ابراز «شرمندگی» تنها اقدام رزمحسینی در صنعت خودرو
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سیاست خارجی

سرمقاله

به افتخار راننده های تاکسی

اظهارات خالف ادب وشان مجری رسانه ملی در مورد جایگاه رانندگان تاکسی
ما را بر آن داشت تا هم از تلویزیون بخواهیم در گزینش مجری های خود سخت گیرتر باشد
و هم از شرافت وشان شغل رانندگی تاکسی بنویسیم صفحه3

نظارهگر

محمدعلیبصیری:
معضل اصلی دولت آقــای روحانی این
بوده است که تمام تخممرغهای خود را
در این هشت سال چه در چهار سال اول
و چه در چهار سال دوم در سبد سیاست
خارجیچیدهاند
صفحه 5

درگفتگوی آفتاب یزد با یک کارشناس مطرح شد

چگونگیاعتمادسازیدرمورد واکسن
زیستگاهتمساح
دریاچه چیتگر نیست
اسماعیل کهرم

کارشناس محیط زیست

دیده شدن تمســاح در دریاچه چیتگر تهران خبر عجیبی
اســت به این دلیل که زیستگاه تمســاح پوزه کوتاه ایرانی
در این دریاچه نیســت و بیشــتر در منطقه سیســتان و
بلوچســتان دیده میشــود .اما در این میان احتماالتی هم
وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت مث ً
ال اینکه باغ
وحش تهران در همان نزدیکی است همانطور که مسئوالن
باغ وحش نتوانستند از ببرها به خوبی مراقبت کنند و به کام
مرگ فرو رفتند ،ممکن اســت تمساحی راه به بیرون پیدا
کرده و وارد این دریاچه شده باشد البته احتمال این مسئله
خیلی خیلی کم است .اگرچه احتمال وجود تمساح در این
دریاچه صفر اســت اما توصیه میشــود که مردمی که در
اطراف دریاچه وجود دارند و به آنجا میروند از خود مراقبت
کنند چون تمســاح حیوان خطرناکی است .البته همانطور
که گفتم زیســتگاه تمســاح پوزه کوتاه ایرانی این دریاچه
نیســت ولی احتمال این هم وجــود دارد که فردی از این
حیــوان از بدو تولد نگهداری میکــرده اما وقتی که بزرگ
شده است توانایی نگهداری آن را نداشته از همین رو آن را
در دریاچه رها کرده اســت .متاسفانه این رفتاری است که
با سایر حیوانات همچون ماهی انجام میشود این در حالی
اســت که این اقدام بســیار خطرناک است چرا که تمساح
حیوانی خونسرد است و ممکن است دیگر آبزیان یاگیاهان
موجود را از بین ببرد .همانطور که مسئوالن محیط زیست
عنوان کردهاند بهتر اســت که اگر افــراد گونهای دارند که
امکان نگهداری از آن را ندارند ،آن را تحویل محیط زیست
بدهند و اجازه دهند محیطزیســت آن را به زیســتگاهش
برگردانــد و خودشــان در انتخاب زیســتگاه جاندار نقش
نداشــته باشند .به هر حال امیدوارم مسئوالن هرچه زودتر
تکلیف این موضوع را روشن کنند چرا که سبب نگرانیهایی
برای مردم شده است.

حمیدرضا شکوهی
کارشناس انرژی

تصویر آرشیوی خبرگزاری مهر درباره گزارشی ازیک راننده تاکسی نمونه

به نظر میرسد وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی کشور این روزها
درتحوالتبینالمللیوحتیمسائلمربوطبهکشورمانآنچنانفعالنیست.
این گمانه و نظر را با یک کارشناس بینالملل در میان گذاشتیم و از او خواستیم
این موضوع را بررسی و چرایی آن را تشریح کند
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یادداشت1 -

پیششرطمهم
بودجهی نفتی1۴۰۰

یادداشت2 -

انفجار انبار باروت
در سناباد!
امید مافی

روزنامه نگار

لشگر آبی از برف و کوالک آن سوی سناباد به سالمت گذر کرد تا
با واریز سه امتیاز به حساب خود لژنشین لقب بگیرد و برای چند
روزی الاقل صدرنشین لیگ شود .وقتی محمود فکری با ردای
ســکاندار به ذهن درهم ریخته پاییزیاش کمی نظم داد و ساز
جدیدی در طوس کوک کرد،الجوردیها به آتشفشانی روشن
بدل شدند و به دور از حاشیههای ویرانگر ،پرندگان سرخ را شکار
کردند .تغییر دکوراسیون و تغییر تاکتیک و روی آوردن به نمایشی
تهاجمی کاری کرد که سنگها از تیرکمان آبی رها شوند و در
همان چهل و پنج دقیقه نخست نسخه حریفی که میخواست
در خانه خودی نشــان دهد،پیچیده شود .صید این سه امتیاز
برای ســوزنبان مازنی ترن آبی واجبتر از نان شب بود.او خوب
میدانست اگر دست پر به پایتخت دود و سرب برنگردد روزهای
سختتریراتجربهخواهدکرد.برایهمیندستازمحافظهکاری
برداشــت و در دقایقی از دوئل پرالتهاب دیروز با ســه مهاجم
به سوی قفس توری شــهر خودرو یورش برد تا پس از آخرین
سوت قاضی تهرانی ،صدای شکستن استخوانهای مشهدیها را
در سرما بشنود .حاال استقالل با یازده امتیاز در باالترین نقطه لیگ
و جلوتر از آبادانیها ایســتاده و برای تسخیر دربی از هم اکنون
خیز برداشته است .فکری اگر در زنگهای بعد نیز اینگونه باشد
و با تعویضهای طالیی موتور ماشین مدل  99را روشن نگه دارد
به حتم باز هم آوای ناله از اردوگاه دیگر رقیبان نیز به گوشــش
خواهد رسید.آن وقت دیگر میتوان به تماشای نبرد تیمی نشست
که با اتکا به مهرههای زهردار و کلیدی خود قادر است معادالت را
برهم بریزد و پس از مدتها پای تمام طومارها نام مردان خود را
بنویسد و امضای جنگجویان خود را بنشاند .مشهد میتواند حکم
آغاز دوباره را برای قشون آبی داشته باشد.آنها با این همه انگیزه
توان آن را دارند که رویاهای حریفان تا بن دندان مسلح را مچاله
کنند و با انفجار انبارهای باروت شــمایل یک گردان پیروز را در
دیدرس قرار دهند.این یک حقیقت است.

دکتر رحمن قهرمان پور در گفتگو با آفتاب یزد:
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اردوغان اشتباه کرد؛ ظریف عجله!
یادداشت3 -

اهمیت و ضرورت
کسب سواد سالمتی در عصر حاضر
جعفربای

محقق و پژوهشگر اجتماعی

اینک که جامعه بشــری مورد هجوم ویروس خطرناک کرونا
قــرار گرفته و این پدیده خبیث ،بیامــان قربانی میگیرد و
سبک زندگی همه انسانها را در کره زمین دگرگون ساخته و
منجر به پیدایش روشی جدید در زندگی شده است میبایست
از این مسئله نه به عنوان تهدید بلکه فرصتی برای رشد و ارتقا
سواد حفظ سالمتی خودمان استفاده کنیم.
در سواد حفظ ســالمتی مهارت الزم برای نگهداشت جسم
وجان مان از هجوم انواع بیماریها را کســب میکنیم .ابعاد
ســواد سالمتی هم کالبد جســمانی و هم روح و روان آدمی
را شــامل میشد و هدفش رشــد کمی عمر همراه با توسعه
کیفیاش اســت.تاریخ بشــریت نشــان میدهد هر ازگاهی
پاندومی یا حمله ویروسی روح و روان آدمی را پریشان میکند
و آرامش را از زندگی ســلب مینماید و همچنین پیامدهای
بسیار وخیمی را به همراه دارد.
کســانی از این گونه حوادث جان سالم به در میبرند که از
سواد سالمتی الزم برخوردارند .اینک که جنگ با کرونا ،رعایت
قرنطینه خانگی را الزامی نموده باید بیش از هر زمان دیگر به
سواد سالمتی توجه ویژهای داشته باشیم تا با رعایت عمومی
پروتکلهای بهداشتی ،سالمت همگانی را تضمین کنیم.
در چنین شــرایطی تمامی انسانها در تالشاند تا با رعایت
اصول بهداشتی سالم بمانند .از مهمترین کوششهای آدمی
ضمانت بقا اوست .چون میخواهد به گونهای زندگی کند تا
جسم و روحش سالم و تندرست باشد و زندگی راحتی توام با
نشاط و خوشی را برای او فراهم نماید.
سواد سالمتی در بحرانهای خاص که سالمتی تهدید جدی
میشود بسیار حائز اهمیت است .افزون بر بهبود کمیت عمر
این ســواد موجب ارتقا کیفیت زندگی میشود .چقدر زندگی
کردن مهم اســت ولی چگونه زندگی کردن مهمتر میباشد
چون امکان زندگی بهینهای را برای فرد فراهم میکند.چگونگی
ســالمت جســمانی و روانی زیربنای کیفیت زندگی آدمی را
تعیین میکند و ســایر امور تابعی از سالمتی اوست .انسانها
در پرتو ســالمتی میتوانند کار و فعالیت داشته باشند .تفکر
و اندیشیدن برای هرگونه تالشی در سالمتی حاصل میشود.
حل مشــکالت ،ابداع و نوآوری و چالشها همه در سالمتی
انجام میشــود و عقل سالم در بدن ســالم است .همچنین
گمراهــی و انحراف از بیماری پدید میآید .ســالمتی مظهر
حیات آدمی میباشد و به واسطه آن ماهیت وجودی انسان را
به اثبات میرســاند و به همین دلیل کوشش در کسب سواد
سالمتی از جایگاه ویژهای برخوردار است.
همچنین کشــورهایی که سطح سواد سالمتی باالتری دارند
در پاندمیهــا موفقتر عمل میکنند .یکی از شــاخصهای
مهم ترقی کشــورها میزان رعایت بهداشت عمومی میباشد
که ارتباط معنا داری با ســطح سواد ســالمتی جامعه دارد.
آموزههای ســواد ســالمتی باید با تکرار از ســوی خانواده،
نهاد مدرسه ،رســانه و ســایر نهادهای فرهنگی و آموزشی
نهادینه شــود و ســپس به صورت عناصــر فرهنگی بخش
مهمــی از فرهنگ عمومی جامعه تلقی گردد .فقدان ســواد
ســالمتی در اقلیت جامعه تهید جدی برای اکثریت جامعه
محسوب میشود.

وزیر نفت گفته اگر تحریم برداشته شود امکان
صادرات نفت به میزانی که در بودجه ۱۴۰۰
مشخص شــده وجود دارد .سال  ۱۳۹۴هم،
زمانی که مذاکرات هستهای جریان داشت ،بیژن
زنگنه گفته بود هر زمان تحریم برداشته شود
قدرتمندانه به بازار نفت بازمیگردیم .آن زمان
برخی با تردید به سخنان زنگنه نگاه میکردند.
اما سخنان زنگنه موجب شد شوک حاصل از
ورود ناگهانی حجم باالیی از نفت ایران به بازار،
پیش از ورود ،تا حد زیادی خنثی شود .آن زمان
با امروز یک شبهات دارد که در حرفهای زنگنه
آشکار است :اگر تحریم برداشته شود.
زنگنه این قید را گذاشــته تا مشخص شود
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور با این پیش فرض
تدوین شده که تحریم لغو میشود و اگر تحریم
لغو شود شاید صادرات نفت باالی  ۲میلیون
بشکه در روز ،عملی شود .هرچند با توجه به
کاهش تقاضا در بازار و از دست رفتن مشتریان
نفتی در دوران تحریم ،این کار دشوار است ،اما
غیرعملی نیست .با این حال یک پیش فرض
مهــم را نمیتوانیم نادیده بگیریم :اگر تحریم
لغو شود!
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور بر مبنای فروش
روزانه ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت در روز با
قیمتهربشکه ۴۰دالربستهشدهاست.براساس
آخرین آمار اعالم شده توسط گلوبال پالتس،
میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر امسال روزانه
کمی بیش از ۲میلیون بشکه بوده است.
ادامه در صفحه 9

یادداشت5-

یادداشت4 -

جعلعمیق
و جهل عمیق
دکتر نوید هاشمی طبا

عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه

این یادداشت ٬یک نوشتار اقتصادی ٬اجتماعی و فرهنگی است.
صاحب این قلم ٬تمایل بسیار داشت که برای این مطالب ٬عنوان
“ضرورت انعطاف پذیری هوشمند” را برگزیند .عنوانی که کلی
بودن و احتمال برداشت نادرست “سیاسی” از آن ٬دلیل انتخاب
عنوانی دیگر شد .هرچند همین عنوان کنونی  ٬ناظر به مفهوم و
منظور اصلی مقاله بوده و بیمسما نیز ٬نمیباشد.
از خواننــدگان عزیز و محترم ٬اعم از مدیران همه ســطوح و
کارشناســان و هنرمندان و توانمندان شاغل به هر حرفه ای٬
صمیمانه درخواست میشود که این نوشــتار را دو مرتبه و با
حوصلــه مطالعه فرماینــد .آخرهفته گذشــته یعنی یازدهم
دسامبر ٬ 2020شــبکهٔ خدمات حرفهای چند ملّیتی دلویت
”  ”Deloitteبه عنوان چهارمین شرکت بزرگ سهامی خاص
و یکی از چهار مؤسسه بزرگ حسابرسی جهان در ایاالت متحده
با  312000کارشــناس در سراســر جهان و  4۶میلیارد دالر
درآمد در سال  ٬2019گزارشی منتشر نمود و عنوان و ماحصل
آن گزارش حرفهای (با تمرکز بر تبعات شــیوع جهانی ویروس
کرونا) آن بود که ســازندگان ٬تولید کنندگان ٬کارخانجات و
تصمیم گیران عالی باید “ انعطاف پذیری ” را برای سال آتی به
عنوان “مهمترین رهیافت نجات بخش” هم در تکنولوژی و هم
در تمام حوزههای مدیریتی ٬در دستور کار قرار دهند.
این انعطاف پذیری باید به گونهای در تمام جهات برنامه ریزی
شــود که بتواند مدیریت زنجیره تامین “سست شده” و “رکود
حاکم” بر تمامی شئون جهان حاضر را مدیریت نماید .مخاطبان
هوشمند ٬این خبر را در ذهن خود مقیم سازند تا در ادامه مقاله٬
رابطه آن با موضوع مهم مورد بحث ٬بیان شود.
مطابــق تعریف و عرف پذیرفته شــده در اکثر مجامع علمی٬
“قابلیت حفظ و یادگیری و حل مســئله “ را هوش میگویند.
دانشــمندان ٬طی دهههای اخیر ٬انواع هوش را مشخصا برای
آدمی (و البته بسیاری از حیوانات) شناسایی و معرفی نمودهاند.
نکته بسیار مهم آن است که هوش ٬قابل انعطاف و تعلیم پذیر
است .بنابراین فردی که توانایی ژنتیک پایینتری نسبت به فرد
دیگری در حوزهای دارد ٬با تعلیــم و آموزش ٬میتواند از فرد
مســتعد دیگر در حل مسائل آن حوزه ٬مسلطتر باشد .جمله
اخیر“ ٬جمله کانونی” این نوشتار محسوب میشود.
در عصبشناسی ٬عملکرد بخشهای مختلف مغز هر فرد در
میزان و قابلیت هوشمندی آن فرد تاثیرگذار است .برای مثال
فرونتال ٬ناحیهای است که مسئولیت مدیریت کنشهای اجرایی
شکل دادن به شخصیت افراد را برعهده دارد (ثابت و استوار یا
متغیر و ضعیف) .پارینتال ٬ناحیهای است که درک روابط ریاضی
و منطقی را ممکن میسازد .همچنین ٬ادراک فضایی را مقدور
و نوع رابطه فرد را در محیط تعیین میکند .تمپورال ،پیامهای
کالمی را دریافــت و پردازش میکند .زبان و کالم ٬جعبه ابزار
تفکر و ایجاد ظرفیت در خود و دیگران است .ورنیکه در همین
ناحیه تمپورال واقع شده است که مجموعه اطالعات دریافتی
از انواع حســگرها و بخشهای مربوطه مانند بینایی ،شنوایی،
بویایی ٬چشــایی و المســه را مورد تحلیل قرار میدهد و آنها
را “معنادار” میکند .برای مثال ٬تصویر زیبا و عطر شــامه نواز
صفاتی هستند که در اینجا معنا مییابند.
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رقابت تاریخی
ایران و ترکیه
فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

تاریخ جهان آموزنده و سراسر پند واندرز است.
البته برای آنان که واقع بین واهل عبرتند.
بــاز هم به گواه تاریخ ،جهان به کام آنا نی بوده
که واقع بینی و پراگماتیســم بودن را سرلوحه
خود قرار داده اند.
سیاســت مداران،دولت مــردان واقع بین در
راســتای رســیدن به اهداف عالوه بر مد نظر
قراردادن تجربیات تاریخی ،سیاستورزی خود
را بر مدار نظرات ،تئوریها ،اصول مسلم وتعریف
شده علم سیاست انجام میدهند.
به حکم عقل ،مکاتب فکری بشــری ،عرف و
تجربه تاریخی ،سیاستورزی باید توسط اهل
سیاست ،نخبگان ،متخصصین آشنا به امور و
مســلط به شــرایط ملی ،منطقهای و جهانی
صورت گیرد.
تاریخ همسایگی ایران وعثمانی و ترکیه کنونی
حکایت از رقابت مســتمر میان دو کشور بوده
است .تاریخ روابط سیاسی ایران وعثمانی از قرن
دهم تا ســیزدهم هجری قمری در واقع شرح
جنگهای خونین 400ســاله آنهاست .تنشها،
اختالفات ،جنگها ،مذاکرات و معاهدات متعدد
میان دو کشور شاهد این مدعا است.
به گواه تاریخ در هنگام اقتدار ایران،رقبای ما از
در صلح و صفا درآمده و در هنگام فتور وسستی
بویژه در گسســتهای تاریخی از هر حربهای
برای ضربه زدن به اقتدار ایران غفلت نکرده اند.
دنیای پیچیده ،تودر تو و مشبک کنونی توسط
نخبگان ،متخصصین آگاه به اموراداره میشود.
روندحوادث و رویدادهــا و واقعیتهای موجود
دنیای کنونــی حکایت از آن دارد ،توســعه و
پیشــرفت کشــورها و رازموفقیت آنها توجه
به نظرات کارشناســان وبه کار بستن ایدههای
آنان و استفاده از نخبگان و متخصصین است.
در خصوص روابط ایران و ترکیه توسط نخبگان
و اهل فــن ،تحلیلها وپیشبینیهایی صورت
گرفته است.به عنوان مثال دکتر یداله کریمی پور
در کتاب« مقدمهای برایران و همســایگان»
ســال 1379بر این باور است؛دو کشور ترکیه
و آذربایجان ،بزرگترین دشمنان یکپارچگی و
تمامیت ارضی ایران هســتند.هم او در صفحه
142همــان کتاب میگوید؛اما تهدید ناشــی
از کانون جمهــوری آذربایجــان در دهههای
آینده،دغدغــه و دلمشــغولی اصلــی ایــران
خواهد بود.
حال سوال ما از دستگاه سیاست خارجی این
است تا چقدر نظرات کارشناسان در خصوص
تنظیم روابــط ایــران و ترکیه مــورد توجه
قرارگرفته است؟
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ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯﺍﺟﻼﺱﺳﺮﺍﻥﺷﻮﺭﺍﻯﻫﻤﻜﺎﺭﻯﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱﺩﺭﺭﻳﺎﺽ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﺟﻼﺱ ﺳﺮﺍﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﺧﻠﻴـﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺭﻳﺎﺽ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﻨﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺭﺳـﺎﻧﻪﺍﻯ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻛﺸـﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺤﻮﺭ ﺳـﻌﻮﺩﻯ ،ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﻌﺪﻯ ﺳـﺮﺍﻥ ﺷـﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﺟـﺎﻯ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻢ ژﺍﻧﻮﻳـﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺁﻓﺘﺎﺏ
88318556-88318555
ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :

 -0737ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺎﺯﻣﻰﮔﺮﺩﺩ(9/14) .
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﺍﻳـﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﺑﺮﺟـﺎﻡ ﭘﺎﻳﺒﻨـﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﺍﻳﻦ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺳـﺖ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
 -0711ﺁﻳــﺎ ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺷﻜﺴــﺖ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ؟ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﺯ ﺣﺮﻑﻫﺎﻳﺶ
ﭼﻨﻴــﻦ ﺑﺮﻣﻰﺁﻳــﺪ ﻛﻪ ﻓﻬﻤﻴــﺪﻩ ﺭﻓﺘﻨﻰ
ﺍﺳﺖ(9/14) .
 -1711ﻧﺴــﻴﻢ ﻣﻬــﺮﻭﺭﺯﻯ؛ ﮔﺮﺍﻧــﻰ،
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ،ﺑــﻰ ﭘﻮﻟــﻰ ﻭ
ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﺩﻭﻟﺘــﻰ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ،ﻭﻳــﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﻫﻤﻪ
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ
ﺑﺮﺧﻰ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻛﺎﻫﺶ
ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻗﻴﻤــﺖ ﻫﺎ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻫــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫﺎ ﻣﺴــﺘﺄﺻﻞ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧــﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﭼﺮﺍ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﻤــﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷــﻌﺎﺭ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺯﻭﺩﻯ ﻧﺴﻴﻢ
ﻣﻬﺮﻭﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳــﻴﺪ؟
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ)(9/12
 -2215ﭼﺮﺍ ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻛﺎﺷــﺖ ،ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﺳــﻪ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺮﺳــﺪ؟ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃــﻖ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﺎﻻﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ(9/12) .
 -1512ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﺮ ﻛﺎﺭﺷــﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ،
ﻣﺠﺒﻮﺭﻧــﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ
ﻛﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺮﻭﻧﺪ .ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺳــﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺒﻌﻴﻀﺎﺗﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ! )(9/12
 -2018ﭼــﺮﺍ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ؟ ﻣﺤﻞ
ﻛﺎﺭ ﻣــﺎ ﻛــﻪ ﻳــﻚ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ
ﺍﺳــﺖ ،ﺣﻘــﻮﻕ ﻫــﺎﻯ ﻛﺎﺭﻛﻨــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳــﻪ ﻧﻮﺑــﺖ ﻭ ﺑــﺎ ﺗﺄﺧﻴــﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨــﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺳﺴــﻪ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ
ﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﻣﺴــﺘﻐﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻣــﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷــﺪ ﻳﺎ
ﺍﺟــﺎﺭﻩ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻃﻤﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺧﻰ
ﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﺯﻳﺮﺩﺳــﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﻤــﻰ ﺩﻫﺪ.
ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ )(9/12
 -1225ﺍﺗﻮﺑﻮﺳــﺮﺍﻧﻰ ﻟﻨــﮓ ﻣــﻰ ﺯﻧﺪ!
ﭼﻬﺎﺭﺷــﻨﺒﻪ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫــﻢ ﺁﺫﺭ ،ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺖ
ﺳــﻴﺰﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﻗﻴﻘــﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭼﻬﻞ
ﻭ ﭘﻨﺞ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﭘﺎﺭﻙ ﺷــﻜﻮﻓﻪ ﻛﺪ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ
ﭼﻬﺎﺭﺩﻩ ) ،(5214ﺍﺯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ)ﻉ(
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﻣﻌﻄﻞ ﺷﺪﻡ
ﺍﺯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺧﺒﺮﻯ ﻧﺸــﺪ .ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﺑﺎ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ
ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳــﺎﻧﻢ .ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳــﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ
ﺑــﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣــﻰ ﺑﺒﻨﻴــﻢ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺗــﺎ ﺛﺮﻳﺎ
ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳــﺪ ﻳﻪ ﺟﺎﻯ
ﻛﺎﺭ ﺍﻳــﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻟﻨﮓ ﻣﻰ ﺯﻧﺪ! ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺯ
ﺗﻬﺮﺍﻥ)(9/12
 -1313ﻋﺮﻓﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ
ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺮﺥ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷــﻜﻰ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ
ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺦ ﺩﻧﺪﺍﻥ)ﺗﺼﻮﻳﺮﻯ ﻛﻪ
ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ( ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﮔﺮﺍﻥ ﺗﺮ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻗﻴﻤﺖ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺁﻥ ﭘﻨﺠــﺎﻩ ﻭ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳــﺖ! ﺑﻰ
ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳــﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫــﺎ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪﻩ ﺭﻭﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ
ﻭ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻰ ﻣﺒﺎﻻﺗﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ(9/12) .

ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ 8-2

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

ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻣﯽرود

ﺭﺋﻴﺲﺗﺸﻜﻴﻼﺕﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥﻓﻠﺴﻄﻴﻦﺑﺮﺍﻯﺩﻳﺪﺍﺭ
ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﺣــﻪ ﻣﻰﺭﻭﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﺑﻪ
ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﺗﻮﻟﻰ ،ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻗﻄﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
»ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ« ،ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺧﻮﺩﮔﺮﺩﺍﻥ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ »ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ ﺁﻝ ﺛﺎﻧﻰ«،
ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﺣﻪ ﻣﻰﺭﻭﺩ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﻣﻴﺮ ﻗﻄﺮ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ
ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ
ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺧﻴﺮﺍ
ﺍﺯ ﻋﺎﺩﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺷﺸﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﺮﺑﻰ،
ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﻧﻌﻤﺖ اﺣﻤﺪی در
دادﮔﺎه ﺟﺮاﺋﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ

ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ ،ﻭﻛﻴﻞ
ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺍﺣﻤﺪ
ﻣﻮﻣﻨــﻰ ﺭﺍﺩ ،ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺟــﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺷــﻌﺒﻪ  9ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻳﻚ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻴﺌﺖ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﻪ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﻛﺸﻜﻮﻟﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﻫﻴﺌــﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻰ
ﺩﺍﺩ .ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗــﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻔﻬﻴﻢ ﺍﺗﻬﺎﻡ،
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ ﺟﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳــﻰ
ﺑﺎ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻧﺸــﺮ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﺮﺡ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑــﺎ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻫﻴﺌﺖ ﻣﻨﺼﻔﻪ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺁﺭﺍ ،ﺁﻗﺎﻯ
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﺴــﺐ ﺭﺍ ﻣﺠــﺮﻡ ﻭ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺁﺭﺍ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﺴــﺘﺤﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﺩﺍﻧﺴﺖ .ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﺭﺍﻯ ﺷﻌﺒﻪ 9
ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻭ ﻧﻌﻤﺖ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻧﺸــﺮ ﺍﻛﺎﺫﻳﺐ ﺑﻪ ﺷــﺶ ﻣﺎﻩ
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭘﻨــﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ
ﺑﺪﻝ ﺍﺯ ﺣﺒﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺠﻠﺲ
ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ:

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎنﺑﺎﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺗﻘﻮﯾﺖﺑﻨﯿﻪدﻓﺎﻋﯽ
ﻣﻮاﻓﻘﺖﮐﺮدﻧﺪ

ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ
ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﺳﺮﺗﻴﭗ ﺍﻣﻴﺮ ﺣﺎﺗﻤﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ
ﻧﺸﺴــﺖ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠــﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻣﺠﻠــﺲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﻠﻴﺎﺕ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻳﻢ.
ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸــﺘﻴﺒﺎﻧﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻣﺴﻠﺢ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻪ ﺭﺃﻯ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺍﻓﻖ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺄﻳﻴﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ ﺩﻓﺎﻋﻰ
ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﻮﺩ.

رﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻛﻮﺩﺗﺎﻯ
ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻪ ﮔﻮﻟﻦ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺁﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﺻﻮﻝ
ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﻮﺩ؟
ﺑﻪ ﮔــﻮﺍﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﻭﻧــﺪ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ
ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟــﺎﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘــﻪﺍﻯ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺩﺭﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﻰ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭﻣﻜﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻯ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ
ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸــﻰ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭﻳﻎ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﻋﻘﻞ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻳﻬﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯﻧﻈﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ،ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻭ
ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ.ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ
ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﻝ ،ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ
ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﺎ ﺳﻠﺐ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑــﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﻗﻴﺐ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻭﺭﺯﻯ
ﺷﻮﺩ ،ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﻯ
ﻣﻜﺘﺴﺐ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺭﻗﻴﺐ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭﻳﻎ ﻛﺮﺩ.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻰ
ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﻯ
ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ ،ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ
ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ
ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺍﺭﺯﻯ ،ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ )ﻋﺞ( ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻫﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ

اﻧﻬﺪام ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺴﺘﺮده اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ارزی ﮐﺸﻮر

ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺒﻜﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺍﺧﻼﻝ
ﺩﺭ ﻧﻈــﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ،ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺷــﺒﻜﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺩﺭ
ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﻴــﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﻯ،
ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  150ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎﻝ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﺍﺭﺯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ،ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺭﺷــﻮﻩ ،ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ
ﻭ ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩﺍﻯ ،ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻰ ،ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﮔﻤﺮﻛﻰ ،ﻓﺮﺍﺭ
ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﺟﻌﻞ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻻ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﮔــﺮﺩﺵ ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷــﺒﻜﻪ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 300ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪﺍﻯ ﺍﺭﺯ ،ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ،ﺣﻮﺍﻟﻪﻫﺎﻯ ﺻﻮﺭﻯ ﻭ ﺟﻌﻠﻰ ﻭ ﻣﻬﺮﻫﺎﻯ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘﻮﺷﺸﻰ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳﺎﺯﻯﺩﺭﻣﻮﺭﺩﻭﺍﻛﺴﻦﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎ ﺗﻠﻔﺎت را  ۴رﻗﻤﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳـﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ :ﺍﻧــﺪﻙ ﺍﻧﺪﻙ ﺯﺍﺩﺭﻭﺯ ﻳﻚﺳــﺎﻟﮕﻰ
»ﻛﺮﻭﻧﺎﻭﻳﺮﻭﺱ« ﻓﺮﺍ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻻﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ
»ﻭﺍﻛﺴــﻦ« ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺳﺪ
ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻬﺮﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ »ﻧﻮﺭﭼﺸﻤﻰ«»،ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩ«،
»ژﻥ ﺧﻮﺏ« ﻭ»ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺭ« ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﮔﻴ ِﺮ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻛﻢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ
ﻛﻢ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺁﻳﺪ؟ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺣﺘﻤــﺎً ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟــﺖ ﻭ ﺗﻼﺵ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻟﺤﺎﻅ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑــﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﻯ ﺗﺮﺩﻳﺪ
ﻣﻰﻧﮕــﺮﺩ! ﻣﻰﻧﮕﺮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﻫــﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﭘﺲ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ،ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﺎﻑ ،ﺍﻳﻦ ﺑﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ،ﺍﻳــﻦ ﺗﺮﺱ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟ ّﻮ ﺑ ِﺪ ﺭﻭﺍﻧﻰ
ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺮﺩ؟
رﯾﺸﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی در ﻋﻤﻠﮑﺮدھﺎ اﺳﺖ

ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻓﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺱ ﻭ ﺍﭘﻴﺪﻣﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ
ﻳﺰﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺭﻳﺸــﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺧﻮﺩ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺪ ﻭ
ﻧﻘﻴﺾ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻛﺴﻦﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻰ
ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺭﭼﺸﻤﻰ ﻫﺎ ،ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻓﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﻨﺎﺱ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺭﻳﺸﻪ
ﺑﻰﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻯ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ
ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺩ
ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ،
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺿﺪ ﻭ ﻧﻘﻴﺾ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﺜﻼ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻛﺴﻦﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﺪﻥ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﺭﭼﺸﻤﻰ ﻫﺎ ،ﺁﻗﺎﺯﺍﺩﻩﻫﺎ ﻭ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺖ

وزارت ﺑﮫﺪاﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺳﺖاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ

ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ :ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺮﻳﺮﭼﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ
ﭘﺸﺖ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺭﺍ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻳﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺩﺭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨــﻰ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ
ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻥﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﻩ
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ
ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﭘﻮﺳــﺖﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﻨﺪ.ﺍﻻﻥ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻮﺏ ﺍﺳﺖ.

ﻳﻚ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ

ﺯﻧﮕﻨﻪ:

ﻓﺮوش  ٢/٣ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎﺳﺖ

ﺑﻴﮋﻥ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ 2,3
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻮﺯﻩ
ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﮔﻔﺖ:ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥﻧﺴﺒﺖﺑﻪﻣﻴﺰﺍﻥﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪﻩ،
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺩ :ﻣﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ ﻋﺎﺩﻯ
ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻃﺒﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ
ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  1400ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ  2,3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺗﺤﻘﻖ
ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩ ،ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ .ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻻﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺎﺳــﺦ ﻭ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻗﻢ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩﻡ ،ﭼﻪ ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺳﺖ .ﻭﺯﻳﺮ
ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ 1400
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﺮﺍ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ
ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ،ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ 1400
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻭﺵ
ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ

ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ :ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ
ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻃﻰ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﺷــﺪﻩ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﺭﻫﻤﻰﻫﺎ ﻭ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺣﺘﻰ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﺱ ﻋﻤﻠﻰ
ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴــﺘﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﻧــﺪﻯ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺗﻠﻔﺎﺕ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ  4ﺭﻗﻤﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﻃﺮﺍﻓﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﻣﺼﺮ،
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺭﺍ
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺗﻬﻴﻪ
ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺎﺏ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻓﺮﻭﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﻫﻤﺎﻥ  2,3ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ
ﻧﻔﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻗﺒﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﺮﺍﻥ ﻗﻮﺍ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺣﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﻛﺮﺩ ،ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻳﻚ ﻳﺎ
ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺍﺟﻤﺎﻋﻰ ﺑﺮﺳﻴﻢ.ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ
ﻣﻴﺮﺗﺎﺝﺍﻟﺪﻳﻨﻰﻧﺎﻳﺐﺭﺋﻴﺲﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  1400ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ ،ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎﺕ ﮔﺎﺯﻯ  4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻫﺰﺍﺭ
ﺑﺸــﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ ﺳﻴﺼﺪ
ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﻭﺯﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺘﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺷــﺒﻴﻨﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ،ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺗﺸــﺮﻳﺢ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷــﺮﻁ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺍﻳﻦ
ﻋﺪﺩ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻭﺭﺍﻕ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻓﺮﻭﺧﺖ.

ُ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ روش ﭘﺴﺘﯽ

ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﺯ ﻫــﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺟﻮﺩ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻤﻜــﻦ ﺍﺳــﺖ ﺣــﺮﻑ ﻭ
ﺣﺪﻳﺜــﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﻯ ﭘﺴــﺘﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ
ﻫــﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﻫﺎﻣﻰ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺭﺍﻯ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ،ﺭﺍﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺧﺬ ﺭﺍﻯ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷــﻮﺩ.ﻭﻯ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﻛﺴﻨﻰ ﻛﺸﻒ ﻭ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ .ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﭘﺴﺘﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ
ﺁﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺭﺍﻯ ﭘﺴﺘﻰ،
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺑــﻪ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ
ﻣﻰﺭﻭﻧــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣــﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ،ﺑﺮﮔــﻪ ﺍﻟﻜﺘﺮﺍﻝ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰﻯ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﻣــﺪﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻯﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ

ﺍﺯ ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﺪﻳﺜﻰ
ﺩﺭ ﺭﺍﻯ ﭘﺴﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ
ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺭﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ
ﺟﺪﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ ﺭﺍﻯﮔﻴﺮﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ .ﺭﻫﺎﻣﻰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺭﺍﻩ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﺭﺍﻯﮔﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺭﺍﻯ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ
ﻓﻀــﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺟــﻮﺍﺏ ﻧﺪﻫﺪ ﭼــﻮﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ
ﺣﺪﻭﺩ 40ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﺭﺍﻯ ﭘﺴــﺘﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰﺗﺮ ﺍﺳﺖ.ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺣﻮﺍﻝ
ﻫﻢ ﺁﻣﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮﺩ ﻓﻮﺕ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺎﻡ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩ.ﺍﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺧﻴــﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻢ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﻨﮓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺜﻼ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺎ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﻳﻢ.ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﺗﻌــﺪﺍﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧــﺬ ﺭﺍﻯ ﻫﻢ ﻛﻤﻜﻰ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻈﺮ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ
ﺍﺧﺬ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﺟﻨﺠﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎزﻧﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻇﻬﺎرات اردوﻏﺎن

ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻠﻨﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﺑﻴﻐﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﺷــﺎﺯﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻄﻖﺍﺵ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﺍﺯ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﺮﻙ ﺻﺤﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻄﻖﻫــﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻄﻖ ﺍﺯ
ﺳﻜﻮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺁﺫﺭﻯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎ
ﺳﻜﻮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳــﻦ ،ﻧﻄﻖ ﺍﺣﻤــﺪﻯ ﺑﻴﻐﺶ ﻛــﻪ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ
ﺗﺮﻙﺯﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ» :ﺁﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ! ﻧﺎﺷﻰﮔﺮﻯﻫﺎﻳﺖ
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﺫﺍﺗﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎﻩ
ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ ﺷﻮﺩ ..ﺟﺮﻡ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ،ﺍﺯ ﺍﺳﺮﺍﻳﻴﻞ
ﻛﻢﺗﺮ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ ...ﺭگ ﻏﻴﺮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺁﺫﺭﻯ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﺩﺭ ﻏﻔﻠﺖ
ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺠﺰﻳﻪﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ .ﻋﺎﻟﻰﺟﻨﺎﺑﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﺗﺎﻯ
 2016ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﻦ ]ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ[ ﮔﺴــﺘﺎﺥ ﺷــﺐ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﻧﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻳﺪ ،ﺁﻳﺎ

ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻰﺍﺩﺑﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ؟ ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﻣﺎ
ﺭﺟﺰ ﺧﻮﺍﻧﻰ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ .ﻭﻗﺖ ﺁﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﺯ ﺭﻳﻞ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻳﻞ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ
ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻍ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﻰﮔﺬﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺯ
ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ«.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺪﺍﻯ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﻄﻖ ﺑﻴﻐﺶ ،ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻗﺎﺿﻰﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺠﻠﺲ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻄﻖ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮﺍﻥ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻄﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻌﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﺷﺪ.
ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺷــﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺁﺩﻡ ﺍﮔﺮ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻯ ﻫﻢ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳــﺖ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﺭﺍ ﺣﺘﻤﺎ

ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺣﺎﻝ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴــﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺣﻖ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﻋﺒﻮﺭ
ﻛﻨﺪ.ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﺰﺭگ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﻋﺮﺽ ﺑﻜﻨﻢ ﻧﻄﻖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﺨﺼﻰ
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ
ﻫﻢ ﻧﻴﺴــﺖ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻒﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺣﻘﻰ ،ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺷﺮﻉ ﺭﺍ ﺯﻳﺮﭘﺎ ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺸﺎءﺍﷲ ﻣﺎ ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ.
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘــﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﻗﺎﺿﻰﺯﺍﺩﻩ ﻫﺎﺷــﻤﻰ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺫﺭﻯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﭘﺎﺳــﺦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﺯﻧﺪ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻗﺎﺿﻰﺯﺍﺩﻩ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ
ﭘﺎﻳــﺎﻥ ﻧﻄﻖﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﺫﺭﻯ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ ﺻﺤﻦ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺭﻭﺳﻴﻪ:

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ :

از ﺑﺎﮐﻮ و اﯾﺮوان ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد
درﺑﺎره آﺗﺶﺑﺲ ﻗﺮهﺑﺎغ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﻢ ﻣﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ

ﺻﻠﺢﺑﺎﻧــﺎﻥ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻭ
ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺁﺗﺶﺑﺲ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ،
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﻜﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻧﻘﺾ ﺁﺗﺶﺑﺲ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪ ،ﻳﻚ ﺳــﺨﻨﮕﻮﻯ
ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎﻥ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺑــﻪ ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺗﺶﺑﺲ ﺍﻣﻀﺎ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﺪ.
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔــﻰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ
ﺍﺭﺗــﺶ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺣﻤــﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﺟﻨﻮﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺳــﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﺗﻰ ﻣﺠﺮﻭﺡ
ﺷﺪﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺍﻳﺮﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺁﻏــﺎﺯ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯﻫﺎ ﺧﺒﺮ
ﻣﻰﺩﻫــﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ  44ﺭﻭﺯ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ
ﺑﺎ ﻭﺳــﺎﻃﺖ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ﺳﻪﺷــﻨﺒﻪ ) 24ﺁﺑﺎﻥ(

ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺗﺶﺑﺲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺣﺎﻓﻆ ﺻﻠﺢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﻛﻮﻫﺴــﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺘــﺪﺍﺩ ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻤﺎﺱ
ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻳﻰ ،ﺁﺗﺶﺑﺲ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺣﺎﻓﻆ
ﺻﻠﺢ ﺭﻭﺳــﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺴــﺘﻘﺮ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺗﺶﺑﺲ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ
ﺍﺳﺖ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷــﻐﺎﻟﻰ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺁﻍﺩﺍﻡ ،ﻛﻠﺒﺠﺮ ﻭ ﻻﭼﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻳﻚ ﺩﺳــﺎﻣﺒﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺮﻳﺪﻭﺭﻯ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﻧﺨﺠﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﻗــﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕﻫﺎ،
ﻛﺮﻳــﺪﻭﺭ ﻻﭼﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺗﺼــﺎﻝ ﻗﺮﻩﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﺎﻙ
ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﺪ .ﺷﻬﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪﻩ ﺷﻮﺷﺎ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩﺷﺪﻩ ﻃﻰ  44ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺁﻣﺎﺭﻫﺎ 65 ،ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ
ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑــﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺪﻑ
ﺍﺻﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎ ،ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ:
ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﺑﺨــﺶ ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑــﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺭﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻓﻴﻤﺎﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ
ﺭﺍ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﻭ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺗﺠﺎﺭﻯ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺎﺷﻴﻪﺍﻯ
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ
ﭘﻴــﺶ ﺭﻭ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺳــﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ
ﻳــﺎ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ
ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺁﻧﻜﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ.

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

زمستان امسال پر برف است

رئیس سازمان هواشناسی کشور ضمن تشریح علت وقوع خطا در
پیشبینی بارشهای پاییزی گفت :انتظار داریم که در زمســتان
دمای هوا در برخی نقاط کشــور کمتر از محدوده نرمال باشــد
همچنین چند بارش خوب برف در کشــور دور از انتظار نیست.
درحالی سازمان هواشناسی پاییز خشک و کمبارشی را پیشبینی
کرده بود که بر اســاس آخرین اطالعات مرکز ملی خشکسالی و
مدیریت بحران ســازمان هواشناسی از ابتدای مهرماه تاکنون ۶۱
میلیمتر بارش در کشور داشتیم که این میزان نسبت به میانگین

بلند مدت  ۲۰درصد و نسبت به سال گذشته حدود
ســه درصد بیشتر بوده است .ســحر تاجبخش در
گفتگو با ایسنا درباره علت وقوع خطا در پیشبینی
بارشهــای پاییزی اظهــار کــرد :پیشبینیهای
هواشناســی در همه کشورهای دنیا با عدم قطعیت
همراه است .زمانیکه از فصل بهار برای پاییز پیشبینی وضعیت
بارشها یا ترســالی و خشکســالی صورت میگیرد ،بهطور قطع
درصد خطا افزایش پیدا میکند .از ســوی دیگر بارشهای حدی

بهافتخاررانندههایتاکسی
اظهارات خالف ادب وشــان مجری رسانه ملی در مورد جایگاه رانندگان تاکسی ما را بر آن داشت تا هم از
تلویزیون بخواهیم در گزینش مجری های خود ســخت گیر تر باشــد و هم از شرافت وشان شغل رانندگی
تاکسی بنویسیم

آفتاب یزد _ یگانه شوق الشعرا  :در برنامه «دستپخت» از شبکه
یک صداوسیما داور مسابقه آشپزی از دختر شرکتکننده پرسیده :
«با شــغل بابات که راننده تاکسیه جلوی دوستات اذیت نمیشی؟!»
و پدر این دختر هم کنارش نشســته اســت  .البتــه در این برنامه
بارها توسط داوران به شــرکت کنندگان توهین شده است مثال در
یکی از قســمتهای این برنامه لحن عجیب و تند داور و کارشناس
مسابقه تلویزیونی "دستپخت" نسبت به شرکتکننده این مسابقه با
واکنشهای زیادی در فضای مجازی روبرو شد .این کارشناس آشپزی
در اظهاراتی عجیب به شرکت کننده خانم مسابقه گفت" :اگر سطل
زباله داشــتم غذای شما رو به سطل زباله منتقل می کردم .این غذا
افتضاح افتضــاح افتضاح بود! به نظر میرســد که این برنامه یک
اقتباس از یک برنامه خارجی با یک سرآشپز بداخالق است یا حداقل
این داور در تالش برای تقلید از شــخصیتی شناخته شدهتر از خود
میباشــد  .البته مشکل اقتباسهای بیخردانه است که چنان اثرات
بــدی را به جای میگذارد .بهرحال برنامههای صدا و ســیما نقش
زیادی در فرهنگســازی مردم دارد که متاســفانه در این شرایط بد
همه گیری بیماری کرونا در این برنامه حتی پروتکلهای بهداشتی
به صورت صحیح رعایت نمیشــود .آفتاب یزد حداقل در دو گزارش
نسبت به این موضوع واکنش نشان داد اما اصالحی رخ نداد!
>شهرت گوردن رمزی سرآشپز بدخالق

شــهرت گوردن رمزی به دلیل برنامههای موفق تلویزیونی او است.
اولین حضــور رمزی در برنامههای تلویزیونی در ســال  ۱۹۹8و در
برنامه «نقطه جوش» بود .شخصیت آتشین مزاج ،بداخالق و همیشه
عصبانی او ،باعث تمایزش با بقیه شــخصیتهای تلویزیونی هم رده
او است .رمزی در برنامههای متعدد و پرطرفداری مانند «آشپزخانه
جهنمی» و «کابوسهای آشــپزخانه رمزی» با فریاد کشیدن بر سر
شرکتکنندگان که گاه از چهرههای معروف هنری و ورزشی بودهاند،
پرتاب ظروف به سمت آنها و اخراجشان در حضور دوربین باعث شد
تا بینندگان عادی تصویری متفاوت و نزدیکتر به واقعیت را از فعالیت
در یک آشپزخانه صنعتی ببینند .تندخویی رمزی فقط به برنامههای
تلویزیونی ختم نمیشود ،او یکبار آدریان گیل ،از منتقدان معروف
غذایی را بهدلیل آنچه «توهین به غذا» میدانســت ،از رســتورانش
بیرون کرد .با این حال جالب اســت بدانید رمزی سرآشــپز از سال
 ۹8که اولین رستورانش را تأسیس کرد تا به حال بیش از  85درصد
نیروهای مشغول به کارش را حفظ کرده است.
>آش برنامه دستپخت شور شد

بهرحال نوع ســخنان و لحن مجری برنامه دســتپخت بازتاب های
بســیاری در شــبکه های اجتماعی داشــت.این بازتاب فوق العاده
باعث شــد سازمان تاکســیرانی به انتشــار نامه ای از مجری برنامه
انتقاد کند.سازمان تاکســیرانی تهران اعالم کرد « :تاکسیرانان طی
یک سال گذشــته به عنوان قشر آســیبپذیر متحمل دغدغههای
معیشتی شــدهاند » .به گزارش فارس ،سازمان مدیریت و نظارت بر
تاکسیرانی شــهر تهران اعالم کرد :به عنوان نماینده خانواده بزرگ
تاکســیرانی شهر تهران برآن شدیم تا در مواجهه با سوال پرحاشیه
مجری برنامه دستپخت با مضمون« بابات راننده تاکسی است پیش
دوســتات ناراحت نمیشی؟ » با انتشار این متن از منزلت و جایگاه
شریف تاکسیرانان خدوم پایتخت و خانواده محترم آنها دفاع کنیم.
چرا که شایسته نیست این قشر خدوم و زحمتکش از سوی رسانه
ملی که باید مروج فرهنگ اســالمی ایرانی باشــد مورد توهین قرار
بگیرند .ناوگان عظیم و گسترده تاکسیرانی گزینه اول در امر جابجایی
و سرویس دهی به شــهروندان به خصوص در شرایط کنونی شیوع
بیماری کرونا به شمار میآیند و طی یک سال گذشته به عنوان قشر
آسیب پذیر متحمل دغدغههای معیشتی و همچنین از دست دادن
عزیزان شــده اند .خودروی تاکسی و شغل شریف تاکسیرانی ضمن
فعالیت در شرایط سخت کاری ،همواره تداعی اعتماد و اطمینان خاطر
در شهروندان بوده و این مهم ارزشمند و قابل ستایش است .

ســعید معدنی  :امروزه هیچ شــغلی ،شغل پست و پایینی
محســوب نمیشــود زیرا جامعه به دلیل ،کارکردهای
مشــاغل به تمام آن ها احتیاج دارد .مجریان باید نسبت
به مسائل روز آگاهی داشته باشند و فاقد ذهنیت قدیمی
باشند  .برای جامعه نوین هیچ شغلی پست نیست
ما اتفاقا صحبت های غرورآمیز آن دختر درباره شغل پدرش است  .و
من در ادامه او را تایید می کنم و از او تشکر می کنم و قصد ما خیر
بوده است  .ما می خواستیم بگوییم این شغل و تمام شغل های دیگر
محترم هســتند و من دست رانندگان تاکسی را می بوسم  .قصد ما
تشــکر از این گروه است  .اگر هم به کسی برخورده است و جسارتی
شده است من عذر خواهی می کنم » .
>رسالت صدا و سیما آموزش غیرمستقیم به مردم است

امیرمحمود حریرچی جامعه شــناس در پاســخ به این سوال که آیا
مجریان صدا و ســیما باید حداقلی از آموزش مورد نیاز برای فعالیت
در رســانه را دریافــت کنند یا خیر به آفتاب یــزد گفت « :انتخاب
مجری باید بنا بر شایســتگیهای فرد نه رابطههای او باشد .مجریان
بایــد آگاهیهای مــورد نیاز و مهارتهای کافی را برای این شــغل
کسب کنند .البته باید این افراد مورد بررسیهای شخصیتی از طرف
مسئولین قرار بگیرند و ابتدا به صورت آموزشی به کار مشغول شوند
بعد به صدا و ســیما راه پیدا کنند و برای مــردم برنامه اجرا کنند.
متاسفانه در برخی از برنامهها مردم تحقیر میشوند و این راهی برای
خنداندن و جذب مخاطب شده است .رسالت صدا و سیما این است
که به صورت غیرمســتقیم به مردم آموزش دهد آموزشهایی از نوع
حفظ حقوق افراد و مشاغل  .در بسیاری از برنامهها دیده میشود که
دست انداختن مردم به وسیلهای برای خنده تبدیل شده است .باید
در انتخاب مجری و عوامل برنامهها بیش از اینها دقت شود زیرا که
رسالت صدا و سیما رسالت بزرگی در آموزش مردم است » .
>برای جامعه نوین هیچ شغلی پست نیست

همچنین دکتر سعید معدنی اســتاد دانشگاه در پاسخ به این سوال

چرا لجبازی می کنید؟!

