالفتهای مرموزی که از آغاز انقاب همچنان
وجود داشته و دارد ،اعجازبرانگیز است».