آفتاب یزد چندین مرتبه درباره عدم رعایت پروتکل های
بهداشتی در این برنامه تذکر داده است و به نظر می رسد
این یک نوع لجبازی از جانب دست اندرکاران این برنامه
اســت چراکه بازهم تعداد باالیی از افراد بدون ماسک با
فاصله کم کنار یکدیگر نشسته اند  .مشخص نیست چرا
وزارت بهداشت در این مورد تاکنون ورود نکرده است ؟

قابلیت پیشبینــی در بلند مدت را ندارند .بارشهای
حدی در چند اســتان سبب شده اســت که میزان
بارشها نســبت به بلند مدت افزایش یابد .تاجبخش
گفت :طی سه ماه پایانی سال دمای هوا در نیمه شرقی
و نوار شــمالی کشور سردتر از حد معمول پیشبینی
میشــود و بارشها بهویژه در نیمه شــمالی کشور بهصورت برف
خواهد بــود و چند بارش برف خوب در کشــور طی زمســتان
خواهیم داشت.
که آیا مشاغلی مانند راننده تاکسی از شأن و جایگاه اجتماعی کافی
برخوردارند یا خیر به آفتاب یزد گفت « :متاسفانه خیلی وقت است
کــه مجریان تلویزیون و رادیو حرفهای نیســتند .به عبارتی از زمان
گسترش این رسانهها مجری و گوینده حرفهای و مناسب تربیت نشده
است  .مجریان باید هم با سواد باشند و هم به موضوعات احاطه داشته
باشــند .همچنین مجریان باید بر احساسات خود مسلط باشند و هر
کلمهای را حساب شده و دقیق به کار ببرند چون مخاطب آنان افراد
زیادی هســتند .از سوی دیگر شغلها در جامعه دارای شأن هستند
شــاید یک زمانی برخی از شغلها در ردههای پایینی قرار داشتند اما
امروزه دیگر اینگونه نیســت و هرکاری مورد نیاز جامعه است  .ارزش
یک شــغل را چهار چیز مشخص می کند  :شان شغل یا پرستیژ آن ،
میزان دستمزد  ،آزادی در شغل و کشش و عالقه فرد  .اگر یک نفر این
چهار مورد را داشته باشد  ،شغل مناسبی دارد  .و بر اساس این معیارها
رده بندی مشــاغل انجام میگیرد  .برخی از مشــاغل در وسط طیف
هســتند و برخی این ویژگیها را دارند  .به هرحال شغلها رده بندی
دارند  .اما ذهنیت این مجری یا امثال او خیلی وقت است که از بین رفته
است .امروزه هیچ شغلی شغل پست و پایینی محسوب نمیشود زیرا
جامعه به دلیل کارکردهای مشاغل به تمام آن ها احتیاج دارد .مجریان
باید نســبت به مسائل روز آگاهی داشته باشند و فاقد ذهنیت قدیمی
باشند  .برای جامعه نوین هیچ شغلی پست نیست  .در کشورهای توسعه
یافته اروپایی رفتگران از شغل خود خجالت نمیکشند و دارای امتیازاتی
هم پایه پزشکان هستند  .در اروپا راننده تاکسی یک موقعیت مناسب
و خاص است .مجریان باید اطالعات کافی داشته باشند و بدانند که در
دنیای امروز هیچ شغلی بیارزش نیست » .
>اظهارات تنش آفرین

در ادامه دکتر محمد ســلطانیفر استاد دانشگاه به آفتاب یزد گفت :
« در تمام دنیا یکی از اصول اساســی ،آموزش است که هر رسانهای
باید برای کارمندان خود انجام دهد و تنها شــامل آموزههای صدایی
و اصول اجرا نیســت بلکه باید شــامل ابعاد دیگر اخالقی  ،فرهنگی
و اجتماعی هم باشــد .نباید توســط این افراد تخریبی انجام شود یا
به قســمتی از جامعه آسیبی وارد شــود .به همین جهت باید دقت
کنیم آموزشها و تذکرها به این افراد میتواند به جامعه بسیار کمک
کند چون بعضی اوقــات کوچکترین حــرف در برنامهها میتواند
تنش آفرین باشد » .
>گزینش غیر حرفه ای مجری ها

درآخر دکتر مجید ابهری رفتارشناس به آفتاب یزد گفت  « :صدا و سیما
گستردهترین رسانه در کشور است و میتواند به عنوان یک مدرسه مورد
اســتفاده قرار گیرد .پر کردن اوقات فراغت همراه با انتقال آموزههای
فرهنگی و معنوی اصلیترین ماموریت این نهاد اســت که در راستای
تحقق این ماموریت به نیروهای متخصص نیاز مبرم دارد  .یک بخش
از نیروهای ضروری برای صدا و سیما مجریان میباشند که با توجه به
عمومی بودن این رســانه  ،مجریان باید از نظر تحصیلی ،قدرت بیان و
اعتماد به نفس در ســطح ممتاز و ارزندهای باشند .در صورت داشتن
بعضی از شرایط برای احراز سایر شرایط الزم باید کالسهای آموزشی
از لحاظ رفتاری  ،گفتمان و امثال آن برای این اشــخاص برگزار گردد.
متاسفانه بعضی از مجریان در برنامههای زنده یا ضبط شده گاهی برای
شــوخی یا تنوع برنامه ،مطالبی میگویند که عالوه بر آزار فرد حاضر
در استودیو موجب بدآموزی و حتی جریحهدار شدن احساسات اقشار
مختلف در جامعه میگردد .متاسفانه گزینش بعضی از مجریان بر اساس
معیارهای علمــی و حرفهای نبوده و به همین لحاظ حضور و فعالیت
آنها گاه این رســانه را با چالش جدی در جامعه رو به رو میســازد .
شوخیهای نادرست با برخی از افراد و همچنین بیان برخی از عبارات
موجب دلخوری و حتی خشــم بخشــی از افراد در جامعه میگردد .
ســواالت باید از قبل طرح و کنترل شــوند نه اینکه فیالبداهه توسط
مجری پرسیده شود .اگر قشر زحمت کش رانندگان تاکسی در جامعه
نباشند مشکالت فراوانی در رفت و آمد مردم ایجاد میشود و مهمتر از
همه هرکس در جامعه شغل و حرفهای دارد که خانوادهاش نه تنها نباید
از آن شــرمنده شوند بلکه باید به تالشهای شرافتمندانه افراد افتخار
نمایند  .الزم است مدیران و افراد مشهور در سطوح مختلف قبل از شروع
برنامهها سواالت را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و اجازه ندهند
که غرور و شخصیت افراد این چنین جریحهدار شود » .
>کرامت انسان

شغل و حرفه هر انسان بخشی از شخصیت و هویت فردی و اجتماعی
او محسوب میشود و در فضای مترقی جوامع امروزی توهین به شغل
افراد توهین به انسانیت و کرامت آنها محسوب میشود .در دنیایی
که ما حتی نسبت به محیط زندگی و طبیعت اطرافمان هم مسئولیت
و تکلیف داریم باید بیش از گذشــته حقوق یکدیگر را رعایت کنیم.
اما مایه تاسف و سرافکندگی بسیار است که در جامعه ما افراد با این
صراحت به حقوق اولیه و اساسی یکدیگر تعرض میکنند و این مساله
آنقدر فراگیر شده است که حتی از قاب تلویزیون و درون خانههایمان
هم قابل مشاهده است.

>توضیحمجری

واکنش هــا به قدری فراوان بود که باالخره مجری حاشــیه ســاز
دســتپخت مجبور شد توضیحاتی در مورد لحن و ادبیات خود دهد.
وی گفت  « :پدر خود من راننده تاکسی بوده است و پدر بازبین این
برنامه هم راننده تاکسی است  .اصال قصد ما از دعوت مشاغل تکریم
آن ها اســت  ،از آن ها تقدیر می کنیم و قصد تخریب نداریم  .بحث

علت اصلی حادثه مرگ ماده ببر سفید

در پی اعــالم خبر مرگ ماده ببر ســفید
باغ وحش ارم و مطرح شــدن فرضیههای
مختلف درباره علت این اتفاق ،رئیس اداره
نظارت بر امور حیات وحش اســتان تهران
گفت :طبق بررســیهای انجام شده اقدام
غیر اصولــی و غیرکارشناســی باغ وحش
ارم نســبت به قرار دادن ببر نر در مجاورت
جایگاه استراحت ماده ببر سفید علت اصلی
حادثه نزاع این دو ببر اســت که به مرگ «کوئین» منجر شــد.
جمعه (  ۱۴آذر ماه) خبر تلف شدن ماده ببر سفید باغ وحش ارم
در ســاعات اولیه همان روز و براثر نزاع با ببر نر رسانهای شد .در
گزارش باغ وحش ارم آمده بود که ببر نر روز یکشنبه ( ۹آذرماه)
پس از شکستن و تخریب حصار مجاور محل نگهداری ببر ماده وارد
محدوده نگهداری این حیوان شــده و به نزاع با آن پرداخته بود.
در ایــن میان اقدام باغ وحش ارم برای جفتگیری ببر نر و ماده
ببر سفید ،وقوع خطای انسانی و درست بسته نشدن حصار میان
دو جایگاه استراحت یا وجود اشکاالت در حصار جایگاهها از دیگر
مواردی بود که بهعنوان دالیل احتمالی وقوع این حادثه از سوی
برخی کارشناســان مطرح شــد .محمد کرمی در گفتگو با ایسنا
گفت :ســازمان دامپزشکی باید براســاس بررسیها و آزمایشات
انجام شــده علت مرگ ماده ببر سفید ارم را اعالم کند اما هنوز
نتیجه بررســیها و علت مرگ این ببر ماده را اعالم نکرده است.
اداره حفاظت محیط زیست استان تهران در زمینه شناسایی علت
اتفاقی که منجربه به مرگ ماده ببر ســفید ارم شد بررسیهای
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اجتماعی

اولیهای را انجام داده و مشخص شده است که
خطایی سهوی یا عمدی در این زمینه صورت
گرفته است .رئیس اداره نظارت بر امور حیات
وحش استان تهران با اشــاره به اینکه تایید
ســهوی یا عمدی بودن خطایی که منجربه
مرگ ماده ببر ســفید ارم شــده ،موضوعی
اســت که اداره حفاظت محیط زیست استان
تهران نمیتواند دربــاره آن اظهار نظر کند،
خاطرنشان کرد :بررسی کارشناسی دلیل این اقدام باغ وحش ارم
و صحت سنجی گفته این مجموعه که ببر نر با ضربه وارد کردن
به درب کشویی جداکننده دو جایگاه استراحت ببر نر و ببر ماده
موفق شده که میله و جوش نگهدارنده درب کشویی را خم کند
و با پنجه یا دندانهای خود درب کشــویی را عقب بکشد و وارد
جایگاه ببر ماده شود در حوزه تواناییهای پلیس آگاهی است .ببر
نر در هیچ شــرایطی نباید در مجاورت ماده ببر سفید نگهداری
میشد چراکه طبق تعهدات باغ وحش ارم هیچگونه تکثیر از ببر
سفید نباید بهعلت مشکالت ژنتیکی صورت میگرفت .از این رو
الزم بود ببــر نر و ببر ماده در جایگاههای اســتراحت جداگانه
و بــا فاصله از یکدیگر نگهداری شــوند .جایگاه این دو حیوان از
یکدیگر فاصله داشته اما طبق صحبتها و بررسیهای انجام شده
مشخص شــده است که در شب حادثه حمله ببر نر به ببر ماده،
پرسنل مجموعه ارم ببر نر را در جایگاه استراحتی قرار داده بودند
که در مجاورت جایگاه اســتراحت ماده ببر سفید بود و این اقدام
باغ وحش ارم غیراصولی ،غیرکارشناسی و خطا بوده است.

تمدید ساالنه طرح معلم تمام وقت

رئیــس مرکز برنامهریزی نیروی انســانی و امور اداری وزارت
آموزش و پرورش با بیان اینکه طرح معلم تمام وقت ســاالنه
تمدید میشود گفت :محدودیت و سقفی در پذیرش و اعمال
این طرح برای متقاضیان جدید نداریم .یارمحمد حســین بر
در گفتگو با ایســنا ،با اشــاره به طرح معلم تمام وقت اظهار
کــرد :طرح معلــم تمام وقت پابرجاســت ،مصوبــهاش اخذ
شده اســت و همکارانی که تمایل داشــته باشند به ازای هر
شــش ســاعت اضافه تدریس ۱۷.5 ،درصد فوق العاده شغل
ویژه در احکامشــان لحاظ میشــود که پایــدار خواهد بود.
وی درباره زمان ارائه درخواســت برای حضــور در این طرح
گفت :این طرح ســاالنه تمدید میشود ولی معموال متقاضیان
باید پایان ســال اعالم کننــد که میخواهنــد از تمام وقتی
استفاده کنند.
رئیس مرکز برنامهریزی نیروی انسانی و امور اداری وزارت آموزش
و پرورش با بیان اینکه هیچ محدودیت و سقفی در پذیرش تقاضا
و افزوده شدن معلمان جدید به فهرست معلمان تمام وقت نداریم
اظهار کرد :حتی اگر همه دبیران اضافه تدریس شش ساعته را داشته
باشند ما سقفی برای اعمال فوق العاده ویژه  ۱۷.5درصدی برای آنها
نداریم و مشموالن میتوانند از آن استفاده کنند .حسین بر ادامه
داد :طرح معلم تمام وقت ،به نفع همکاران نیز هست و این افزایش
فــوق العــاده در حقــوق ماهیانه شــان لحــاظ و در حقوق
بازنشستگی نیز اثرگذار اســت .ضمن آنکه عدد ریالیاش هم
از عدد حق التدریس کمتر نیست و ایام تعطیالت هم دریافت
میکنند.
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داشتنکارتهوشمندملیبرایتنظیمسندالزامیمیشود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت :گروهی که کارت هوشمند ملی دارند ،هنگام
تنظیم ســند باید کارت ملی خود را همراه داشته باشــند .عدهای هم که هنوز کارت را
نگرفتهاند ،آنها یک پین کد دارند که آن را میتوانند از طریق دفاتر اسناد رسمی دریافت
کنند و امکان تطبیق اثرانگشت برای این گروه از افراد هم وجود دارد .او به تسنیم گفت:
اما تنظیم اسناد برای کسانی که هنوز درخواستی برای دریافت کارت هوشمند ملی ارائه
ندادهاند ،فع ً
ال بر اساس سامانه قبلی انجام میشود.
جهان

کرونا خبر

تعداد مبتالیــان 72 :میلیون و  190هزار و
 790نفر
تعداد فوتی ها 11 :میلیون و  613هزار و 266
نفر
تعداد بهبود یافتگان 50:میلیون و 571هزار
و  585نفر
ایران

تعداد مبتالیان :یک میلیون و  108هزار و
 269نفر
تعداد فوتی ها 52 :هزار و  196نفر
تعداد مبتالیان دیروز 7 :هزار و  451نفر
تعداد فوتیهای دیروز 247 :نفر
آمریکا

تعداد مبتالیان 16 :میلیون و  549هزار و
 366نفر
تعداد فوتی ها 305 :هزار و  82نفر

شورای شهر

خانه پدری «جالل آل احمد»
پاتوق معتادان متجاهر

رئیس کمیته بودجه شــورای شــهر تهران از
تبدیل شــدن خانه پدری «جالل آل احمد»
به پاتوق معتادان گالیــه کرد .مجید فراهانی
در تذکر پیش از دستود خود در جلسه دیروز
شورای شــهر با بیان اینکه مدتی است خانه
پدری جالل آل احمد خوابگاه معتادان متجاهر
شده اســت و تذکری در این خصوص به وزیر
میراث فرهنگی و گردشــگری ارائه میدهم،
افــزود :حفظ میراث فرهنگی از جمله وظایف
مهــم مدیران ملی و محلی اســت که متعلق
به نســل حاضر و آینده است .به گزارش مهر
فراهانی با بیان اینکه فرزندان ما به درســتی
انتظار دارند تا مهمترین نمادهای هویت ملی و
محلی آنان را به نکویی حفظ و نگهداری کرده
و این امانت را با صحت و آراستگی به نسلهای
بعدی تحویل دهند ،ادامــه داد :در این میان
خانه پدری جالل آل احمد همان جایی که این
روشنفکر درد آشــنای معاصر در آنجا زیست
و زندگــی کرد و به بالندگی رســید ،یکی از
خانههای میراث فرهنگی در محله ســنگلج
تهران اســت که ســالها قبل توسط سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری
وقــت تملــک شــد امــا فســوس پاتــوق
کارتنخوابهاشدهاستوایندرحالیاستکهاین
خانه قرار بود به عنوان خانه باســتان شناسان
ایران تبدیل شود و مامن روشنفکران دردآشنا
باشــد اما امروز به گونهای تبدیل شــده که
معتادان آن را تخریب کرده و برای ایجاد گرما
دربهای اتاقها را کنده طعمه آتش در وسط
اتاقها میکنند و آن جا را مملو از زباله کرده اند.
رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران تاکید
کرد :بر این اســاس به عنــوان نماینده مردم
تهران در اجرای بند 3ماده  8۰قانون شوراهای
کشــور در مورد حفظ میراث فرهنگی به وزیر
گردشگری و میراث فرهنگی تذکر میدهم و از
شهردار تهران میخواهم ضمن مذاکره با وزیر
میراث فرهنگی و گردشــگری زمینه را برای
خرید ،حفظ و نگهداری و بازســازی این بنای
فاخر به عمل آورده تا بتوان آن را به نسل آینده
تحویل دهیم.

آموزش

امتحانات نهایی دی ماه
حضوری برگزار میشود

امتحانــات نهایی دی مــاه دانشآموزان پایه
دوازدهم دوره دوم متوسطه روزانه ،بزرگساالن،
آموزش از راه دور و داوطلبان آزاد شاخه نظری
پیش دانشگاهی ،رشته هنر ،شاخه فنی حرفهای
نیم سالی -واحدی (بزرگساالن آموزش از راه
دور  -داوطلبان آزاد) دی ماه ســال تحصیلی
 ۱3۹۹-۴۰۰از روز پانزدهم دی ماه به صورت
«حضوری» آغاز و هشــتم بهمن ماه به پایان
میرســد .خسرو ساکی ،رئیس مرکز سنجش
و پایش کیفیــت وزارت آموزش و پرورش در
گفتگو با ایســنا ،در پاسخ به اینکه با توجه به
اعالم نظر وزارت بهداشــت و ابالغ بخشنامه
امتحانات ،همه امتحانات نهایی دانشآموزان
به صــورت حضــوری برگزار خواهد شــد؟
اظهــار کرد :بلــه ،امتحانات نهایــی دی ماه
مطابق بخشنامه ،برای دانشآموزان مشمول،
به صــورت حضــوری برگزار میشــود .وی
افزود :بخشــنامه صریح و روشــن است و در
نامه وزارت بهداشــت هم آمده اســت که با
برگزاری غیرحضوری امتحانات موافق اســت،
ولی در صورت عدم امکان برگزاری امتحانات
غیر حضوری ،امتحانات حضوری با رعایت کامل
جداسازی ،اســتفاده از ماســک و عدم حضور
دانشآموزان مبتال به کووید  ۱۹-برگزار شود.

گزارش کوتاه

ضعف قانون
در حضانت کودکان

دستیارحقوق شهروندی معاونت امور زنان و
خانواده رئیس جمهوری ،درباره تدوین الیحه
اصالح حضانت ،گفت :ایــن معاونت مطابق
بــا ماده  ۴۱تا  ۴5قانــون حمایت از خانواده
مصوب سال  ۹۱و بر اساس مصلحت کودکان
و نوجوانان الیحهای را در جهت اعطا اختیاراتی
به حاضن که مغایرتی با اختیارات ولی قهری
ندارد ،تدوین کرده اســت که هنوز به دولت
ارائه نشده است .شهناز سجادی در گفتوگو
با ایسنا ،اظهار کرد :حاضن از جمله مادرانی
که حضانت فرزندان خود را بر اســاس قانون
بر عهده دارند ،به لحــاظ قانونی تنها اختیار
نگهــداری و مراقبت از کودک تحت حضانت
خود را دارنــد ،در حالی که فاقد اختیارات و
ابزار الزم جهت نگهــداری و مراقبت کودک
مزبور هستند به طوری که برای کوچکترین
امور کــودک تحت حضانت خــود همچنان
نیازمند اقدام و رضایت از ولی قهری اســت
و این موضوع مشــکالت عدیــدهای را ایجاد
میکند.کــودکان و نوجوانــان بــرای انجام
بسیاری از امور شــخصی خود یا باید تا ۱8
ســالگی صبر کنند و یا در بین ســن بلوغ تا
 ۱8ســالگی از دادگاه حکم رشــد دریافت
کننــد .در ایــن فاصله ولی قهــری نماینده
قانونی فرزندان اســت .سجادی افزود :لیکن
در بســیاری از موارد طالق و جدایی والدین
و یا فوت پــدر که حضانت بر عهده مادران و
یا هر حاضن دیگری است ،ولی قهری یا قیم
کودک در انجام امــورات همکاری الزم را با
حاضن نمیکنند و یا در دســترس نیستند.
ســجادی ایــن را هم گفت کــه بحث دیگر
الیحه پیشنهادی مدت حضانت است که به
موجب مقررات فعلی در دختران در  ۹سالگی
و در پســران در  ۱5سالگی خاتمه مییابد و
ضمن اینکه از والدین تکلیف حضانت کودک
بر داشته میشود ،کودک خود انتخاب میکند
در نزد چه کسی و در نزد کدام یک از والدین
ســکونت کند ،در حالی هنوز به نگهداری و
مراقبــت والدین یا یکی از آنان و یا شــخص
صالحی کــه دادگاه تعیین کرده نیاز دارد ،به
خصــوص که وفق مقــررات اداری و حقوقی
عمال تا  ۱8ســالگی یا تــا زمان صدور حکم
رشــد از دادگاه نمیتواند در بسیاری از امور
خود شخصا دخالت کند .وی در ادامه گفت:
این دو امر یعنی خروج کودکان از حضانت در
سن بلوغ و ممنوعیت دخالت در امور اداری،
قضائی ،مالی و درمانی تا  ۱8سال و یا دریافت
حکم رشــد یک تناقض اســت که منجر به
بال تکلیفی و ســردرگمی و چالشهایی برای
کودکان و حتی والدین میشــود .همچنین
به گفته ســجادی حاضن برای انجام هر کار
اداری کوچک ضروری که به مصلحت کودک
و نوجوان است باید به سراغ ولی قهری برود
و بعضا با کشمکشهایی از سوی ولی قهری
مواجه میشــود که نتیجــه آن ضمن لطمه
روحی به کودک ،مشــکالت عدیده ســر راه
حضانت است .وی تصریح کرد :در این الیحه
معاونت ضمن پیشنهاد اعطای اختیاراتی به
حاضن در جهت تســهیل امــر حضانت ،در
جهت مصلحت کودک معتقد به افزایش مدت
تکلیف والدین به حضانت کودکان خود از سن
بلوغ به ســن  ۱8سال است چراکه مناسبات
اجتماعی و فرهنگی و عرف جامعه بر همین
منوال اســت .ســجادی همچنین گفت که
از نظر مصداقی در برخــی موارد به علت در
دســترس نبودن ولی قهری مشکالت اداری
برای کودک و حاضن نظیر ثبت نام مدرسه،
جابجایــی مدرســه ،رضایتنامــه اردوهای
آموزشــی ،عمل جراحی و بستری شدن در
بیمارستان و درمان ...که فوریت دارند ایجاد
میشود لذا در چنین شرایطی ضرورت اعطای
اختیاراتی به حاضن ،نمایان است .از این رو در
این الیحه خواستار اعطای حضانت فرزندان
تا  ۱8ســالگی به والدین به عمل آمده تا این
خالء و ضعف قانونی در حوزه کودک برطرف
شــود و والدین مکلف باشند از کودکان خود
تا سن  ۱8ســالگی حضانت و حمایت کنند.
او در انتها گفــت :از محدودیتهای دیگر در
این حوزه اینکه مادران و یا ســایر اشــخاص
حاضن مطابق با قانــون فعلی اختیار افتتاح
حساب بانکی ســرمایهگذاری به نام کودک
و نوجــوان را ندارند اما بســیاری از مادران و
حاضن خویشــاوند دغدغه مالی برای کودک
خود دارند برای همین ترجیح میدهند پولی
از خود را برای کودک تحت حضانت شــان
پسانداز از نوع ســرمایهگذاری بلند مدت یا
کوتاه مدت کنند ،بــه همین خاطر معاونت
در این الیحه خواســتار اعطای اختیار افتتاح
حساب بانکی ســرمایهگذاری به نام کودک
تا ســن  ۱8سالگی ،توســط مادران و سایر
حاضنین قانونی شده است.
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ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﺳﺎرﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﻼف ﺟﮫﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻠﻴــﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺳﺎﺭﻕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻌﻘﻴــﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﻛﺮﻡ ﻳﻮﺳﻔﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻔﺪﻫﻢ
ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﻳﮕﺎﻥ ﮔﺸﺖ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺮﻗﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﺳﺘﺤﻔﺎﻇﻰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺭﻭﻳﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﮔﺸﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻭ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺘﺮﻭ ﺷﻮﺵ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﯾﮏ ﮐﺸﺘﻪ و ۳زﺧﻤﯽ در ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﻣﮫﺎﺑﺎد

ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻪ
ﻭ ﺳﻪ ﺯﺧﻤﻰ ﺑﺮ ﺟﺎﻯ ﮔﺬﺍﺷﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ،ﺳﺎﻋﺖ
 8:45ﺻﺒﺢ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻛﺎﻧﻰ ﺻﻮﻓﻰ ﺭﺷﻴﺪ
ﻣﻬﺎﺑﺎﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﺭﻕ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺕ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﮔﺒﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﺛﺮ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻧﺎﻧﻮﺍﻳﻰ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ
ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻭ ﻳﻚ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺯﺧﻤﻰ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺳــﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳﺮﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻣﺘﻮﺍﺭﻯ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ
ﺗﻼﺵﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺷﯿﻮهﻋﺠﯿﺐﺣﻤﻞﺗﺮﯾﺎک

ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻒ  2ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  100ﻛﻴﻠﻮﻳــﻰ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻂ  2ﺗﺮﻳﻠﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ ﺩﺭ "ﺷﻬﺮﺿﺎ" ﺣﻤﻞ
ﻣﻰﺷــﺪﻧﺪ ،ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛ ﺳﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﻓﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻳﻚ ﺳــﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ،
 2ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﻓﻴﻮﻧﻰ ﺗﻮﺳــﻂ  2ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ
ﻛﺸــﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺮﺯﻫﺎﻯ
ﻏﺮﺑﻰ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺷﻬﻴﺪ "ﺍﻣﺎﻣﻰ"
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ "ﺷــﻬﺮﺿﺎ" ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﻳﻦ 2ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ 2ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﺮﻳﻠﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮ
ﻛــﻪ  7ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﻭ
ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺖ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺣﻤﻞ ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺩﺭ ﺍﻳﺴــﺘﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺷــﻬﻴﺪ "ﺍﻣﺎﻣﻰ" ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ  2ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ  100ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﺗﺮﻳﺎﻙ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺍﻃﺎﻕ ﺑﺎﺭ ﺟﺎﺳﺎﺯﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﻛﺸﻒ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺣﻮﺍﺩﺙ

ﺩﺭﮔﻴﺮﻯﻣﺮﮔﺒﺎﺭﺑﺎﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻥﺑﺮﺳﺮﻣﻬﺮﻳﻪﻣﻨﺠﺮﺑﻪﻗﺘﻞﺷﺪ

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻧﺶ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ
ﺍﺯ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻳﻚ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ
ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﻜﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﺎﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ  26ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ
ﻭ ﺿﺎﺭﺏ  30ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ »ﻣﻌﺮﻭﻑ « ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﺠﺮﻭﺡ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪ .ﺳــﺎﻋﺎﺗﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺮگ
ﺷــﺪ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ ،ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻡ .ﺭﺳﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﻭﺻﻠﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﺮﻭﺱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﭼﻮﻥ ﻭﺿﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ
ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻬﺮﻳﻪﺍﻡ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻢ.
ﻣﺪﺗﻰ ﻗﺒﻞ ﭘﺪﺭ ﻫﻤﺴــﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻧﻢ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻨﻢ .ﭼﻨﺪﺑﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻓﺮﺻﺖ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻦ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ
ﺟﺎﻧــﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣــﻦ ﺯﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ

ﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺍﺳﺘﺎﻥﮔﻠﺴﺘﺎﻥﺍﺯﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯﻣﺘﻬﻤﺎﻥﺣﺮﻓﻪﺍﻯﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺁﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  160ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮﺯﺍﺩ ﺗﺎﺟﺮﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻭ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻋﻤﺪﻩ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺑﺮﻕ "ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩ ﻛﺘﻮﻝ" ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ
ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺷﮕﺮﺩﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﭘﻠﻴﺴﻰ ،ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ،ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺗﺮﻳﻠﻰ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳــﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻯ ،ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ
ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻕ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺧﺎﺭﺝ
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪﻩ ﺩﭘﻮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻗﺘﻰ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﻝ ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎﺟﺮﻩ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺷﺮﺍﻑ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﭘﻠﻴﺲ ،ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻭﻯ  29ﻫﺰﺍﺭ
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻃﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ 12،ﻣﺘﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﭼﻨﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺎﻓﻠﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻯ "ﻛﺮﺩﻛﻮﻯ"" ،ﮔﺮﮔﺎﻥ" ﻭ "ﻋﻠﻰ ﺁﺑﺎﺩﻛﺘﻮﻝ"
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻴﻒ 5
ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻛﺎﻣﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺧﻮﺩ
ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﻯ ﺍﺭﺳﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺧﺎﻟﻰ ﺭﺍﻫﻰ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎﺟﺮﻩ
ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺻﻮﺭﻯ ،ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺎﺯﻭﺋﻴﻞ
ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  60ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻳﻦ
ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  160ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻰﺍﻣﺎﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻜﻨﺎﻥ ،ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2ﺳﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

دﺳﺘﮕﯿﺮی ادﻣﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﻀﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﺯ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ
ﮔﺮﺩﺍﻧﻨﺪﻩﻳﻚﺻﻔﺤﻪﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻣﻰﻛﻪﺍﻗﺪﺍﻡﺑﻪﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻭﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯﻏﻴﺮﺍﺧﻼﻗﻰ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﻭﺩ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﮔﻮﺩﺭﺯﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯﺍﺩﻣﻴﻦﻳﻚﭘﻴﺞﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻣﻰﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ:ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥﭘﻠﻴﺲﺩﺭﺭﺻﺪﻫﺎﻯ
ﻣﺴﺘﻤﺮﻓﻀﺎﻯﻣﺠﺎﺯﻯﻛﻪﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﻯﻣﻘﺎﺑﻠﻪﺑﺎﻋﺎﻣﻼﻥﺍﻧﺘﺸﺎﺭﻣﺤﺘﻮﺍﻯﺧﻼﻑﺍﺧﻼﻕ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺴــﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺻﻔﺤﻪﺍﻯ ﺑﺎ
ﺑﻴﺶﺍﺯﻫﻔﺖﻫﺰﺍﺭﺩﻧﺒﺎﻝﻛﻨﻨﺪﻩﺭﺍﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﻛﺮﺩﻧﺪﻛﻪﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻣﺴﺘﻬﺠﻦﻭﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﺍﺧﻼﻗﻰﻣﻨﺘﺸﺮﻣﻰﻛﺮﺩ.ﺭﺋﻴﺲﭘﻠﻴﺲﻓﺘﺎﭘﺎﻳﺘﺨﺖﺑﺎﺑﻴﺎﻥﺍﻳﻨﻜﻪﺭﺳﻴﺪﮔﻰﺑﻪﺍﻳﻦ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﻃﻰ ﺑﺮﺭﺳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﻭﺍﻫﻰ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺸﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺍﻏﻔﺎﻝ
ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ ،ﺍﺩﻣﻴﻦ
ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ
ﺷﺨﺼﻰﺍﺵ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ .ﻭﻯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻓﺘﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪ.ﺳﺮﻫﻨﮓﻣﻌﻈﻤﻰﮔﻮﺩﺭﺯﻯﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ:ﻣﺠﺮﻡﭘﺲﺍﺯﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺳﻌﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﺍ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﺭﻭﺑﺮﻭ
ﺷﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﺷﺪﻩ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﺵ ﺟﺬﺏ ﺩﻧﺒﺎﻝﻛﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﺴــﺘﻢ ﺗﺮﺳــﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ
ﭼﺎﻗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻴﺒــﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ

ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻗﺖ از زﺑﺎن ﺳﺎرﻗﯿﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ دار

ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻃﻰ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺳﺮﻗﺖﻫﺎ
ﻭ ﻗﺎپ ﺯﻧﻰﻫــﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻗﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺭﻗﻴﻦ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ؛ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ
ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻜﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺣﺪﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺳــﺮﻗﺖ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺟﻠﻴﻞ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪﺍﻯ ،ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
ﻓﺎﺗﺐ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻔﺖ :ﻏﺎﻟﺐ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺍﺯ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺷــﻚ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳــﺎﺭﻗﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﺟﺮﺍﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻴﺸﻪ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺎﺯﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺠﻮﺭﻳﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸــﻢ ﭘﻠﻴﺲ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺏ ﺷــﺮﻗﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺷــﺎﻫﺪ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﻭ ﻗﺎپ ﺯﻥﻫــﺎﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛــﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭﻳــﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫــﻰ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﻭ
ﺯﻭﺭﮔﻴﺮﻯﻫــﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟــﺐ  7ﺑﺎﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ،
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺷﻴﻮﻩ
ﺳــﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻣــﻦ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻢ ﺩﺳــﺖ

اﻧﻬﺪامﺑﺎﻧﺪﺳﺮﻗﺖ۲ﻣﯿﻠﯿﻮنﻟﯿﺘﺮﺳﻮﺧﺖ
ازﻧﯿﺮوﮔﺎهﺑﺮق

ﻗﺎﺗﻞ :ﺑﺮﺍﺩﺭﺯﻧﻢ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﻢ
ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﻫﺪ
ﻛﻪ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﻓﺘــﺎﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣــﻦ ﺯﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ
ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﺭﻭ ﭼﺎﻗﻮﻳﻰ
ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻴﺒﻢ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ
ﺿﺮﺑﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺯﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩ

ﺿﺮﺑﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺯﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺿﺮﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ
ﻣﺘﻬــﻢ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ،ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ ﺍﻭ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ
ﺷــﻌﺒﻪ ﻳﻜﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﻗﻴﻮﻣﻰ
ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻭﻟﻴﺎﻯ ﺩﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻗﺼﺎﺹ ﻣﺘﻬﻢ
ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺗﺶ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﮔﻔﺖ :ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻭ
ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﻮﺏ ﺩﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺠــﺎﺕ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﭼﺎﻗﻮ ﺿﺮﺑﻪﺍﻯ ﺑــﻪ ﺍﻭ ﺯﺩﻡ .ﺭﺋﻴﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ
ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﭼﺮﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭼﺎﻗﻮ ﻫﻤﺮﺍﻫﺖ ﺑﻮﺩ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻡ ﺍﺯ ﭼﺎﻗﻮ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﻗﻮ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﺳــﺆﺍﻝ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪ :ﺁﻳﺎ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺘﻞ
ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻯ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ :ﻫﺮﮔﺰ .ﻣﻦ ﺍﺻ ً
ﻼ ﻗﺼﺪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﻭ
ﺩﻋﻮﺍ ﺭﺍ ﺷــﺮﻭﻉ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩ ،ﻻﺯﻡ ﻧﺒﻮﺩ ﻛــﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ
ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺰﻧﻢ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺼﺪﻡ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻭ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺮﺍ ﺯﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﻫــﻢ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣــﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﭘﺸــﻴﻤﺎﻧﻢ.ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺩﻓﺎﻋﻴــﺎﺕ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺪﺍﻓﻌﺶ ،ﻗﻀﺎﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﻭﺍﺭﺩ
ﺷﻮﺭ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ  50ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺷﺪﻳﻢ .ﻣﻦ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﻓﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﭘﺸﻴﻤﺎﻥ
ﻫﺴــﺘﻢ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ
ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﻼﻝ ﺑﺮﻭﻡ.
ﺳﺮﻗﺖ از ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﮏ ﮐﮫﻨﺴﺎﻻن

ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻰﻛــﺮﺩﻡ ﻭ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﻛﻪ ﺷﻴﺸــﻪﺍﺵ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩ
ﺑﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻴﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ
ﻣﻰﺑﺮﺩﻡ.
ﺑﻌﻀﺎ ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺎﻻﻯ ﺩﺍﺷــﺒﻮﺭﺩ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣــﺎ ﺑﺮﺍﺣﺘﻰ ﺁﻥﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑــﺎ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﻣﻰﺑﺮﺩﻳﻢ.ﺍﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴــﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺷﻴﺸــﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﻧﺪﻫﻨــﺪ ﻭ ﻫﻤــﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭﺏ ﺧــﻮﺩﺭﻭﻯ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ
ﺣﺘــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﻗــﻒ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣــﺪﺕ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻴــﺰ ﻗﻔﻞ ﻛﻨﻨﺪ
ﺯﻳــﺮﺍ ﻣﺎ ﺣﺘــﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻴﻢ ﻭﺳــﺎﻳﻞ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻳﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺭﻕ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﺑﻰﺗﻮﺟﻬﻰ

ﺑﺎﻧﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﭘﻠﻨﮓ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪ
ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ  3ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺑﻪ "ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻠﻨﮓ" ﺑﺎ  33ﻓﻘﺮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭﺷــﻴﺮﺍﺯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺭﻛﻨﺎ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﻭﻭﺱ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮﻩ ﺳﺮﻗﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.ﻭﻯ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻭ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺮﻗﺖ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺭﺍ ﺟــﺪﺍ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﻚ
ﺭﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﺯﺑﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻧﻮﻳﻦ ﻭ ﺧﺎﺹ ﭘﻠﻴﺴــﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷــﺪﻧﺪ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ  3ﻧﻔﺮﻩ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ "ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻠﻨﮓ" ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺿﺮﺑﺘﻰ
ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ  4ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻟﺨﺮ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ ﻣﺎﻟﺨﺮﺍﻥ 39 ،ﻋﺪﺩ ﺿﺒﻂ22 ،
ﺣﻠﻘﻪ ﻻﺳﺘﻴﻚ 16 ،ﻋﺪﺩ ﺑﺎﻧﺪ 20 ،ﻋﺪﺩ ﺭﻳﻨﮓ 3 ،ﻋﺪﺩ ﻛﭙﺴﻮﻝ ﮔﺎﺯ ﻭ  5ﻋﺪﺩ
ﺑﺎﻃﺮﻯ ﻣﺴﺮﻭﻗﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻜﺸﻮﻓﻪ ﺭﺍ  500ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺳﻴﺮ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺭﺋﻴــﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﺸــﻢ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫــﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻛﻬﻨﺴــﺎﻝ ،ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﻰﺷــﺪ
ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻬﻨﺴــﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﻧﺒﻮﺩﻧــﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻓــﺮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ
ﻛﺎﺭﺕ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺕ
ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧــﻚ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺁﻥﻫﺎ
ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﻣﺘﻬــﻢ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷــﻴﻮﻩ ﺳــﺮﻗﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺍﺫﻋﺎﻥ
ﻛــﺮﺩ :ﻣﻦ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﺭﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻛﺴــﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷــﻚ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﺍﮔــﺮ ﺩﺭ ﻛﻨــﺎﺭ ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺍﻳﺴــﺘﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺷــﻚ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ ﺍﻳــﻦ ﻟﺤﻈﻪ  40ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺑﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻣﻰﺭﻓﺘﻢ ﻛﻪ
ﺁﻥﻫــﺎ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳــﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟــﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭﺕ
ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻨﺪ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5902

اﻓﻘﯽ

 - 1ﻭﻳﮋﻩ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ  -ﺍﺯ ﺍﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻟﻬﺴــﺘﺎﻧﻰ  - 2ﺍﺯ ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ
)ﺹ (  ،ﭘﺪﺭ ﻣﻌﺎﻭﻳﻪ  -ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ
ﭼﻴﻨﻰﻫﺎ  - 3ﺭﻭﺩ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ  -ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻫﻞ
ﺳﻨﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ  -ﮔﻮﺷــﺖ ﺑﺮﻳﺎﻥ  -ﺑﻠﻪ
ﺭﻭﺳــﻰ  - 4ﻛﻼﻡ ﺁﺭﺯﻭ  -ﭘﻴﺸﺮﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ
– ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ  -ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻗﺎﺑﻴﻞ  - 5ﺗﺮﻣﺰ
ﻛﺸﺘﻰ  -ﺑﺮﮔﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎﻻ  -ﺁﺩﻡ ﺁﻫﻨﻰ
 - 6ﮔﺎﻣﺖ ﻣﺎﺩﻩ  -ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ  -ﻗﻮﻡ
ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺳــﺎﻣﻰ  - 7ﺁﺏ ﻓﺮﻭﺵ
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ  -ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢﺯﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺁﺏ - 8ﻋﻴﺪ ﻭﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﻫﺎ -
ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ – ﻧﺖ ﻣﺨﻤﻮﺭ  - 9ﻧﺴﺦ ﻛﻨﻨﺪﻩ
 ﺭﻭﻳﺎ  -ﻣﺮﻍ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ  - 10ﻛﺮﺍﻧﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻫﻢ ﻭﺯﻥ – ﺁﺟﺮﻯ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺳــﻄﺢﺻﻴﻘﻠﻰ  - 11ﺳﺒﺰﻩ ﺯﺍﺭ  -ﻋﻼﻣﺘﻰ ﺭﻳﺰ ﻭ
ﮔﺮﺩ  -ﻧﻮﻋﻰ ﺯﺭﺩ ﺁﻟﻮﻯ ﺷﻴﺮﻳﻦ  - 12ﻧﺎﻣﻰ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻧﻪ  -ﻣﺴﺎﻭﻯ  -ﺗﺎﺯﻩ  -ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﺸﺎﺩ
 - 13ﺣﺮﻑ ﻧﺪﺍ  -ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪﻩ  ،ﮔﺸﺎﻳﺶ
ﺩﻫﻨﺪﻩ  -ﺗﻮﻟﻴــﺪﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻰ -
ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻰ  – 14ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻻ  -ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ
ﺷﺎﻋﺮ ﻓﺎﺭﺳــﻰ ﮔﻮﻯ ﻫﻨﺪﻯ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﺺ
ﻣﺨﻔﻰ  - 15ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻯ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻧﺎﺭﻭﺍ  -ﻓﻴﻠﻤﻰ ﺍﺯ ﻋﺰﻳﺰﺍﷲ ﺣﻤﻴﺪﻧﮋﺍﺩ

ﻋﻤﻮدی
اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ داوری

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻌﻴﺪﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺎﻥ )ﻣﻮﺟﺮ( ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻰ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0030971901ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ :ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻣﻘﺪﻡ ﺟﺮﻛﺎﺭﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺗﻘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ  0048676251ﻭ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮ
ﻣﺸــﻴﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ) 0063816067ﻣﺴﺘﺎﺟﺮﻳﻦ
ﺭﺳــﻤﻰ( ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﻭﺭﻯ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳــﺮﻗﻔﻠﻰ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻰ  2034/1ﺑﺎ ﭘﻼﻙ  21ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ،
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺭﺳﻤﻰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ
ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻟﻴﻜﻦ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻭﺭﺯﻳﺪﻩﺍﻳﺪ ،ﻟﺬﺍ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻬﺎﻳﻰ )ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﺭ( ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ
ﺩﺭﺝ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1399/10/04ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ  -ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺧﺮﺍﺯﻯ -ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺷﻬﺪﺍﻯ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ-
ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺟﻮﺯﺍﻧﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻟﻮﻯ – ﻧﺒﺶ ﻣﺨﺘﺎﺭﺯﺍﺩﻩ – ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻔﻖ ﺑﻠﻮﻙ B
ﻭﺍﺣﺪ  33ﺟﻬﺖ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻗﻔﻠﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﺑﻴﺪ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻓﻖ
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥﻫﺎ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺭﺍﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
داور رﺳﯿﺪﮔﯽﮐﻨﻨﺪه :ﻋﻠﯽ ﮐﺎردﯾﻞ

ﻣﻔﻘﻮدی

ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﻤﻨﺪ  lxﺑﻪ ﻣﺪﻝ  87ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩﺍﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 12487153984ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAACA1CB79F205402ﻭ
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  449-54ﺏ  68ﺑﻪ ﻧﺎﻡ :ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻮﺍﺟﻪ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ ﻛﺪﻣﻠﻰ
 4469820385ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

 - 1ﻓﺮﻕ ﺳﺮ  -ﺣﻜﻢ ﺳﻔﺮﺍﻯ ﺩﻭﻝ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ
 - 2ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ  -ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﺎﻗﻼﻯ ﺗﺎﺯﻩ
 - 3ﺭﺍﻳﺤﻪ  -ﺳﺎﻣﻊ  -ﻧﻘﺶ ﻫﺎ  -ﻧﺎﻡ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ
ﻓﺮﻧﮕﻰ  - 4ﻧﺎﺍﺳﺘﻮﺍﺭ  -ﺯﻳﺒﺎﻯ ﻃﺒﻴﻌﺖ -
ﻳﺎﺯﺩﻩ  -ﺍﺯ ﻗﻤﺮﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﻣﺮﻳﺦ  - 5ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﻌﻨﻰﻭﻣﻔﻬﻮﻡﻳﻚﻧﻮﺷﺘﻪ،ﻋﻠﺖﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
ﺁﻥ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ  -ﺗﺠﺴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑﻴﺰﺍﺭﻯ  - 6ﺍﻛﻨﻮﻥ  -ﺳﺎﺯ ﺯﺩﻥ  -ﺧﺎﻟﻰ - 7ﺑﺮﻛﺖ ﺳﻔﺮﻩ  -ﻧﺎﻡ " ﻓﺪﺭﺭ " ﺗﻨﻴﺴﻮﺭ
ﺳﻮﺋﻴﺴﻰ  -ﺑﻰ ﺷــﺮﻡ  - 8ﭘﻮﻝ ژﺍﭘﻦ
 ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺒﺎﻝ  -ﭼﻠﻪ ﻛﻤﺎﻥ  - 9ﻛﺸــﻮﺭﻧﺎﻳﺮﻭﺑﻰ  -ﺳــﻼﺡ ﺟﻨﮕﺠﻮﻯ ﻗﺪﻳﻢ -
ﺻﺪﺍﻯ ﮔﺮﺑﻪ  - 10ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ -
ﺗﺎﺑﻨﺎﻙ  -ﻣﻴﻮﻩ ﻧﻮ ﺭﺳﻴﺪﻩ - 11ﺍﻣﺎﻥ ﻭ ﺯﻧﻬﺎﺭ
 ﭘﻬﻠﻮﺍﻥ ﺭﻭﻳﻴﻦ ﺗﻦ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ  -ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺍﻣﺎﺩ - 12ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ – ﺑﺨﻴﻪ ﺩﺭﺷﺖ
 ﻛﺠﺎﺳﺖ ?  -ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ – 13ﺟﻨﺲﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻮﻯ  -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻟﻔﻆ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ
 ﭼﭙﺎﻭﻝ  -ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ ﻧﻔﻰ  – 14ﺁﻟﺒﻮﻣﻰ ﺍﺯﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﺍﺝ  -ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻰ
ﻛﻨﺪ - 15ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻓﻴﻠﻢ " ﻣﺎﺭﻣﻮﺯ "  ،ﻳﻚ
ﻛﻤﺪﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ  ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ  -ﺭﻧﮓ ﻗﺎﺑﻞ
ﺷﺴﺘﺸﻮﺩﺭﻧﻘﺎﺷﻰ

ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ5901

ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ

ﭘﺮاﯾﺪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ
دﺳﺖ ﺳﺎرﻗﺎن را رو ﮐﺮد

ﭘﺮﺍﻳــﺪ ﻗﺮﻣــﺰ ﺭﻧﮓ ﻛﻪ ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﺑﻮﺩ ﺭﺍﺯ
ﺳﺮﻗﺖﻫﺎﻯ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺗﻬﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻓﺎﺵ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺪﻧﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ
 150ﺗﻬﺮﺍﻧﺴــﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﻬﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﺳــﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ  40ﻓﻘﺮﻩ ﺳﺮﻗﺖ،
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻛﻨﺎ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﻣﺎﻟﻤﻴﺮﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ150
ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﻯ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﺗﻴــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ 150
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷــﺪ.ﻭﻯ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺗﻴﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ ﺗﻬﺮﺍﻧﺴــﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻣﺪﺍﺭﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻫﺮ
ﻫﺸﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ
ﺭﻧﮓ ﻛﻪ ﺳﺮﻧﺸــﻴﻦ ﺁﻥ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﻗﺖﻫﺎ
ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺭﻗﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ
ﺍﺳﺖ.ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  150ﺗﻬﺮﺍﻧﺴﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭﻛﺎﺭ ﺗﻴﻢ
ﻋﻤﻠﻴــﺎﺕ ﻛﻼﻧﺘــﺮﻯ  150ﻗﺮﺍﺭﮔﺮﻓــﺖ ﻭ
ﺍﻓﺴــﺮﺍﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻴﻦ ﮔﺸﺖ ﺯﻧﻰ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻛﺮﺩﻥ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﺮﻧﺸــﻴﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻭ
ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ 150
ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻛﺮﺩﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﻣﻘــﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﮔﻔﺖ:
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤــﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ
ﺟﺮﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺖ
ﻧﻘﺸﻪ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﻛﺸﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺧﺎﻧﻤــﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﻭﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﺷــﻨﺎﺧﺘﻢ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﻣﻰﺯﺩﻡ ﻭ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ
ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  40ﻓﻘﺮﻩ ﺳﺮﻗﺖ ﻟﻮﺍﺯﻡ
ﺍﺯ ﭘﺮﺍﻳﺪﻫــﺎﻯ ﻣﺪﻝ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ  150ﺗﻬﺮﺍﻧﺴــﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ:
ﺑــﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ،ﺑﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭ
ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍﻫﻰ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺷﺪﻧﺪ.

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

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از آﯾﻨﺪه ﺑﺮﺟﺎم در دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪن

ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮﺩﺍﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳــﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ،ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ »ﭘﺮﺩﺭﺳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ« ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﭘﺮﻭﻓﺴﻮﺭ »ﺟﺎﻥ ﻣﺮﺷﺎﻳﻤﺮ«
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﻟﺠﺒﺎﺯﺍﻧﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﻭﺿﻌﻴﺖ

ﻣﻮﺟﻮﺩ )ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﺎﻓﺘﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺁﻥﻗﺪﺭ ﻣﺴــﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ )ﺑﺮﺟﺎﻡ( ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﻣــﺎ )ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ( ﺑﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻜﻨﻴﻢ ،ﻻﺑﻰ
ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺗﺎ ﻣﻄﺌﻤﻦ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ

ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺣﺎﺩﺙ ﻧﺸﻮﺩ .ﻻﺑﻰ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺩ.
ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﺸﻮﻳﻢ ،ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻨﻰﺳﺎﺯﻯ
ﺍﻭﺭﺍﻧﻴﻮﻡ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺐ )ﺍﺗﻤﻰ( ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚﺗﺮ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ ....ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭﺩﺳﺮﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ،
ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ«.

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ!

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺍﻳﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻭ ﭼﺮﺍﻳﻰ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻨﺪ
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ـ ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺩﺳــﺘﺎﻧﻰ :ﺩﻛﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﻴﺮ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﻛﺎﻥ
ﭘﺮﺭﻭﻧﻘﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﭘﺮ ﺭﻭﻧﻖ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺑﻬﺎﻡ
ﻭ ﺗﺮﺱ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﻛﻮﺩ ،ﺭﻭﻧﻖ ﺩﻛﺎﻥ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻛﻤﻰ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧــﻪ ﻯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻓﺮﻭ ﻣﻰﺑﺮﺩ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻨﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ،
ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ،ﻳﻘﻪ ﻯ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺳﻔﺖ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩﺍﻳﻢ ﻭ ﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺟــﺰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﺗﻜﻠﻴــﻒ ﺁﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪﻩ ،ﻳﻚ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺸــﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ
ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ،
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﺗﻨﺶﻫﺎﻯ ﻗﻄﺮ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺎﻯ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎﺣﺪﻭﺩﻯ ﺣﻞﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﻞ ﺷﺪﻥ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺤﺚ ﻋﺎﺩﻯﺳــﺎﺯﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻛﻤﺎﻓﻰﺍﻟﺴــﺎﺑﻖ
ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ
ﺷــﻌﺎﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭ ﻗﺪﺱ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ،
ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎﻳــﻰ ﺑﺎ ﻣﺼﺮ ،ﺍﺗﺤﺎﺩﻳــﻪ ﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ،ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮﺭ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻟﻜﺎﻥ
ﺍﺳﺖ ﺿﻤﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻋﻮﺍﻯ ﻛﻬﻨﻪﺍﺵ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺮ ﺟﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺤﺚ ﻃﺎﻟﺒﺎﻥ ﻭ
ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ...ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺒﺎﺭﻯ
ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭ ﺭﺧﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺎ
ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷــﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ
ﻧﻘﻄﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻭ...

 دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮﯾﻦ دوﻟﺖ!

ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﻯ:
ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧــﮋﺍﺩ ﺑﻌــﺪ
ﻋﺪﺍﻟﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻧــﻪﺍﺵ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﻭﻟﻰ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﻢﻣﺮﻍﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ
ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﭼﻴﺪﻩﺍﻧﺪ
 در ﺗﻮﺋﯿﺖ زدن ،دوﻟﺖ و ﻣﺠﻠﺲ ﻓﻌﺎﻟﯽ دارﯾﻢ!

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣــﻮﺭﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ ـ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻻﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ
ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ:
 ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎﺕ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺁﻥ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺑﺎ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﻰﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
 ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻳﻚ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻜﺴــﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ ﻓﺸــﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺭﻭﻯ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻣﺎ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺑﻼﻫﺎﻯ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺳﻴﻞ .ﺁﻥ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﻫﻢ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺁﺧﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ

ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺍﻓــﻖ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ
ﻛﻪ ﺁﻳــﺎ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗــﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻴﺸــﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﻟﺤــﺎﻅ ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻭ
ﺣﺘﻰ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺯﺩﻥ ﺩﻭﻟــﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﻤﻠــﻰ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ
ﺗﻮﺍﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ
ﻧﮕﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 اوج ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻈﺎره ﮔﺮ!

ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ
ﺍﻳــﻦ ﻧﻈﺎﺭﻩ ﮔﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻧﻴﺴــﺖ ،ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻻﻥ ﺑﻪ ﺍﻭﺝ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﻓﻖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻋــﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺑﻮﻣﻰ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﻣﻴﺪﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ
ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥﺳﺎﺯﻯ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﻢ ﺟــﺬﺏ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ،
ﺁﻣﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ،ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻯ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ،ﺭﻗﺒﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺯ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ...
ﺑﺼﻴــﺮﻯ ﺿﻤــﻦ ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺑــﺮ  4ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﺷــﻤﻰ،
ﺧﺎﺗﻤﻰ ،ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ :ﺍﻳﻦ ﻳﻚ
ﺑﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺰﻧﻴﻢ
ﻭ ﺑﻌﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻭ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ
ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻇﺮﻑ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻟﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﻣﻮﺍﻧﻌﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻤﻚ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻬﺎﻯ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﺎ ﺍﻧﺴــﺪﺍﺩﻫﺎﻳﻰ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺟﺒﺮﺍﻧﺶ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ
ﺗﻮﺳﻌﻪﻯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ.
 آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغھﺎ را
درون ﺳﺒﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد

ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ :ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﺩﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺍﻳﻦﻫﺎ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻯ ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺍﻯ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻗﻮﻯﺗﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﺑﻌﺪ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻯﻫﺎﻯ ﻣﺪﻧــﻰ ﻗﻮﻯﺗﺮﻯ
ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﻋﺪﺍﻟﺖﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪﺍﺵ
ﻗﻮﻳﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻟﻰ ﻣﻌﻀــﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺨﻢﻣﺮﻍﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﭼﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﭼﻴﺪﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻭ
ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺪﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ.
 ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾﺖھﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻮﭘﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد

ﺑﺼﻴﺮﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪ ﻳﻚ ﮔﺸﺎﻳﺸــﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺪ ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ
ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻭﺭﺷﻜﺴﺖ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺩﻻﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻟﻮﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪ .ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ .ﺑﻌﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪ ﻫﻤﺎﻥ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫــﺎﻯ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﻧﻔﺘﻰ ﻫــﻢ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﻫﻢﭼﻨﺎﻥ ﻫﻢ ﺁﻥ ﻣﻌﻀﻞ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴــﺮﻯ ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ ﻭ ﺁﻗﺎﻯ
ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺎﺩﻝ
ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺁﺷﻴﻞ ﻧﻘﺎﻁ
ﺿﻌﻒ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺛﻤﺮ ﻭ ﺩﺳﺖﺁﻭﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﺁﺧﺮ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
دو روی ﯾﮏ ﺳﮑﻪ اﺳﺖ

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ :ﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ
ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻭ
ﺭﻭﻯ ﻳﻚ ﺳﻜﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﻗﻮﻯ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻻﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺿﻌﻒ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﭘﺎﻳﻪﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻢﺭﻳﺨﺘﮕﻰ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﻢ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﻨﺎﺣﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪﺩﺍﺷﺖ،
ﻣﮕﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﻧﻮ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻯ ﻧﻮ ﻭ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺳﺮﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﺪﻯ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻓﻌﺎﻝﺗﺮ،
ﭘﻮﻳﺎﺗﺮ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﺗﺮ ﺭﺍ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺁﻥ ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻻﻙ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭ ﺿﻌﻔﻬﺎﻯ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭ
ﻣﻰﺭﻭﻳﻢ ﻭ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﮔﻴﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 ذات و ﺟﻨﺲ دوﻟﺖ ﺑﻌﺪی
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ دروﻧﻤﺎﯾﻪ ی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ

ﺑﺼﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ
ﺫﺍﺕ ﻭ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺍﻧﮕﺎﺭﻩﻫﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﻛــﺮﺩﻩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻻﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ
ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣــﺪﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﺳــﺖ ،ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳــﺎﺩ ﻳﻚ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺭ  1400ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻢ ﺭﻭﻯ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺩﻭﻟــﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ
ﻫﻢ ﺭﻭﻯ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﻰﻋﺪﺍﻟﺘﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻫﻢ
ﺭﻭﻯ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﻯ ﻭ ﻣﺪﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ
ﻳﻌﻨﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
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اﺣﻀﺎر ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ

ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳﻔﻴﺮ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﺪﺍﻡ »ﺭﻭﺡ ﺍﷲ ﺯﻡ« ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ
ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﻢ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﺣﻀﺎﺭ ﺷﻮﺩ.

ﻗﻀﺎﻳﻰ

ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ:

ﻣﺒﺎدﻟﻪ »زم« ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده اﺳﺖ

ﺭﻭﺍﺑــﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻋــﺪﺍﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﷲ
ﺯﻡ-ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ ﺁﻣﺪﻧﻴﻮﺯ -ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻃﻼﻋﻴﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ:
ﺩﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﺳــﻴﺮ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠــﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺻﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻭ ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﻠﻴﻪ
ﻣــﻮﺍﺭﺩ ﺍﺗﻬﺎﻣﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻗﺎﺭﻳﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﺯﻡ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﺶ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﮕــﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪﻫﺎ ﺳــﺎﻋﺖ
ﻭ ﭼﻨﺪﻫــﺰﺍﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ
ﻭﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻟﻜﻦ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻣﺮﺗﺒﻄﻴﻦ ﺯﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﮔﺮﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻭ ﺻــﺪﻭﺭ ﺁﺭﺍء ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻯ ﻗﻄﻌﻰ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﻴــﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺻﺎﺩﺭ
ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﻫﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﺪﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﻼﻗﺎﺕﻫــﺎﻯ ﻓﻮﻕ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺒﻴﻴﻦ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﻧﻴﻤﺎ ﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺪﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻭﻯ ،ﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﮔﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﭙﺎﻩ ﻭ ﻗﺎﺿﻰ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻟﺬﺍ ﻃﺮﺡ ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﺣﺎﺷــﻴﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺯﻡ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ
ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ( ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻴﺰ
ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﻋﺮﺍﻗﭽﻰ:

ﺳﻨﺪراﻫﺒﺮدی
اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﻪ زودی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﺳﻨﺪ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ  5ﺑﺨﺶ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛــﻪ 4ﺑﺨﺶ ﺁﻥ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺍﻳﻦ ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺯﻭﺩﻯ
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ» ،ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ
ﻋﺮﺍﻗﭽﻰ« ﺩﺭ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻭ ﺩﻳﺪﺍﺭ
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻋﺎﻟﻰﺭﺗﺒﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ
ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰﻫﺎﻯ ﻓﺸــﺮﺩﻩ ﺩﻭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﻭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣــﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﺻﻠﺢ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﺻﻠﺢ ﻭ ﺛﺒﺎﺕ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳــﻦ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺍﺳــﺖ.
ﻭﻯ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﺷــﺪ :ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺸــﺄ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ
40ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺟﺎﻧﺐ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺁﺳــﻴﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﺭﺩﻩ ،ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ
ﺍﺯ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻋﺮﺍﻗﭽﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺳــﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ
ﻛــﺮﺩ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛــﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺑﻞ ،ﺩﻭﺭ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺑﻰ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺳــﻨﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻌﺎﻭﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻊ
ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﭼﺸــﻢﺍﻧﺪﺍﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﺳــﻴﻢ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﺤﻜﻴﻢ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮﻫــﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺻﻠﺢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺣﻪ ﮔﻔﺖ:
ﻣﺬﺍﻛــﺮﺍﺕ ﺻﻠــﺢ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺣــﻪ،
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺩ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎﺳــﺖ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻯ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﺰﺋﻴــﺎﺕ ﺁﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ
ﻣﺬﺍﻛــﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻳــﺪﻩﺁﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ:

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﯾﺮان
ﺑﺮای ﺣﻞ ﺑﺤﺮان ﯾﻤﻦ
ﻫﻤﭽﻨﺎن روی ﻣﯿﺰ اﺳﺖ

ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺍﺭﺷــﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ
ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﮔﻔــﺖ :ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ،ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ» ،ﻋﻠﻰ ﺍﺻﻐﺮ ﺧﺎﺟﻰ« ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﺷﺒﻜﻪ »ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻩ« ﻳﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﺩﻩﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ .ﻭﻯ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺮﻑﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻳﻤﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻳﺎ
ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺘﺠــﺎﻭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺷــﺖ
6ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺎ
ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ،ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺳﺘﻴﺎﺭ ﺍﺭﺷﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﻳﻤﻦ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﻗــﺮﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺟﺎﻥ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ
ﺯﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﺤﻄﻰ ﺭﺍ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺎﺟﻰ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﻳﻤﻦ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ:
ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﺠﺎﻭﺯ ،ﺭﻓﻊ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻭ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﻔﺘﮕﻮﻯ ﻳﻤﻨﻰ  -ﻳﻤﻨﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﺭﻭﻯ ﻣﻴﺰ ﺍﺳﺖ.ﻭﻯ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﻳﻤﻨﻰﻫﺎ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﺷــﻐﺎﻟﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍﻥ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.

ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ

ﻓﻴﺼﻞ ﻣﻘﺪﺍﺩ:

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎیﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان
در ﺳﻮرﯾﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ

ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺳــﻮﺭﻳﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭ
ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ
ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳــﻔﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ،
ﺑﻪ »ﻧﻮﺭﻧﻴﻮﺯ« ﮔﻔﺖ :ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻯ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳــﻮﺭﻳﻪ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ،ﺗﺸﻮﻳﻖﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﻮﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ .ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺩ :ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﻳﻔﺎﻯ
ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﻪ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ .ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﺭگ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﺭﻳﻪ
ﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭﻯ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻚﻫﺎ
ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻭﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺩﻭ ﻣﻠﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ﺳــﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﺷﺮﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ ﻛﻤﻚ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﺷــﻮﻳﻢ .ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳــﻮﺭﻳﻪ
ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﺑﺰﻧﻴﻢ.

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

اﯾﺮان ﻣﻮﺿﻮع
ﮔﻔﺖوﮔﻮیﻣﺸﺎوراﻣﻨﯿﺖﻣﻠﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎوﻧﺘﺎﻧﯿﺎﻫﻮ

ﻳﻚ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠــﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳــﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷــﻐﺎﻟﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺭژﻳﻢ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰﺩﺭﺑﺎﺭﻩﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯﺍﻳﺮﺍﻥﮔﻔﺘﮕﻮﻛﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻳﺪﻳﻌﻮﺕ
ﺁﺣﺎﺭﻭﻧﻮﺕ ﺑﺎ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻔﺮ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﻣﻠﻰ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﻧﻮﺷﺖ ﻛﻪ ﻭﻯ ﺩﺭ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ
ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭ ''ﺗﻤﺎﻳــﻞ ﭼﻨﺪ ﻛﺸــﻮﺭ'' ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺎﺩﻯﺳــﺎﺯﻯ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻳﺪﻳﻌﻮﺕﺁﺣﺎﺭﻭﻧﻮﺕ،ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻣﻨﻴﺖﻣﻠﻰﻛﺎﺥﺳﻔﻴﺪ
ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷــﻐﺎﻟﻰ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻳﻚ ﭘﻨﺲ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﺎﺭﻯﺍﺵ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﻰ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﺳﻔﺮ ﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻬﺎﻯ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴــﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﮔﺎﻩ ﺩﺭ
ﺗﻞﺁﻭﻳﻮ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ
ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺭﻭﺍﺑﻄﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺭﺍ ﻋﺎﺩﻯﺳﺎﺯﻯ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ  24ﺁﺫﺭ1399

ﺷﻤﺎﺭﻩ5902
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ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺟﺪﯾﺪ وام ﮐﺮوﻧﺎ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
ﻫﻨﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭﺍﻡ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩ.
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ  1400ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺧﺒﺮﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
 ﺩﻭﺭ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﻭ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎ
ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ  6ﻫﻔﺘﻪ ﻛﺎﻻ ﺍﻧﺒﺎﺭ
ﻛﻨﻨﺪ /.ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺭﺍﺷﺎﺗﻮﺩﻯ

ﺍﻋﺪﺍﺩ

ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
515ﻫﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ

ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  23ﺁﺫﺭ ،99
ﺷــﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﺎ ﺍﻓــﺖ  11ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
700ﻭﺍﺣﺪﻯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  515ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ 751ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺳﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ
ﻫﻢ ﻭﺯﻥ ﻧﻴﺰ  820ﻭﺍﺣــﺪ ﺍﻓﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ
456ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  310ﻭﺍﺣﺪ ﺭﺳــﻴﺪ .ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ
ﻧﻮﺭﻯ ،ﺷــﭙﻨﺎ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷــﺎﺧﺺ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻯ ﻓﻤﻞ،
ﺷﺴﺘﺎ ،ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻭﻣﻌﺎﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻨﻔﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.

ﺑﻮﺩﺟﻪ

ﮐﺴﺮی ۳۰۰ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺑﺮﻋﮑﺲ!

ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻛﺴﺮﻯ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،1400
ﺳــﻘﻒ ﺑﺎﻻﻯ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺭﺩ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ
ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻻﻳﺠﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻫﻴﺎﻫﻮﻳﻰ ﺑﻴﺶ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻻﻳﺤﻪ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻛﺴﺮﻯ
ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳــﺖ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﻻﻳﺤﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﺴﺮﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ 12 ،ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺮﺩ .ﺳﻘﻒ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ
ﺁﻳﻨﺪﻩ 2435ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺩﺭ ﺑﺨــﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺩﻭﻟﺖ 841ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑــﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺣــﺪﻭﺩ 929ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺭﺍ ﺗﺸــﻜﻴﻞ
ﻣﻰﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ )ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ( ﺑﺎ  317ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ،
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ )ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ
ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ
ﺩﻭﻟﺖ(  225ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ )ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺳــﻬﺎﻡ( ﺑﺎ  298ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺷــﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ
ﺍﻫﻢ ﺁﻥ ﺭﺷــﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 100ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺑــﻪ 225ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﺎﻣﻞﺗــﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ
ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻧﻴﻤﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﺪ ،ﻭﻟﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ  199ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺍﺯ ﻓــﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻓــﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ  25ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﺮﺍﻧــﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﻫﺸــﺘﻢ ﺍﺯ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ  841ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﺭﺍ
ﺑــﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  630ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ
ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺳﺖ ،ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ
 ،1400ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ
ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗــﺎ ﺗﺎﺋﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻻﻳﺤﻪ
ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻻﻳﺤــﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑــﻪ ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﻰ ،ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥﻫﺎﻯ
ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﺭﺩ ﺷﻮﺩ ،ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ
ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺭﺩ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﺤﻪ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﺴﺘﻪ
ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳــﺨﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺳﻬﻢ
ﺍﻧــﺪﻙ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﻛﺴﺮﻯ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺣﺪﻭﺩ  320ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﺮﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻛﺴﺮﻯ ﺗﺮﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ،
ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫــﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ
ﺷــﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ
ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫــﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﺩﻳﮕــﺮ )ﻧﻔــﺖ ﻭ ﻭﺍﮔــﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﺍﻳــﻰ ﻣﺎﻟﻰ(
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻮﺩ.

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

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ درآﻣﺪ اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ
ﭼﻪ ﮐﺮد؟

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  5ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳــﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ
ﻫﻤﻪﮔﻴﺮﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﺯﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﻫﻨﮕﻔﺘﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ
ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ
ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳــﻄﺢ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ،
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳــﻂ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2020ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ  5.2ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ،ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ
ﺩﺭ ﻛﺮﻭﺍﺳﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻛﺮﻭﺍﺕﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
13ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ3.8 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺳﻮﺋﺪ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 4.1 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺁﻟﻤﺎﻥ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 4.6 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ5.7 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻫﻠﻨﺪ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫــﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 5.8 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺩﺍﻧﻤﺎﺭﻙ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 5.9 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﻨﻼﻧﺪ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 6 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﺗﺮﻳﺶ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 7.9 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻠﮋﻳﻚ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 8 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 9.1 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣــﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ9.8 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﭘﺮﺗﻐﺎﻝ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷــﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ 9.9 :ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ
ﻓﺮﺍﻧﺴــﻪ :ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ 2020ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ11.6:ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ

ﻣﻜﺚ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎی
ﺑﻠﻮﮐﻪ ﺷﺪه اﯾﺮان در آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭگ
ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺑﻠﻮﻙ ﺷــﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ
ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻰ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 2018ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ .ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻴﻮﻉ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ ﻓﺸﺎﺭ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺷﺪﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ،ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ
ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﻓﺘﺮ
ﺑﺎ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﭘﺰﺷــﻜﻰ ﻭ
ﺍﻗــﻼﻡ ﺩﺍﺭﻭﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻣﻰﻧﻮﻳﺴــﺪ :ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳــﻰ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎ ﺍﻋﻼﻡ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ
ﻣﺸﻤﻮﻝﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻗﺮﺍﺭﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻃﺒﻖﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ،
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  4700ﻣﻮﺭﺩ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﺪﻩ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﺪﻭﺩ  2.5ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻏﺮﺍﻣﺖ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ
ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺻﻠﻰﺗﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻭ
ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺯﻳﺮ ﺍﺳﺖ:
 -1ﺣﺪﻭﺩ  1.9ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺩﺭ ﺳﻴﺘﻰ
ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺑﻮﺭﺳــﻰ ﻛﻠﻴﺮ ﺍﺳــﺘﺮﻳﻢ
ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭگ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ،ﻛﻠﻴﺮﺍﺳﺘﺮﻳﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺎﻟﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺣﺪﻭﺩ  1.67ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﺳﻂ
ﻛﻠﻴﺮﺍﺳﺘﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭگ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺑﺮﺧﻰﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯﻗﻀﺎﺋﻰﻟﻮﻛﺰﺍﻣﺒﻮﺭﮔﻰﺭﺳﻴﺪﮔﻰﺑﻪ
ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻴﻄﻪ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ.
 - 2ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﻴﺰ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ
 50ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻥﻫﺎ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺳــﺎﺑﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ
ﺩﻯﺳــﻰ )ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ( ﻭ  10ﻣﻠﻚ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
 -3ﺍﻣﻼﻙ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺍﻋﺼﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﻋﻠﻮﻯ ﻭ ﺑﺎ
ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 2009ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﻃﺒﻖ ﺭﺍﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ژﻭﺋﻦ
 2017ﻛﻨﺘﻞ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ
ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ.

ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺿﻤﻦ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ
ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﭼﻚ  5ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﭼﻚﻫــﺎﻯ ﺟﺪﻳــﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 3ﺳﺎﻟﻪ
ﺭﻭﻯ ﭼﻚ ﺩﺭﺝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺳــﻘﻒ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺻﺎﺩﺭﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻯ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﻚ
ﺳﺎﻝ  1397ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ  3ﻓﺎﺯ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸﺨﺺ

اﻋﻤﺎل ۵ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﭼﮏ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ

ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻚ
ﻓﺮﺩﻯ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ 10 ،ﺭﻭﺯ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ
ﺍﺳﻤﺶ ﺩﺭ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺮﺩ ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﮔﺮ ﭼﻜﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ،ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺍﺳــﻢ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺪﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭﺝ ﻣﻰﺷﻮﺩ 24 .ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ  5ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺩ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﻣﺮﺍﺩﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ  5ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖ،
ﻓﺮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺣﺴــﺎﺏ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﺎﺭﺕﺑﺎﻧﻜﻰ ﺟﺪﻳﺪ،

ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ،ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺴﺎﺏﻫﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺴﺮﻯ
ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻚ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ
ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻜﺎﻧﻴﺴــﻢ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻔﻘﻮﺩﻯ ﭼﻚ ﻫﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﻚ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻣﻀﺎﻛﻨﻨﺪﻩ ﭼﻚ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ.

ﺍﺑﺮﺍﺯ »ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ« ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺯﻡﺣﺴﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ -ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ :ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎﺑﻚ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ »ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ« ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ »ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺴﺘﻴﻢ« ،ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ »ﺷﺎﻫﻴﻦ« ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ »ﺑﺮﻟﻴﺎﻧــﺲ« ،ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻳﻚ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮﻯ
»ﺗﻴﺒﺎ« ﺭﺍ  8ﺳﻮﭘﺎپ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ!« ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻯ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎﺑﻚ ﺻﺤﺮﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ »ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻮﺍﻡﺯﺩﮔﻰ ﺍﺳﺖ«
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺭﺍ »ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻋﺰﻡ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻰ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺷﺪﻥ
ﻧﺰﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ« ﺑﺮﺷﻤﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻢ ﻋﺎﺟﺰ
ﻭ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻳﻰ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺭﺯﻡﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﮔﻮﺵ ﻓﻠﻚ ﺭﺍ ﻛﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺁﻥ
ﭼﻨﺎﻥ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻗﻼﻡ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  100ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺍﺯ ﺟﻴﺒﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ!
ﺣﺎﻝ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ،ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ! ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻯ »ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﻮﺩﻥ« ﻋﺠﻴﺐ ﻭ
ﺗﺤﻴﺮﺍﻧﮕﻴﺰ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ! ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻭﺍژﻩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ
ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻳﻜﺴــﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻠﺖ ﻭ
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻰﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ! ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪﻭﺩ 2ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﻛﻪ
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺭﺯﻡ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ
ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻛﺮﺩ ،ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ )ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺻﻤﺖ( ﺭﻓﺖ.
ﺍﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻮﺿﻊ ﺭﺿﺎ ﺷــﻴﻮﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﺍﺳــﺖ» :ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧــﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑــﻮﺩﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ
ﺣﺎﻝ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺬﻑ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ!«
 ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو در اﯾﺮان؛ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻴﻮﺍ ،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺮﻭﺝ ﺣﺪﺍﻗﻞ  10ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻧﺎﭘﻼﺱ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﺷﺎﺭژ ،ﻫﺎﻳﻤﺎ ،ﺭﺍﻧﺎ ،ﻛﻮﺋﻴﻚ،
ﺷﺎﻫﻴﻦ ،ﺳﺎﻳﻨﺎ ،ﭘﮋﻭ 207ﭘﺎﻧﻮﺭﺍﻣﺎ ،ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ،ﺁﺭﻳﺎ K132 ،ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ .ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﻮﺳــﺎﻥ ﻭ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻫﻢ ﺭﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧــﻮﺍﻉ ﺟﻚ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺍﻧﻮﺍﻉ
ﺍﻡﻭﻯﺍﻡ ﻭ ﺍﻳﻜــﺲ  33ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ
ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻬﻤﻦ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ
ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻃﻰ  8ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ
 4ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  853ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ  15ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 962
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  125ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﻗﻴﺐ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻛﻤﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﻫﻴﭻ ﺭﻗﻴﺐ ﺟﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ!

 ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻰ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰﻫﺎﻯ ﭘﻰ ﺩﺭ ﭘﻰ
ﺭﺯﻡﺣﺴــﻴﻨﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻩ
ﮔﻮﺵ ﻓﻠﻚ ﺭﺍ ﻛﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻝ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻴﺐ
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ
ﺣﺎﻝ ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺭﻗﻴﺐ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺬﻑ
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭﻯ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺻﻤﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ »ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ« ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺷﺎﻫﺪ ﺭﻓﻊ ﻳﻚ ﺷﺒﻪ
ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻯ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻠﻰ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ
ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ!؟
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﭼﺮﻯﺁﺭﻳﺰﻭ  (Turbo) 6ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ ﻣﺎﻩ  98ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺴــﺎﺏ ﺩﻻﺭ
11ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 400ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺣﺪﻭﺩ 372ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ،ﻗﻴﻤﺖ 872ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷــﺪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖ ﭼﺮﻯ ﺗﻴﮕــﻮ  (IE) 7ﻧﻴﺰ ﺍﺯ 437ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
300ﻫــﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ  98ﺑﻪ 990ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻣﻰﻛﻨﺪ» :ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻯ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﻳﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻯ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ ﻧﺠﻮﻣﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺷﻮﻧﺪ؛
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ،ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰﺳﺎﺯﻯ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ«.
 اﻧﺤﺼﺎری ﻧﺒﻮدن ﺑﺎزار ﺧﻮدرو؛ ﻋﻮامﻓﺮﯾﺒﯽ اﺳﺖ

ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻋﺠﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ،
ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ »ﻫﺎﻳﻤﺎ«ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻋﻮﺍﻡﻓﺮﻳﺒﻰ ﺑﺮ
ﻣﻰﺷﻤﺎﺭﺩ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﺯﺍﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ
ﺭﮔﻮﻻﺗﻮﺭﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ،ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  93ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻯ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ
ﻭ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ» :ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  90ﺩﺭﺻﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
 2ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﺷﻴﻮﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ  17ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﺩﻋﺎﻳﻰ ﻧﺎﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻮﺍﻡﻓﺮﻳﺒﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺯ  17ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺗﻌﺪﺍﺩ  15ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻘــﻂ ﻣﻮﻧﺘﺎژﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻧﻜﻪ
ﺳــﻬﻢ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﻻﺯﻡ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴــﺖ« .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻳﻦ
ﺩﺳﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺍﺛﺮﻯ ﺩﺭ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻧﺸﻮﺩ ،ﺯﻳﺮﺍ ﺭﻗﺒﺎ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺪﺗﻰ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳــﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺣﺬﻑ ﺩﻻﻻﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻫﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﻰ ﻣﻰﺷﻨﻮﻧﺪ،
ﻭﻟﻰ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭﻋﺪﻩﺍﻯ ﻋﻤﻠﻰ ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧــﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ! ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻧﻰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ
ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻓﻐﺎﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻣﻠﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺮﻓﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺮﺳﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ!
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺍﻯ
ﻋﺮﺿــﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ 25ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍ ً ﻓﻌ ً
ﻼ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻠﺴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﭼﺸﻢ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ،
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻴﺮﺍژ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ
ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﺑﻴﺎﻳﺪ.
ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺷﻴﻮﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ
ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻫﺮ  3ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻮﺭﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺜﻼ  6ﻳﺎ  9ﻣﺎﻩ ﻳﺎ
ﻳﻜﺴﺎﻝ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺎھﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ،ﻧﻪ ﻓﻘﻂ  ۳ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر!

ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ  3ﻣﺎﻫﻪ ﺭﻓﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺯ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺭﻗﺎﺑﺘﻰﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳــﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ! ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪﻓﻘﻂ
3ﻣﺎﻩ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺁﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ! ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ
ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ
ﺁﺯﺍﺩﺳــﺎﺯﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ
ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﻋﻠﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺁﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻳﺎ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ!؟ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ
ﺟﺎﻳﻰ ﻧﺨﻮﺍﺑﻴﺪﻩ ﻛﻪ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺵ ﺑﺮﻭﺩ! ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬﺍﺭﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﺭﻛﺎﻥ ﻗــﻮﺍﻯ ﻣﺠﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﻩﻫﺎ ﺑﺎﺭﻩ
ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺭﺯﻡ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﺎﺩﮔﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ!

ﻫﻤﺘﻰ:

ّ
ﻫﻤﺖ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﮔﻔﺖ :ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ 6ﻣﺎﻩ
ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ
1.4ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ 6ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ 1.3ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ .ﻋﺒﺪﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﻰ
ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ( ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﺧﻮﺩ ﻧﻮﺷﺖ:
ﻫﻤﺖ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺗﻼﺵ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻭ ّ
ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ.

ﻭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﺷﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺘــﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺣﺴــﺎﺏﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﭘﺎﻳﻪ ) (1390=100ﺩﺭ  6ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ  99ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ
ﻧﻔﺖ ﺩﺭ 6ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﺜﺒﺖ 1.4ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ 6ﻣﺎﻩ ﻧﺨﺴــﺖ ﺳﺎﻝ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺜﺒﺖ 1.3ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ  99ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻨﻔﻰ  2.9ﻭ ﻣﺜﺒﺖ 5.1ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻨﻔﻰ 0.6ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ 3.2ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ؟

ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ
ﺟﺎﺭﻯ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ  86.6ﻭ 86ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻬﻢ
ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺳــﺖ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ،
ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺮ
ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺩﻫﻰ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺁﺧﺮﻳــﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺮﺥ
ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ

ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﻃﺒﻖ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﺥ
ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺮﺥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻋﺎﺩﻯ
10ﺩﺭﺻﺪ ،ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ 12ﺩﺭﺻﺪ،
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ 14ﺩﺭﺻﺪ ،ﻧﺮﺥ
ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﻳﻚﺳــﺎﻝ 16ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻧﺮﺥ
ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺳﺮﺭﺳﻴﺪ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ 18ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴــﻦ ،ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺁﻣﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛــﺰﻯ ﺍﺯ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺳــﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ،ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ
ﻭ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2776ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  600ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ 2857 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
600ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  2900ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ
ﺍﻭﻝ ﺳــﺎﻝ ،ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ،ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫــﺎﻯ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ،ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﻭ ﺧــﺮﺩﺍﺩ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1956ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  800ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ1995 ،ﻫﺰﺍﺭ
ﻭ 300ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﻭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2000ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳﻪﻣﺎﻫﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﻭﻡ
ﺳﺎﻝ  1399ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺗﻴﺮ ،ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2932ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ 3094 ،ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  400ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
 3195ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  400ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﻭ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻴﺮ ﻭ ﺷــﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﺪﻭﺩ
2124ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ 2275ﻫــﺰﺍﺭ ﻭ 300ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.

ﺳﻘﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﺻﻼح ﺷﺪ

ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻘﻒ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﺼــﺎﺏ ﻣﺠــﺎﺯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫــﺎﻯ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﻪ 500ﻫﺰﺍﺭ

ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ )ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳــﻤﻰ( ﺑــﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ"ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬــﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺛﺎﺑﺖ " ﻣﻠﺰﻡ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ  50ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﻔﻮﻳﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ"ﺳﻬﺎﻡ،
ﺣﻖﺗﻘﺪﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ

ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻓﺮﺍﺑﻮﺭﺱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ
ﺩﺭ ﮔﻮﺍﻫــﻰ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﻛﺎﻻﻳﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﻧﺰﺩ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺑﻮﺭﺱﻫﺎ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ،ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯ ﺳﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺩﻫﻨﺪ.

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

ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪات را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد
ﺧﺴﺮﻭﺯ ﺷﻬﺮﺍﺯ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﻯ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﻳﺎﻝ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺧﺎﻧﮕﻰ »ﺳﻴﺎﻭﺵ« ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺳﺮﻭﺵ ﻣﺤﻤﺪﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﻫﻢﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﺛﺮﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺳﺮﻳﺎﻝ »ﺳــﻴﺎﻭﺵ« ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻳﻮﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻟﺬﺗﺒﺨﺶ ﺑﻮﺩ ،ﺷــﺨﺼﺎ ﺍﺯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻡ،
ﭘﺮﻭﺗﻜﻠﻬﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ

ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻛﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﺳــﺮ ﻣﻰﺑﺮﺩﻧﺪ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺗﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩ
ﺑﺎ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻓﺸــﺎﺭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺳﻴﺎﻭﺵ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ
ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳــﺮﻳﺎﻝ »ﻟﻮﺗﻰ« ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺟﻮﺍﺩ ﺍﻓﺸﺎﺭ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻡ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﻢ،
ﻧﻘﺶ ﭘﺪﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻣﻰﮔﺬﺭﺍﻧﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ

ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺨﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﺷﻬﺮﺍﺯ
ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻚ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺷــﻐﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﻋﺎﻳﺖ
ﻛﺎﻣﻞ ﭘﺮﻭﺗﻜﻠﻬﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ
ﺳﺮﻳﺎﻝ »ﻟﻮﺗﻰ« ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﻜﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻭ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﻧﻘﺪﻯ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻧﺪﻭﻫﻰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ – ﻳﻮﺳــﻒ ﺧﺎﻛﻴﺎﻥ :ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸــﺘﺮﻛﻢ ﺑﺎ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﺷﺪﻡ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﭘﺎپ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ .ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﻤﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﺍﻭ ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈــﺮ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﺑــﺮﺩ ،ﻣﺪﺗﻰ ﺩﺭ
ﺑﻰﺧﺒﺮﻯ ﻣﺤﺾ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﻜﺮﺭﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺩﻭﺳــﺘﻤﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻡ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﻧــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻮﺵ ﺻﺪﺍﻯ ﭘﺎپ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻨﻤﺎﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺳﺸــﻰ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻢ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﻔﻬﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻰ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﻣﺘﻮﺳــﻄﻰ
ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎﻯ ﺳﺨﻴﻒ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺍﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻚ ﺷــﺎﻋﺮ ﻳﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺩﻩ ،ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ »ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺏ« ﺑﻪ ﺳــﺨﻦ
ﺩﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﻤﺮﻩ
ﻗﺒﻮﻟﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﺪ .ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎ ﻣﻰﺷــﻨﻮﻳﻢ ﺗﻮ ﮔﻮﻳﻰ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳــﺮﺍﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ ﻧﮕﻔﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻰﺍﺵ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻧﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ )ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻧﻴــﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ( ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﻻﻯ  90ﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺿﺎ ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻧﻮﺷــﺘﻢ،
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷــﻦ ﺭﻳﺰﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﻭﻣﻴﻦ
ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻜﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﻗﻮﻝ ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﺩ .ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﻯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﭘﺎپ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻣﻮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ
ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺻﺪﺩﺭﺻﺪ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﻣﻼﻙ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺭﺍﻙ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ،ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﺴــﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﺁﻭﭘﺲ ﺍﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺑﻰ ،ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴــﺎﺯﻯ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻳﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻣﻼﻙ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴــﺖ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﻯ ﺑﻰﻣﺤﺘﻮﺍﻳــﻰ ﻧﺒﻮﺩﻳﻢ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺪﺍﻥ
ﻭ ﻣﻮﺯﻳﺴــﻴﻦ .ﻭﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ،ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺯﻭﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺯﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﺗﻤﻴﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻮﺏﻫﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﻤــﻪ ،ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﻰﭘﻨﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻰﺭﺳــﻨﺪ
ﻛــﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺪ ﺍﺻــﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻛــﺲ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﻟﺶ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﻏــﺬ ﺑﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺎﺯ ﺩﻟﻨﮓ ﺩﻟﻨﮕﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ »ﺗﺮﺍﻧﻪ«
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰﺷﺪ.
ﻣﺤﺼــﻮﻝ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻰ ﺷــﺪﻧﺪ
ﻛــﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺷــﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ،ﻧﮕﺎﻫﺸــﺎﻥ ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﺮﺩﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﺩ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻘﺎﺷﻰ ﻣﻰﺍﻓﺘﺎﺩﻯ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ.
ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤــﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻛﻪ
ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻮﻡ
ﻭﺍﺭﻭﻧﮕﻰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﺳــﺮﺍﻳﻰ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻫﺎﻯ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻼﻙ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳــﺮﺍ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﻭ ﺳﻮﻳﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ .ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻫﺎ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺧﻮﺏ ﻳﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ؛ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺮﻭﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﻮﺏ ،ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﻗﻮﺍﻡ ﻧﺰﺩﻳﻜﺸﺎﻥ.ﺍﻯ
ﻛﺎﺵ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻭﻫﺎﻡ ﻭ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺷــﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷــﺪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ

ﭘﺎﯾﺎنﺿﺒﻂ»ﻧﻮرﺛﻤﻦ«

ﺗﺼﻮﻳﺮﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺛــﺮ
ﺣﻤﺎﺳــﻰ ﺭﺍﺑــﺮﺕ ﺍﮔﺮﺯ
ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ »ﻧﻮﺭﺛﻤﻦ«
ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳــﻴﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺍﺛﺮ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻠﻨﺪ
ﺭﺍﺑــﺮﺕ ﺍﮔﺮﺯ ﭘــﺲ ﺍﺯ
ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺷــﺪﻩ »ﺳــﺎﺣﺮﻩ« ﻭ »ﻓﺎﻧــﻮﺱ ﺩﺭﻳﺎﻳــﻰ« ﺩﺭ
ﻣﻘــﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠــﻢ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﻛــﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﻩﺍﻯ ﺷــﺎﻣﻞ ﺍﻟﻜﺴــﺎﻧﺪﺭ
ﺍﺳﻜﺎﺷــﮕﻮﺭﺩ ،ﻧﻴﻜﻮﻝ ﻛﻴﺪﻣﻦ ،ﺁﻧﻴﺎ ﺗﻴﻠﺮﺟﻮﻯ،
ﻭﻳﻠﻢ ﺩﻓﻮ ،ﺑﻴﻮﺭﻙ ،ﺍﻳﺘــﻦ ﻫﺎﻙ ﻭ… ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ
ﺍﻳﺴﻠﻨﺪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺪﻩ ﺩﻫﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻳﻜﻴﻨﮓﻫﺎ
ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ.
ﺍﮔــﺮﺯ ﻓﻴﻠﻢﻧﺎﻣــﻪ ﺭﺍ ﻛــﻪ ﻫﻨــﻮﺯ ﺟﺰﻳﻴــﺎﺕ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻰﺍﺵ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸــﺪﻩ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺷﺎﻋﺮ
ﻭ ﺭﻣﺎﻥﻧﻮﻳﺲ ﺍﻳﺴــﻠﻨﺪﻯ ،ﺷﻴﻮﻥ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﻟﻨﺪ
ﺷــﺮﻭﻉ ﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪ .ﺍﮔﺮﺯ
ﺩﺭ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﭼﻨﺪ ﻣــﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺩ

ﺑﻰ ﺷــﻚ ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ
ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ،ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﺍﺭﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻔﺘﻨــﺪ ،ﻋﺰﻡﻫﺎ ﺟﺰﻡ
ﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﻴﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗــﻼﺵ ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫــﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻭ ﺻﺪﺍﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﻋﺎﺩﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳــﺮﻫﺎ ﻭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻻﺗﻰ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳــﺮﺍﻳﻰ ﺷﺪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺭﺍ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ )ﺍﻫــﻮﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ( ﻛﻪ ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴــﺶ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ
ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺳﺮﺍﻳﻰ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗــﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻳﻢ .ﺳــﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
* ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻰ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻭ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺿﻤﻴﺮ
ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ،ﺁﻥ
ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺣﻰ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ
ﺍﻫﻮﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑــﻪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺣﺎﻳﺰ
ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳــﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﻄﻦ ﺍﻳﻦ
ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺲ ﻭ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻦ ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺍﺻﻴﻞ
ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﺑﺴــﺎﺯﺩ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩﻫﺎ
ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎ )ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎ(
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻫﻴﭻ ﺣﺴﻰ ﺑﺠﺰ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻣﻮﺯﻭﻥ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﻚ
ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﺍﮔﺮ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺩﻣﻰ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻭﺍﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺑﺴﺎﺯﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻛﺠﺎﻯ
ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﺭﻛﻴﻚﺗﺮﻳﻦ ﻭﺍژﻩﻫﺎ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮﻯ
ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ؟ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎ ﺁﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﻧﻪ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺷــﻴﺒﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻪ ﻗﻌﺮ ﺑﻰﺍﺧﻼﻗﻰﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺘﺬﺍﻝ ﻣﻰﻛﺸﺎﻧﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳﻔﻨﺎﻙﺗﺮ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﻣﻨﻬﺪﻡ ﺷﺪﻥ ﺍﺧﻼﻗﻴﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺩﺭ ﺫﻫــﻦ ﻭ ﺭﻭﺡ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭼﻴﺰﻯ ﭘﺎﻙ،
ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﻣﻰﺯﻧﻴﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻌﺎﻝ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻃﻼﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﺷﺪ.
* ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣــﺎ ﻫﺠﺮﺍﻧﻰ ،ﻭﺻﺎﻟــﻰ ،ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻭ ﻧﻔﺮﻳﻨﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻮﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ژﺍﻧﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺛﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻫﻰ
ﺑﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ،ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺮﺵ
ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻋﺸﻖ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻰﺁﻣﺪ ،ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺳــﻮژﻩ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﺳﺮﺍﻯ ﺧﻮﺏ
ﻧﺪﺍﺷﺖ.

ﺑﺎ »ﻓﻴﻠــﻢ ﺍﻳﻨﺪﭘﻨﺪﻧﺖ«
ﺍﺯ »ﻧﻮﺭﺛﻤــﻦ« ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺟﺎﻩﻃﻠﺒﺎﻧﻪﺗﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻠﻤــﺶ ﺗﺎ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻧﺎﻡ
ﺑــﺮﺩ .ﻧﻴﻜــﻮﻝ ﻛﻴﺪﻣﻦ
ﻧﻴــﺰ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻣﺎﻩ
ﺍﻛﺘﺒــﺮ ﺧــﻮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﻓﻴﻠﻤﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺻﺤﻨﻪﻫــﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﻣﻜﻤﻞﺍﺵ
ﺩﺭ ﻓﻴﻠــﻢ ،ﺣﺴــﺎﺑﻰ ﺍﺑــﺮﺍﺯ ﻫﻴﺠــﺎﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺁﻧﻴﺎ ﺗﻴﻠﺮﺟﻮﻯ ﻫﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺸــﺶ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﮔﺮﺯ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ »ﺳــﺎﺣﺮﻩ« ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺳــﺮﻳﺎﻝ
ﻛﻮﺗﺎﻩ »ﮔﺎﻣﺒــﻰ ﻭﺯﻳﺮ« ﺩﺭ ﻛﺎﻧــﻮﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
»ﺭﺍﺑﺮﺕ ﻭ ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻳﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ
ﺩﻳﮕــﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻠــﻖ ﺍﺛﺮﻯ ﻫﻨــﺮﻯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ
ﺷــﮕﻔﺖﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳــﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ ،ﻫﻨﻮﺯ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳــﺶ »ﻧﻮﺭﺛﻤــﻦ« ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺁﻧﻄــﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻫــﻮﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ
ﻛــﻪ ﺑﺎﺯﮔﻮﻛﻨﻨــﺪﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﻴﻬﻨﻰ ﺑﺎﺷــﺪ،
ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﭼﺎﺷــﻨﻰ ﻋﺸﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻧﺶ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ
ﻭ ﺍﻭ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤــﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ »ﭼﺮﺍ
ﺗﻨﻬﺎﻡ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻰ ﺭﻓﺘﻰ؟«» ،ﭼﺮﺍ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻭﺳﻢ ﻧﺪﺍﺭﻯ؟«» ،ﺑﺮﻭ ﻭﻟﻰ
ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻪ ﭘﺸــﻴﻤﻮﻥ ﻣﻴﺸــﻰ؟«» ،ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻰﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ«» ،ﺍﮔﻪ ﭘﺸﻴﻤﻮﻥ ﺷــﺪﻯ ﺑﺮﮔﺮﺩ«» ،ﺗﻮ ﻛﻪ ﻣﻨﻮ
ﺩﻭﺱ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻰ ﭼﺮﺍ ﺳــﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺎﺷــﺘﻰ؟« ﻭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺏ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ ﻣﺎ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﺭپ«
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻳﺪﻙ ﻣﻰﻛﺸــﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻧﻬــﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﻅ
ﺭﻛﻴﻚ ﻭ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛــﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺤﺶ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻴﺎﻥ
ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻄﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ
ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
* ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﺩ ،ﻫﻴﭻ ﺳﻼﺣﻰ
ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﺘﻠﻮ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻣﺎﻥ ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ؟ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﭼﻪ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻳﻢ؟ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﭼﻪ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﭼﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؟ ﺁﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﻣﺎﻳﻪ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺭﺥ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؟ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ
ﺍﻫــﻮﺭﺍ ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛــﺮﺩﻩ ﺧﻮﺏ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺍﻭ ﺍﺯ
ﭼﻴﺰﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻯ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ
ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ،ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻤﺮ ﻫﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﻣﻄﻠﻖ
ﺑﻜﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺣﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺒﻰﺍﺵ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻭ ﻫﻨــﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻬﻘﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻳﻚ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻨﮕﺮﻳــﻢ .ﺍﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
ﻫﻨﺮ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺍﺯ ﻓﺮﺩﻭﺳــﻰ ﻭ
ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﻭ ﺳــﻌﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺑﻨﺎﻥ
ﻭ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻭ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺷــﺠﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﻭ ...ﺑﻌﺪ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﺘﻠﻮ .ﺑﻪ ﺿﺮﺱ ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﮔﻔــﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﮔﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﺪﺑﻴﻨﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺸــﻮﺩ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻀــﺎﺩ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﺶ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ
ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﻔﺖ »ﻣﮕﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؟
ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺘﻠﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻧﺎﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺷﻬﺮﺕ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻢ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﻢ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻫﻴﭻ ﺗﻨﺎﺳــﺒﻰ ﺑﺎ ﻫــﻢ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ؟ ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﻫﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻫﻀﻢ
ﻛﻨﻢ؟«
ﺑﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻯ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ؟ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﺳﺨﻴﻒ ﻭ ﻣﺒﺘﺬﻝ ﻭ ﺑﻰﻣﻌﻨﻰ ﻭ
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻳﻚ ﺳــﻮﻯ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﺖ ،ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﻴﻦ
ﺁﺛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳــﺖ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ
ﺳــﻮﻯ ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﻤﻴﻦﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ،ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﺪ ﺍﺳــﺖ .ﻫﻴﭻ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻰ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﻧﻤﻰﭘﺮﺳــﺪ ﭼﺮﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺪﻩ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻟﻰ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩ؟ ﭼﺎﺭﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻭ ﺗﺠﺰﻳــﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻓﻜﺮ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺩﺭﻳﺎﺑﻴﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻭ ﺗﻼﺵ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ
ﺳــﺮﺯﻣﻴﻨﻤﺎﻥ؟ ﻳﺎ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻰﺧﻴﺎﻟﻰ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺑــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮﺍﻝ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﺗﺎ ﺧﺪﺍﻯ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮﺳــﻴﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﻘﺪﺭ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻳﻤﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﻭ ﺭﻭﻳﺎ
ﺷــﻮﺩ؟ ﺑﻰﺷﻚ ﻫﺮ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻤﻰ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﺍﻫﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ،ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ،ﺍﺭﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ ،ﻋﺰﻡﻫﺎ ﺟﺰﻡ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻰ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ
ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫــﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻭ
ﺻــﺪﺍﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻋــﺎﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼــﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻳﻦ
ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻰﺷﻚ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﻫﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ
ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﻣﻰﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ.

»آﻧﺎ د آرﻣﺎس« در »ﻣﺮد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی«

»ﺁﻧﺎ ﺩ ﺁﺭﻣــﺎﺱ« ﺑﺮﺍﻯ
ﻧـﻘﺶ ﺁﻓــﺮﻳﻨــﻰ ﺩﺭ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻛﺮﻳــﺲ ﺍﻳﻮﺍﻧﺰ
ﻭ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﮔﺎﺳــﻠﻴﻨﮓ ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﻢ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﻣﺮﺩ
ﺧﺎﻛﺴــﺘﺮﻯ« ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ
ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺭﻭﺳــﻮ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﺣﻖ
ﺳــﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﭘــﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛــﺮﺩ ﻭ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﺭﺍﻳﺎﻥ ﮔﺎﺳــﻠﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻛﺮﻳﺲ ﺍﻳﻮﺍﻧﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺁﺛﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘــﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜــﺲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ» .ﻣﺮﺩ
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻯ« ﻳﻚ ﺭﻣﺎﻥ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﺎﺭگ ﮔﺮﻳﻨﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2009
ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪ .ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺭﻣﺎﻧــﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ »ﻣﺮﺩ ﺧﺎﻛﺴــﺘﺮﻯ« ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﻣﺮﺩ ﺧﺎﻛﺴــﺘﺮﻯ ﻳﻚ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻭ ﻣﺎﻣﻮﺭ

ﺳﺎﺑﻖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺎ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﻛــﻮﺭﺕ ﮔﻨﺘﺮﻯ ﻧﺎﻡ
ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﻛﺸﻦ
ﻣﻬﻴﺞ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻨﺘﺮﻯ
)ﺑﺎ ﺑــﺎﺯﻯ ﮔﺎﺳــﻠﻴﻨﮓ(
ﺭﺍ ﺭﻭﺍﻳــﺖ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺳﺎﺑﻘﺶ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻟﻴﻮﺩ ﻫﻨﺴــﻦ )ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﻳــﺲ ﺍﻳﻮﺍﻧﺰ(
ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺩﺩﻻﻳﻦ» ،ﺁﻧﺎ ﺩ ﺍﺭﻣﺎﻧﺲ«
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﭼﺎﻗﻮﻛﺸﻰ«
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻠﺪﻥ
ﮔﻠﻮﺏ ﻫﻢ ﺷﺪ.
ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ »ﺳــﺮﺟﻴﻮ«،
»ﺧﺒﺮﭼﻴﻦ« ﻭ »ﻣﺘﺼﺪﻯ ﺷــﻴﻔﺖ ﺷﺐ« ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﭼﻨﺪ
ﻓﻴﻠﻢ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2021ﺳﺎﻝ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ.
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ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻬﻰ ﺩﺭ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻓﺮﺝ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻛﻮﻭﻳﺪ  ،19ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ
ﻫﻨﺮ« ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﺍﻳﻦ ﻋﻜﺎﺱ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻜﺴﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﻜﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﭼﻢ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﭼﻴﻦ ﻭ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻦ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ ﻣﻴﺰﺑﺎﻥ ﻭ ﭼﻴﻦ ﻣﻨﺸﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ

» ۸۷ﻣﺘﺮ« در ﭘﺎﯾﺎن راه

ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ » 87ﻣﺘﺮ«
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻋﻴﺎﺭﻯ ،ﺩﻯ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺳــﺮﻳﺎﻝ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ » 87ﻣﺘﺮ« ﻳﻚ
ﺩﺭﺍﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﭘﻮﺭﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﻭ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺍﺳﺖ .ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ
ﭘﻮﺭﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﺵ
ﺧﺎﻧﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺝ ﻧﺎﺻﺮﻯ
ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺒﺎﺏﻛﺸﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﺟﺐ
ﺧﻠﻴﻠﻰ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ ،ﻗﺼﻪ
 87ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﺶ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  30ﻟﻮﻛﻴﺸﻦ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺑﺮق ﻧﻮرد در »زﯾﺮﺧﺎﮐﯽ«

ﺳﺮﻳﺎﻝ »ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻰ« ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ
ﺩﻭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺗﺎﺯﻩﺍﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ.
ﻫﻮﻣــﻦ ﺑﺮﻕ ﻧﻮﺭﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴــﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺎ ﺟﻠﻴﻞ
ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳــﺮﻳﺎﻝ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺻﺒﺎ ،ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ »ﺯﻳﺮﺧﺎﻛﻰ« ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﺩﺭ
ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺳﺎﻟﺠﺎﺭﻯ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺮﻳﺎﻝ ﺭﻣﻀﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺷﺪﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ،ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎﻯ ﻓﺮﻳﺒﺮﺯ ﺑﺎﻏﺒﻴﺸﻪ
ﺑﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻤﺸﻴﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻛﺎﺭﺍﻛﺘﺮﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﻣﻦ
ﺑﺮﻕ ﻧﻮﺭﺩ ﻭ ﭘﮋﻣﺎﻥ ﺟﻤﺸــﻴﺪﻯ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ
ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﻟﻮﻧﻪ ﺯﻧﺒﻮﺭ« ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﻤﺒﺎﺯﻯ ﺑﻮﺩﻧﺪ.

»ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه«ﮐﻠﯿﺪﺧﻮرد

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ« ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ
ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﻰ ﻫﺎﺷــﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻛﺒﺮﻯ ﻭ ﻳﻮﺳــﻒ ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺎ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻴﻠﻢ»ﻣﺨﻔﻴــﮕﺎﻩ« ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻓﻴﻠــﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ
ﻧﺎﺩﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻭ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺩﺭ ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳــﺖ :ﺍﺯ ﻭﻗﺘــﻰ ﻳﺎﺩﻣﻪ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﺍﺳــﻪ ﺯﻧﺪﮔﻴﻢ ﺭﻛﺎﺏ ﻣﻰﺯﻧــﻢ ﻭﻟﻰ ﻛﻢ ﺯﻣﻴﻦ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ،ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻬﻤﻴــﺪﻡ ﺧﻮﺑﻪ ﻳﻪ ﻭﻗﺘﺎﻳﻰ ﺯﻣﻴﻦ
ﺑﺨﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻰ ﺭﺍﻩ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﻴﺮﻯ...

»زورو« زﻧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷﻮد

ﺷﺒﻜﻪ »ﺍﻥﺑﻰﺳــﻰ« ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺛﺮ ﻛﻼﺳﻴﻚ »ﺯﻭﺭﻭ« ﺍﺳﺖ.
ﺧﻼﻕ ﭘﺮﻛﺎﺭ ﺍﺯ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﺯﻭﺭﻭ« ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ
ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﺑﺮﺕ ﺭﻭﺩﺭﻳﮕﺰ ،ﺭﺑﻜﺎ ﺭﻭﺩﺭﻳﮕﺰ ﻭ ﺳﻮﻓﻴﺎ ﻭﺭﮔﺎﺭﺍ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺭﺍﺑﺮﺕ
ﺭﻭﺩﺭﻳﮕﺰ ﻭ ﺭﺑﻜﺎ ﺭﻭﺩﺭﻳﮕﺰ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮ
ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺭﺑﻜﺎ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺻﺒﺎ ،ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ »ﺯﻭﺭﻭ«
ﺑﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺳﻮﻻ ﺩﻭﻣﻴﻨﮕﻮﺋﺰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻰ
ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺍﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺸﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﺎﻳﻰ
ﺯﻧﺪﮔﻰﺍﺵ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﻗﺼﻪ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﻯ ﺯﻭﺭﻭ ﺍﺳﺖ.

»ﮐﺎرول ﺳﺎﺗﻦ« درﮔﺬﺷﺖ

»ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺳــﺎﺗﻦ« ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻫﺎﻟﻴﻮﻭﺩﻯ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻳﻰ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ  ،THE HELPﻣﺎﮔﻨﻮﻟﻴﺎﻫﺎﻯ ﭘﻮﻻﺩﻳﻦ
ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺣﻘﻴﻘﻰ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ  76ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩ .ﺍﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ Touro
 Infirmaryﺩﺭ ﻧﻴﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﺳﭙﺮﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﭙﺮﻯ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ
ﺍﻳﻦ ﺷــﻬﺮ ﻣﺮگ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴــﻨﻴﻢ» ،ﻛﺎﺭﻭﻝ ﺳﺎﺗﻦ« ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻠﻜﻪ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻧﻴﻮﺍﻭﺭﻟﺌﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﻫﻪﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺍﻧﻰ

ﺑﺮﻓــﺖ ﺍﺯ ﻟــﺐ ﺭﻭﺩ ﻧﺰﺩ ﭘﺸــﻨﮓ
ﺯﺑﺎﻥ ﭘــﺮ ﺯ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﻭ ﻛﻮﺗــﺎﻩ ﭼﻨﮓ
ﺑــﺪﻭ ﮔﻔــﺖ ﻛﺎﻯ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﺍﺭ ﺷــﺎﻩ
ﺗــﺮﺍ ﺑﻮﺩ ﺍﺯﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﺴــﺘﻦ ﮔﻨﺎﻩ
ﻳﻜﻰ ﺁﻧﻜﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﺷﻜﺴــﺘﻦ ﺯ ﺷﺎﻩ
ﺑــﺰﺭﮔﺎﻥ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻧﺪﻳﺪﻧــﺪ ﺭﺍﻩ
ﻳﻜﻰ ﻛﻢ ﺷــﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻳــﺪ ﺑﺠﺎﻯ
ﺟﻬــﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺑﻰﻛﺪﺧــﺪﺍﻯ
ﻗﺒــﺎﺩ ﺁﻣــﺪ ﻭ ﺗــﺎﺝ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﻧﻬﺎﺩ
ﺑﻜﻴﻨــﻪ ﻳﻜﻰ ﻧــﻮ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﺭ ﮔﺸــﺎﺩ
ﺑﻴﺎﻣــﺪ ﺑﺴــﺎﻥ ﻧﻬﻨــﮓ ﺩژﻡ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻰ ﺯﻣﻴــﻦ ﺭﺍ ﺑﺴــﻮﺯﺩ ﺑﺪﻡ
ﻫﻤﻰ ﺗﺎﺧــﺖ ﺍﻧﺪﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸــﻴﺐ
ﻫﻤﻰ ﺯﺩ ﺑﮕــﺮﺯ ﻭ ﺑﺘﻴــﻎ ﻭ ﺭﻛﻴﺐ
ﺯ ﮔﺮﺯﺵ ﻫﻮﺍ ﺷﺪ ﭘﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﻙ ﭼﺎﻙ
ﻧﻴﺮﺯﻳــﺪ ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻴﻚ ﻣﺸــﺖ ﺧﺎﻙ
ﻫﻤــﻪ ﻟﺸــﻜﺮ ﻣﺎ ﺑﻬــﻢ ﺑــﺮ ﺩﺭﻳﺪ
ﻛﺲ ﺍﻧﺪﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻧﺪﻳﺪ
ﺩﺭﻓــﺶ ﻣﺮﺍ ﺩﻳــﺪ ﺑﺮ ﻳــﻚ ﻛﺮﺍﻥ
ﺑﺰﻳــﻦ ﺍﻧــﺪﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﮔــﺮﺯ ﮔــﺮﺍﻥ
ﭼﻨﺎﻥ ﺑــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻢ ﺯ ﺯﻳﻦ ﺧﺪﻧﮓ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻴﻚ ﭘﺸّ ــﻪ ﺳﻨﮓ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺑﮕﺴﺴــﺖ ﻭ ﺑﻨــﺪ ﻗﺒﺎﻯ
ﺯ ﭼﻨﮕــﺶ ﻓﺘﺎﺩﻡ ﻧﮕــﻮﻥ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻯ
ﺑــﺪﺍﻥ ﺯﻭﺭ ﻫﺮﮔــﺰ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻫﮋﺑــﺮ
ﺩﻭ ﭘﺎﻳــﺶ ﺑﺨﺎﻙ ﺍﻧﺪﺭ ﻭ ﺳــﺮ ﺑﺎﺑﺮ
ﺳــﻮﺍﺭﺍﻥ ﺟﻨﮕــﻰ ﻫﻤــﻪ ﻫﻤﮕﺮﻭﻩ
ﻛﺸــﻴﺪﻧﺪﻡ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺁﻥ ﻟﺨﺖ ﻛﻮﻩ
ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﻰ ﺩﻝ ﻭ ﭼﻨﮓ ﻣﻦ
ﺑﺠﻨــﮓ ﺍﻧــﺪﺭﻭﻥ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺁﻫﻨﮓ ﻣﻦ
ﺑﺪﺳــﺖ ﻭﻯ ﺍﻧــﺪﺭ ﻳﻜﻰ ﭘﺸّ ــﻪﺍﻡ
ﻭ ﺯﺍﻥ ﺁﻓﺮﻳﻨــﺶ ﭘــﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪﺍﻡ
ﻳﻜﻰ ﭘﻴﻞ ﺗﻦ ﺩﻳﺪﻡ ﻭ ﺷــﻴﺮ ﭼﻨﮓ
ﻧﻪ ﻫﻮﺵ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻪ ﺭﺍﻯ ﻭ ﺩﺭﻧﮓ
ﻋﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﻞ ﻣﺴــﺖ
ﻳﻜــﻰ ﮔــﺮﺯﻩ ﮔﺎﻭﭘﻴﻜــﺮ ﺑﺪﺳــﺖ
ﻫﻤﺎﻧــﺎ ﻛﻪ ﻛﻮﭘــﺎﻝ ﺳــﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ
ﺯﺩﻧــﺪﺵ ﺑــﺮﺍﻥ ﺗﺎﺭﻙ ﺗــﺮگ ﺩﺍﺭ
ﺗﻮ ﮔﻔﺘــﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻫﻨــﺶ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺯ ﺳــﻨﮓ ﻭ ﺯ ﺭﻭﻳﺶ ﺑــﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩﺍﻧﺪ
ﭼﻪ ﺩﺭﻳﺎﺵ ﭘﻴــﺶ ﻭ ﭼﻪ ﺑﺒﺮ ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺭﻧﺪﻩ ﺷــﻴﺮ ﻭ ﭼــﻪ ﭘﻴﻞ ژﻳﺎﻥ
ﭼﻪ ّ
ﻫﻤﻰ ﺗﺎﺧﺖ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﭼﻮ ﺭﻭﺯ ﺷﻜﺎﺭ
ﺑﺒــﺎﺯﻯ ﻫﻤــﻰ ﺁﻣــﺪﺵ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ
ﭼﻨــﻮ ﮔﺮ ﺑﺪﻯ ﺳــﺎﻡ ﺭﺍ ﺩﺳــﺘﺒﺮﺩ
ﺑﺘــﺮﻛﺎﻥ ﻧﻤﺎﻧــﺪﻯ ﺳــﺮﺍﻓﺮﺍﺯ ﮔﺮﺩ
ﺟﺰ ﺍﺯ ﺁﺷــﺘﻰ ﺟﺴﺘﻨﺖ ﺭﺍﻯ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺍﻭ ﺳــﭙﺎﻩ ﺗﺮﺍ ﭘﺎﻯ ﻧﻴﺴــﺖ
ﺯﻣﻴﻨــﻰ ﻛﺠــﺎ ﺁﻓﺮﻳــﺪﻭﻥ ﮔــﺮﺩ
ﺑﺪﺍﻧﮕــﻪ ﺑﺘــﻮﺭ ﺩﻻﻭﺭ ﺳــﭙﺮﺩ
ﺑﻤﻦ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻩ ﺭﺍﺳﺖ
ﺗﺮﺍ ﻛﻴﻦ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻧﺒﺎﻳﺴﺖ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺗﻮ ﺩﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻪ ﭼﻮﻥ ﺁﮔﻬﻴﺴﺖ
ﻣﻴﺎﻥ ﺷــﻨﻴﺪﻥ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺗﻬﻴﺴﺖ
ﮔﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺒﺎﺭ
ﺗﻮ ﻓــﺮﺩﺍ ﭼﻨــﻰ ﮔﻞ ﻧﻴﺎﻳــﺪ ﺑﻜﺎﺭ
ﺍﺯ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻔــﺮﺩﺍ ﻣﻤــﺎﻥ
ﻛــﻪ ﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﭼﻪ ﮔــﺮﺩﺩ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﺮﺍ ﺟﻨــﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻮ ﺑــﺎﺯﻯ ﻧﻤﻮﺩ
ﺯ ﺑــﺎﺯﻯ ﺳــﭙﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺯﻯ ﻓــﺰﻭﺩ
ﻧﮕــﺮ ﺗــﺎ ﭼــﻪ ﻣﺎﻳــﻪ ﺳــﺘﺎﻡ ﺑﺰﺭ
ﺯﺭﻳﻦ ﺳــﭙﺮ
ﺯﺭﻳﻦ ﻭ ّ
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗــﺮگ ّ
ﺯﺭﻳــﻦ ﻟﮕﺎﻡ
ﺍﺳــﭙﺎﻥ
ﻫﻤــﺎﻥ ﺗﺎﺯﻯ
ّ
ﺑﺰﺭﻳــﻦ ﻧﻴﺎﻡ
ﻫﻨــﺪﻯ
ﻫﻤــﺎﻥ ﺗﻴﻎ
ّ
ﺍﺯﻳــﻦ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﺎﻣــﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔــﺮﺩ
ﻗﺒــﺎﺩ ﺍﻧــﺪﺭ ﺁﻣــﺪ ﺑﺨــﻮﺍﺭﻯ ﺑﺒﺮﺩ
ﭼــﻮ ﻛﻠﺒــﺎﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﺑﺎﺭﻣــﺎﻥ ﺩﻟﻴﺮ
ﻛﻪ ﺑﻮﺩﻯ ﺷــﻜﺎﺭﺵ ﻫﻤﻪ ّﻧﺮﻩ ﺷﻴﺮ
ﺧﺰﺭﻭﺍﻥ ﻛﺠﺎ ﺯﺍﻝ ﺑﺸﻜﺴــﺖ ﺧﺮﺩ
ﻧﻤــﻮﺩﺵ ﺑﮕــﺮﺯ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺳــﺘﺒﺮﺩ
ﺷﻤﺎﺳــﺎﺱ ﻛﻴﻦ ﺗﻮﺯ ﻟﺸــﻜﺮ ﭘﻨﺎﻩ
ﻛــﻪ ﻗــﺎﺭﻥ ﺑﻜﺸــﺘﺶ ﺑــﺂﻭﺭﺩﮔﺎﻩ
ﺟﺰﻳﻦ ﻧﺎﻣــﺪﺍﺭﺍﻥ ﻛﻴﻦ ﺻــﺪ ﻫﺰﺍﺭ
ﻓــﺰﻭﻥ ﻛﺸــﺘﻪ ﺁﻣــﺪ ﮔــﻪ ﻛﺎﺭﺯﺍﺭ
ﺑﺘﺮ ﺯﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﻨﮓ ﺷﻜﺴــﺖ
ﺷﻜﺴﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺸﺎﻳﺪﺵ ﺑﺴﺖ
ﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳــﺮ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﮔﺸــﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻪ ﺍﻏﺮﻳﺮﺙ ﭘﺮ ﺧﺮﺩ ﻛﺸــﺘﻪ ﺷــﺪ
ﺟﻮﺍﻧــﻰ ﺑــﺪﻭ ﻧﻴﻜﺌــﻰ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﻣــﻦ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺩﻯ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺷــﻤﺎﺭ
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻧﺪﻡ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﻛﺸــﺎﻥ
ﭘﺲ ﭘﺸــﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﺭﻓﺸﻰ ﻛﺸﺎﻥ
ﺑﺴــﻰ ﻳــﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧــﺪﻡ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭ ﻣﻦ ﺩﻭﺍﻥ ﺯﺍﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﺭ
ﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻣﻜــﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﺎﺩ
ﺳــﻮﻯ ﺁﺷــﺘﻰ ﻳــﺎﺯ ﺑــﺎ ﻛﻰﻗﺒﺎﺩ
ﮔــﺮﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻳــﺪ ﻳﻜــﻰ ﺁﺭﻭﺯﻯ
ﺑﮕــﺮﺩ ﺍﻧﺪﺭ ﺁﻳﺪ ﺳــﭙﻪ ﭼﺎﺭ ﺳــﻮﻯ
ﺑﻴﻚ ﺩﺳﺖ ﺭﺳــﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻨﺪﻩ ﻫﻮﺭ
ﮔــﻪ ﺭﺯﻡ ﺑــﺎ ﺍﻭ ﻧﺘﺎﺑــﺪ ﺑــﺰﻭﺭ
ﺑــﺮﻭﻯ ﺩﮔــﺮ ﻗــﺎﺭﻥ ﺭﺯﻡ ﺯﻥ
ﻛﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﻧﺪﻳﺪﺳﺖ ﻫﺮﮔﺰ ﺷﻜﻦ
ﺯﺭﻳﻦ ﻛﻼﻩ
ﺳــﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮ ﻛﺸــﻮﺍﺩ ّ
ﻛــﻪ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺁﻣــﻞ ﺑﺒﺮﺩ ﺁﻥ ﺳــﭙﺎﻩ
ﭼﻬــﺎﺭﻡ ﭼﻮ ﻣﻬــﺮﺍﺏ ﻛﺎﺑﻞ ﺧﺪﺍﻯ
ﻛﻪ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺷﺎﻫﺴﺖ ﻭ ﺯﺍﺑﻞ ﺧﺪﺍﻯ
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ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻟﻮ ﺭﻓﺖ

ﺭﺋﻴﺲﭘﻠﻴﺲﺍﻣﻨﻴﺖﻋﻤﻮﻣﻰﺗﻬﺮﺍﻥﺑﺰﺭگﺍﺯﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰﻳﻚﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓﻭﻛﺸﻒ74ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺍﺣﺘـﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ 160ﻣﻴﻠﻴـﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳـﺮﺩﺍﺭ "ﻋﻠﻰ
ﺫﻭﺍﻟﻘﺪﺭﻯ"ﺑﻴﺎﻥﺩﺍﺷﺖ:ﺩﺭﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓﻳﻜﻰﺍﺯﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎﻯﺗﺠﺎﺭﻯﻏﺮﺏﺗﻬﺮﺍﻥ74ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺧﻮﺩﺭﻭﻯ
ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻯﺷﺎﻣﻞ 71ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺧﻮﺩﺭﻭﻯﻣﻮﻧﺘﺎژﺩﺍﺧﻞﺍﻋﻢﺍﺯﺍﻧﻮﺍﻉﭘﮋﻭ،206،405ﭘﺎﺭﺱ،ﺳﻤﻨﺪﺳﻮﺭﻥ،
ﺩﻧﺎﻣﻌﻤﻮﻟﻰ،ﺍچﺳﻰﻛﺮﺍﺱ،ﭘﺮﺍﻳﺪﻭﺳﻪﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺧﻮﺩﺭﻭﻯﺧﺎﺭﺟﻰﺟﻚﺍﺱ 5-ﻛﺸﻒﺷﺪ.

ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺁﻓﺘﺎﺏ
88318556-88318555
ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :

 -1819ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﻯ؛ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ ﻛﺲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻟﺒﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭ
ﺣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺖ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ،ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﺪ،
ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻧﻴﻜﻰ ﻳــﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺭﺿﺎ
ﻋﺒﺎﺱ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻧﻴﺮﻭﻯ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺴﻮﺕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﺍﺯ
ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ ﻓﺮﻳﺪﻭﻧﻜﻨــﺎﺭ ،ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﻮﺭ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺗﺒﺮﻳﻚ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻭ ﺑﻘﻴﻪ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﭘﺮﺗﻼﺵ ﻭ ﺧﺪﻭﻡ ﻧﺎﺟﺎ ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺳﻼﻣﺘﻰ
ﺩﺍﺭﻡ .ﻋﺮﻓﺎﻥ )(9/7
 -1311ﺳﻔﺮﻩﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺍﻓﺴﺎﺭﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻭ ﺧﺎﻟﻰﺗﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ(9/7) .
 -1925ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﺑﻪ
ﻭﻳﮋﻩ ﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﻭﺣﺒﻮﺑﺎﺕ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﺮﺍﻥ
ﺷﺪ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻥﺟﻠﻮﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﻴﻤﺖﻫﺎﺭﺍﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺭﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻣﺮﻍ! )(9/7
 -2303ﻣﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﮔﺮﺍﻧﻰ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻛﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺍﻳﻦ
ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﻳﻢ؟ ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺧﻼﺻﻰ
ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ(9/13) .
 -2243ﺁﺳــﻔﺎﻟﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ
ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻭ ﻧﻮﺳــﺎﺯﻯ
ﺩﺍﺭﺩ .ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻓﻜــﺮﻯ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﻜﻨــﺪ
ﻛــﻪ ﻣﺎﺷــﻴﻦﻫﺎﻯ ﻣــﺮﺩﻡ ﺩﭼــﺎﺭ ﺁﺳــﻴﺐ
ﻧﺸﻮﺩ(9/13) .
 -2221ﻫﻴﺎﻫﻮﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﺟﻨﺠﺎﻝﺳﺎﺯﻯ ﻛﺎﺭﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﺠﻠﺲ ﺍﮔﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻓﻊ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﺳــﺖ
ﺑﻬﺘــﺮ ﺍﺳــﺖ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺩﻳﮕــﺮ
ﺑﺎﺷﺪ(9/13) .
 -2210ﺩﻳﺸــﺐ ﺍﺯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻓﻖ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷــﺪ ﺣــﺪﻭﺩ  4ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﻴــﻜﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ.
ﺁﻳــﺎ ﺍﻳﻦ ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻳــﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﻧﻴﺴﺖ؟ )(9/13
 -2203ﻣﺎ ﺍﺻﻼ ﻃﺮﺡ ﺧﺮﻭﺝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ
ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺻﻼﺡ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﺍﺳﺖ(9/13) .
 -2159ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺴــﻜﻦ ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻳﻚ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ .ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮﺩﻡ
ﻭ ﻃﺒﻘــﺎﺕ ﺿﻌﻴــﻒ ﺑــﺎ ﺍﻳــﻦ ﻗﻴﻤﺖﻫــﺎ ﭼﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ؟ )(9/13
 -2153ﺁﻳــﺎ ﺯﻧﺠﻴــﺮﻩ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻛﺮﻭﻧــﺎ ﻗﻄﻊ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ؟ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﺘﻌﺎﺩﻝﺗﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ )(9/13
 -2141ﺩﺯﺩﻯﻫــﺎ ﻭ ﺳــﺮﻗﺖﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ.
ﺭﺍﻩﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ .ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ(9/13) .
 -2132ﻃﺮﺡ ﺧــﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﻛﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩ ﻳﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﺘﺎﺑﺰﺩﻩ ﻭ
ﺟﻨﺠﺎﻝﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ
ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ(9/13) .
ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳـﺰﺩ :ﻭﻗﺘﻰ ﻃﺮﺣﻰ ﺑـﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
 -2112ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻠﻔــﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺍﻣــﺎ ﭼﺮﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮ
ﻧﻴﺴﺖ؟ )(9/13
 -2102ﺩﺭ ﻫﻔﺘــﻪ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫــﺎ
ﻟﻐﻮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻳﺎ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌــﻼ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻰﺷﻮﺩ؟ )(9/13
 -2051ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻚ
ﺷــﻮﻙ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺍﺭﺯ ﻭ ﺳﻜﻪ ﺷﺪ .ﺁﻳﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟ )(9/13
 -2041ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸــﺪﻳﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ؟ )(9/13
 -1909ﺷــﻤﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﻫﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺟﻮﺑﺎﻳﺪﻥ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭﺁﻳﻨﺪﻩﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ؟)(9/13
 -1510ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺍﻳﻦ
ﻃﺮﺡ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﺍﻟﺤﺎﻗﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ(9/14) .
 -1501ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﭼﻚ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﺎﻡ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻮءﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ؟ )(9/14
 -1448ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫــﺎ ﺷــﻨﻴﺪﻳﻢ ﺧﻮﺯﺳــﺘﺎﻥ
ﻳــﻚ ﺭﻭﺯ ﺑــﺪﻭﻥ ﻓﻮﺗــﻰ ﻛﺮﻭﻧــﺎ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑــﻪ
ﻛــﺮﺩ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳــﻢ ﺩﺭ ﺁﻳﻨــﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﺩﻳﮕﺮ
ﻓﻮﺗــﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻋﺎﺩﻯ
ﺑﺮﮔﺮﺩﻳﻢ(9/14) .
 -1431ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﻋﺎﻳــﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗــﺎﺯﻩ ﺍﺯ

ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﺮﻣﺰ ﺧﺎﺭﺝ ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻛﻨﻴﻢ(9/14) .
 -1420ﺁﻗﺎﻯ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﮔﻔﺘﻪﺍﻳﺪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ  45ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1400ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷــﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1400ﺍﻳﻦ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺗﻮﺭﻡﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺯﺷﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ(9/14) .
 -1401ﭼﺮﺍ ﺁژﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﺗﺮﻭﺭ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﺨﺮﻯﺯﺍﺩﻩ ﺭﺍ ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؟)(9/14
 -1337ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻬﻴﻪ ﺩﺍﺭﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺷــﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻮﺩﻳﻢ .ﭼﻪ ﺷــﺨﺺ ﺧﻮﺩ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻴﻤﺎﺭ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ )(9/14
 -1327ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻣﺎ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺷﺎﻳﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ
ﺷﻮﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﻩ! )(9/14
 -1310ﺁﻳــﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺒﻌﺎﺕ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻃﺮﺣــﻰ ﺭﺍ ﻛــﻪ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻛﺮﺩﻩ
ﻣﻰﭘﺬﻳﺮﺩ؟ )(9/14
 -1301ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ؟
)(9/14
 -1237ﺻﺎﺣﺒــﺎﻥ ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻐــﺎﺯﻩ ﺭﺍ ﻧﻴﻤﻪﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﻛﺮﻛﺮﻩﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ(9/14) .
 -1221ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻧــﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻳــﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺩﻣﻰﺑﺰﻧﻨﺪﺗﺸﻜﺮﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.ﭼﺮﺍﺗﻜﻠﻴﻒﺳﻬﺎﻡ
ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪﻩ؟
)(9/14
 -1212ﻣــﻦ ﺩﺭ ﺷــﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻯ ﻳﻚ ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﻣﺮﻍﻓﺮﻭﺷــﻰ ﺭﺩ ﺷــﺪﻡ ﺩﻳﺪﻡ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺮﻍ ﺯﺩﻩ
ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ  44ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ(9/14) .
 -1209ﺍﮔــﺮ ﻣﺠﻠــﺲ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺑــﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺸــﻜﻞ ﺩﺍﺭﺩ ،ﭼــﺮﺍ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺻــﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﺭﺍ ﺯﻳﺎﺩ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺻﺪﺍ ﻭ
ﺳــﻴﻤﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓــﻰ ﺍﺯ ﺁﮔﻬﻰﻫﺎ ﭘﻮﻝ
ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ .ﺳــﺮﻳﺎﻝﻫﺎﻯ ﻗﺪﻳﻤــﻰ ﻫﻢ ﭘﺨﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ(9/14) .
 -1145ﺑﺎ ﻃﺮﺣﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩ ﺍﮔﺮ
ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﻬﺘﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﺮﻭﺩ(9/14) .
 -1135ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣــﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﻛﺮﺩ ﭼﻘﺪﺭ ﻧﻈــﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻟﺤﺎﻅ ﺷــﺪﻩ
ﺍﺳﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ ﻗﺒﻮﻝ
ﻛﺮﺩ؟ )(9/14
ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ
ﺑﺎﻳﺪ ﻇﺮﻑ 24ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﺭﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -1112ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻪ ﺣﺴــﺎﺑﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺶ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﭘﻮچ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺣﻰ ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮﺩﻭ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ .ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ(9/14) .
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﻭﻇﺎﻳﻒ ﻗﻮﺍ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳـﻰ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 -1050ﺁﻗــﺎﻯ ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺩﺳــﺘﺘﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﻧﻜﻨﺪ
ﺣﻘــﻮﻕ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴــﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮﺍﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻯ
ﻓﺮﻕ ﻗﺎﺋﻞ ﺷــﺪﻩﺍﻳﺪ .ﺗــﻮﺭﻡ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ
ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ(9/14) .
 -1047ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻴﻨﻮ ﻣﺤــﺮﺯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ
ﻣــﻰﺯﺩ ﺍﺯ ﺣــﺮﻑ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺧﻴﻠــﻰ ﺗﻌﺠــﺐ
ﻛﺮﺩﻡ(9/14) .
 -1035ﺍﻳــﻦ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ﺍﺧﻴــﺮ ﻣﺠﻠــﺲ ﻛﺎﺭ
ﺩﻭﻟــﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸــﻜﻞ
ﻣﻰﻛﻨﺪ(9/14) .
 -1021ﺑﺮﺧــﻰ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ
ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﺗﺎﻳﻴــﺪ ﻃــﺮﺡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳــﺘﻌﻔﺎ
ﺑﺪﻫﺪ .ﺍﻣــﺎ ﺁﻳﺎ ﺍﻳــﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺍﺳﺖ؟ )(9/14
 -0927ﺳــﻬﻢ ﺻــﺪﺍ ﻭ ﺳــﻴﻤﺎ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟــﻪ
ﻛﺸــﻮﺭ ﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﺍﺳــﺖ ﺷــﺎﻳﺪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺟــﺬﺍﺏ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﺪ؟ )(9/14
 -0910ﺗﺨــﻢ ﻣﺮﻍ ﺷــﺎﻧﻪﺍﻯ  29ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺧــﻮﺩﺵ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳــﺖ .ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  29ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ(9/14) .
 -0835ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻧﺎﺭﻧﺠﻰ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭼﻘﺪﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ
ﭼﻘﺪﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﻜﺎﺳﺖ؟ )(9/14
ﭘﻴﺎﻣﻬﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ8-2

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

ﺧﺒﺮ

ﺣﺴﺎبﺑﺎزﮐﺮدنرویﻓﺮوشﻧﻔﺖ،ﻗﺪرتﭼﺎﻧﻪزﻧﯽﻣﺎنراﭘﺎﯾﯿﻦﻣﯽآورد
ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻓﺮﺽ
ﺭﺍ ﺑــﺮ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳــﻢ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ
ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺻــﻮﺭﺕ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺣﺴــﺎﺑﻰ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ،
ﻗﺪﺭﺕ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺳﻴﺪ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺎﺿــﻰ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﺩﺟﻪ  1400ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻓﺮﻭﺵ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  300ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔــﺖ ﮔﻔﺖ :ﺍﮔﺮ ﻓﺮﻭﺵ

ﺩﺍﺩ :ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﻓﺮﺽ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫــﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻴﻢ ،ﻗﺪﺭﺕ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﺮ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰﺁﻭﺭﺩ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﺪﺭﺕ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ
ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺧﻴﺎﻝﺑﺎﻓﻰﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺩ :ﺩﻭﻟــﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  53ﺩﺭﺻﺪﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﻰ ﻧﻴﺴﺖ.

 2/ 300ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔــﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1400
ﻣﺤﺘﻤــﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺍﺗــﻜﺎء ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﺴــﺐ ﺍﻃﻤﻴﻨــﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻧﻔﺘﻰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ
ﺳﺘﻮﻥ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻚ
ﺍﻣﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟــﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺸــﺘﻮﺍﻧﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺑﻦﺑﺴــﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺶﺩﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﺩﻫﺪ

ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻪ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟

ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ
ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﺟﺪﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﻧﺎﺻﺮ ﺭﻳﺎﺣــﻰ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﻮﺍﻛﺲ،
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺑﺘﻼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺳــﻬﻤﻴﻪﺍﻯ
ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺴــﻦﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺳــﺎﻳﺮ
ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻳﻰﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭﻯ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻮﺍﻛﺲ ﺍﻋﻼﻡ ﻛــﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸــﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻛﺎﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ،ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺍﺭﺯ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ
ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻛﺴﻦ ،ﺑﻴﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ،
ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺑﻰﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻮﺍﻧﻊ
ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫــﺎ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﮔﻔﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﺍﻗﻞ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
ﺩﺍﺭﺍﻳﻰﻫﺎﻯ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷــﺪﻩ ﺧﻮﺩ ،ﭘﻮﻝ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻯ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﻳﺎﺣﻰ ،ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺭﺍﻫﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺭﺩﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﻻﺍﻗﻞ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ
ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻮﺍﻛﺲ ،ﭼﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸــﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺮ
ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ،ﺳﻬﻤﻴﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻛﻮﺍﻛﺲ ،ﺳﻬﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺣﺪﻭﺩ  16ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ

ﻋﻀﻮ ھﯿﺌﺖ رﺋﯿﺴﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﮫﺮان:

ﻛﻮﺍﻛــﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻳــﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻭﺯ ﻭﺍﻛﺴــﻦ
ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭﻯ ﻛــﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺳــﻬﻤﻴﻪ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗــﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﺯﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ،ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﺧﻄﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﻯ  60ﺳﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻭ  800ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻭﺯ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﺪﻥ ﻛﺎﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺑﺎﻻﻯ  60ﺳــﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴــﻦﻫﺎ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻚ ﺭﻗﻤﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ
ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎﺳﺖ.
زﻣﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ورود واﮐﺴﻦ

ﺭﻳﺎﺣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ:

ﻛﻮﺍﻛــﺲ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺩﻭﺯ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﺟﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪﻯ ﻛﻪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ
ﺯﺩﻩ ﺷــﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺷﺪﺕ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ،ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ
ﺧﻄﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﻻﻯ  60ﺳﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭﺍﻛﺴﻴﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﻣﺮگ ﻭ ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﺴــﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺎﺑﻘﻰ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﺍﻧﺸﺎءﺍﷲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺭﻳﺸــﻪ ﻛﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻛﺴــﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺎﻳﺰﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪﻩ ،ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﻓﺎﻳﺰﺭ
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﻨﻔﻰ  70ﺩﺭﺟﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺩﻧﻴﺎ ،ﺳﺨﺖ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻧﻴﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ،ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺨﺘﻰﻫﺎﻳﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺭ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ .ﻳﻚ
ﺷــﺮﻛﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﺴﻨﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﻨﻔﻰ  70ﺩﺭﺟﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺁﻥ ﺁﺳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ،ﻭﺍﻛﺴﻦﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻴﻦ ﻭ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪﻫﺎﻯ
ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻤﻦ
ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﭼﻴﻨﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﺭﻳﺎﺣﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﺷﻴﻮﻩ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﻄﻌﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺯﻣﺎﻥ
ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ،
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻓﻮﺭﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻣﻼﻙ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﻰ:

ﺑﺮرﺳﯽ  ٧٠٠ﻣﻠﮏ در اﺧﺘﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﺷﻬﺮداری

ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ِ 700
ﻣﻠﻚ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎ ِﺭ
ﻏﻴﺮ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﻣﺤﺴــﻦ ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ ﺳــﻮﺍﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻟﻴﺴﺖ  700ﻣﻠﻚ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺁﻳﺎ ﺍﻃﻼﻋﻰ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻣﻼﻙ
ﺗﻌﻴﻴﻦﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻟﻴﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻈﺮ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ
ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻗﻴﺪ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻟﻴﺴــﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯ
ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﺪﻫﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﻣــﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﻢ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭼﻴﺴــﺖ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ
ﺑﮕﺬﺍﺭﻳــﻢ .ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻓــﻼﻥ ﻣﻠﻚ ،ﺩﺭ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻼﻥ ﺷــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ؛ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛــﻪ ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻭ
ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺭﺍﻯ

ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ .ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻟﻴﺴــﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳــﺪ؟ ﮔﻔﺖ :ﻟﻴﺴــﺖ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ،ﻳﻚ
ﻟﻴﺴــﺖ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻡ.
ﻋﻤﺪﻩ ﻟﻴﺴــﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳــﺖ،
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﻋﺎﻡﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺪﻧﻈــﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻝ ﻛــﻪ »ﺩﻛﺘﺮ
ﺣﻨﺎﭼــﻰ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻛــﻪ ﺗﻌــﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ ﺍﻣــﻼﻙ ﻧﺠﻮﻣﻰ ﺳــﻨﺪ
ﺧﻮﺭﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺲﮔﻴــﺮﻯ ﺁﻥﻫــﺎ ﺍﺯ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺁﻣــﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻗﻴﻤــﺖ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ
ﺁﻥﻫــﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻴــﻢ« ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺁﻳﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺍﺯ
ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺍﻃﻼﻋﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻳــﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺍﻇﻬــﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻌﻀﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻃــﻼﻉ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻪ ،ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳــﻨﺪﻯ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ
ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺳــﻨﺪ ﺭﺳــﻤﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ .ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﮔﻔﺖ :ﺁﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ

ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻧﻴﺰ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺣﻜﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻳﻰ ﻫﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ،
ﺍﻣــﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ ﺷــﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ،
ﻛﻢ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻭ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺩﺭ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ
ﺑﺎﺯﺭﺳــﻰ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻫﻢ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ
ﮔﺰﺍﺭﺷــﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﮔﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺑﺪﻫﻨــﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﻥ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔــﺮ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﻃﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺩﻧﺪ
ﻭ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺣﻜﻢ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﻫﺎﺷــﻤﻰ ﮔﻔــﺖ :ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ
ﻧﺠﻮﻣــﻰ ﺑﺎﺯﭘﺲﮔﻴﺮﻯ ﺷــﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﻣﺎﺑﻪﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ.

ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ

ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ

ﺿﺮورتﻫﻤﮑﺎریدﺳﺘﮕﺎهﻗﻀﺎﺋﯽ
و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ

ورود ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﻪ »ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺰرﯾﻖ واﮐﺴﻦ ﮐﺮوﻧﺎ«

ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ،
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠــﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﺴــﻨﺎ .،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﻨﮓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ،ﻣﺸــﻜﻼﺕ
ﻣﻌﻴﺸــﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻛﺎﻫــﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﺩﻭﻟﺖ،
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺟﻬــﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺁﺳــﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ،ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺕ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺴــﺒﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺎﺳﻰ ،ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻓﺎﻩ
ﻧﺴﺒﻰ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﻭﻟﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻼﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺭﺯ
ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺍﻧﺖ ﺟﻮﻳﻰ
ﻭ ﻓﺴــﺎﺩ ﺷــﻮﺩ .ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻛﻼﻥ ﺍﺭﺯﻯ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻯ

ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ ،ﻫﻤﺰﻣــﺎﻥ ،ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺻﻤﺖ ،ﺟﻬﺎﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺫﻳﺮﺑﻂ
ﻣﻮﻇﻒ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﺑﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺑﺎ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻓﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ
ﻧﺎﻇــﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﺎﻡﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﻤﻢ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺯﻳــﻊ ،ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ
ﺭﺍﻧﺖ ﻭ ﻓﺴــﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺒــﺮﺩ .ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﻫﺎﻯ ﺻﻨﻔﻰ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺩﺍﻧﺴﺖ.

اﺻﻼح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﻤﻨﺎن

ﻭﺍﺣــﺪ ﺍﺑــــﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴــﻖ ﻣﻨﻄﻘــﻪ
ﺷﻤﺎﻝﺷــﺮﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺧﻄﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻛﺮﻯ
ﺳــﻤﻨﺎﻥ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻰ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳــﺎﻧﺪ .ﺭﺋﻴﺲ
ﻭﺍﺣــﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﺍﺑــﺰﺍﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ
ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺍﻳــﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑــﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺒﺮ ﺑــﺎﻻ ﮔﻔﺖ:
ﺧﻮﺷــﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﻴــﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺯ
ﻧﻮﻉ  PLCﻛﺴــﺮﻯ 200ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

ﻧﻮﻳﺴﻰ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﻋﻠﻰﺭﺿﺎ
ﻓﻼﺣﺘﻰﻧــﮋﺍﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻰ ﺍﮔﺮ ﺍﺷﻜﺎﻻﺗﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑــﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﺸــﺎﺭ ﺧﺮﻭﺟﻰ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﻟﻮ ﻭ ﺳــﻮﺋﻴﭻﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺰﻥ ﺩﺭﻳﻦ ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﻄﺢ ﻟﻮﻝ
ﻣﺨــﺰﻥ ﺩﺭﻳﻦ ﺍﺯ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﻭ
ﻳﺎ ﻫﺮ ﺍﺷــﻜﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻮﺟﻮﺩﺍﻳﺪ ﻭ
ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺁﻻﺭﻡ ﺧﻄﺎﻯ
ﺁﻥ ﻧﺸﻮﺩ ،ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﺗﺮﺯﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻰ ﻣﺤﺴﻨﻰ ﺑﻨﺪﭘﻰ،
ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺁﮔﻬــﻰ ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺎﻓﺮﺗﻰ
ﻛــﻪ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧــﺪ ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺼــﻮﺹ ﺗﺰﺭﻳﻖ
ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ،ﮔﻔﺖ:
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺑﻮﺩ،
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺍﻛﺴﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ،
ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺗﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﻛﺮﻭﻧﺎ«
ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ
ﻓﺮﺍﻛﺴــﻴﻮﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻭﺍﻛﺴــﻦﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷــﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩ
ﺍﺳﺖ .ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﺷﺎﻥ ﺑﺮﺳــﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺍﻭﻟﻮﻳــﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ.ﻭﻯ
ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺧﺎﺻــﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ

ﻭﺍﻛﺴــﻦ ﻛﺮﻭﻧــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻰﺩﺍﻧــﻢ ﺁژﺍﻧﺲﻫﺎﻯ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﮔﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻭﺍﻛﺴﻨﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﻋﻀﻮ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻌﻰ ﻭﺍﻛﺴﻨﻰ
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺧﺪﺍﻳــﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺴــﻦﻫﺎﻯ ﻗﻼﺑﻰ
ﻭ ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ .ﻭﻯ
ﺑــﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻭﺍﻛﺴــﻨﻰ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺯ ﺻﺤﺖ ﻭ ﺳﻘﻢ ﻭ ﻣﻨﺸﺎء ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺁﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻧﺎﻛﺮﺩﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺳﻼﻣﺘﻰﺷﺎﻥ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻧﺸﻮﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﺮﺡ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺁﻣﺪ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺗﺴــﺖ ﻓﺎﺯ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻰﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻭﺍﻛﺴــﻨﻰ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺠﻬﯿﺰ  ٢٠ﻣﺪرﺳﻪ
در اﺳﺘﺎن ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن

ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻩ ﻗــﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ -ﺟﻬــﺎﺩﻯ ﺣﻀﺮﺕ
ﻣﻬــﺪﻯ )ﻋــﺞ( ﺩﺭﻧﺸﺴــﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯﺳــﺎﺧﺖ ﻭ
ﺗﺠﻬﻴﺰ  20ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﺩﺭﺳﻴﺴــﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎﻥ
ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭﺍﺑﺘــﺪﺍ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺭﻫﺒﺮﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻧﻘــﻼﺏ ﺭﺍ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﻭﺍﻳﺠــﺎﺩ ﺍﺷــﻐﺎﻝ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬــﺎ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﺍﺯﻣﺪﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ
ﻛﺸﻮﺭﺧﻮﺍﺳــﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﻔﻜﺮﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺍﻯ ﺁﻧﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺳــﻬﻴﻠﻰ ﺩﺭﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓــﺰﻭﺩ ،ﭘﻮﻳــﺶ ﻣﻬﺮﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﺑﺎ
ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺧﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﻬﻴﻪ 5ﻫﺰﺍﺭﺟﻬﻴﺰﻳﻪ ﻭ
ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺳــﺒﺪ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﻓﺮﻣﺎﻧــﺪﻩ ﻗــﺮﺍﺭﮔﺎﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﺟﻬــﺎﺩﻯ ﺣﻀﺮﺕ
ﻣﻬﺪﻯ )ﻋــﺞ( ،ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﻮﻳﺶ
ﺭﺍ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺩﺭﻣﻨﺎﻃــﻖ ﻣﺤــﺮﻭﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕــﻰ ﺑﺎ
ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺧﺘﺼــﺎﺹ  1236ﻭﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺑــﻪ ﺯﻭﺝﻫــﺎﻯ ﺟــﻮﺍﻥ ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭﭘﺎﻳــﺎﻥ
ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷــﺖ :ﺩﺭﺟﻠﺴــﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ
ﻭ ﺻﻨــﺪﻭﻕ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨــﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ،
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺏ ﻣﻌﺪﻧــﻰ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ
ﺩﺭﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺳﻮﺩ ﺁﻥ ﺩﺭﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮﻭﻡ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ.

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

ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ

ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ

ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴــﻰ
ﺁﺳــﺘﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺯﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻯ ﻫــﻢ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺳــﻔﻨﺪ  98ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﭼﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺷــﺮ
ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﻡﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺟﻨﺎﺡ ﺭﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﻼﺹ
ﺷــﻮﺩ .ﻣﻬﺮﻩﭼﻴﻨﻰﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻓﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﺍﺳــﻔﻨﺪ  97ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻛﻞ ﻗﻮﺍ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻮﺳــﻴﺪ ﺗﺎ
ﺭﺩﺍﻯ ﻗﺎﺿﻰﺍﻟﻘﻀﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻛﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺭﺋﻴﺴــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﺸﺪ ﻭ ﻣﻬﺪﻯ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﻏﻼﻣﻌﻠﻰ
ﺣﺪﺍﺩﻋﺎﺩﻝ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻠﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺳﺮ ﻣﻨﺰﻝ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ »ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ«
ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻨﺎ ﺭﺍ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺗﺸﻜﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﻓﻊ ﻭ ﺭﺟﻮﻉ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺭﻓﻊ ﻧﺸﺪ ﺑﻠﻜﻪ
ﺑﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻧﺸﺪﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﺑﺎﺯ ﺑﺴﺎﻁ ﮔﻼﻳﻪﻫﺎ ﻭ
ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪ.
ﺷﻮراﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﺮاد و اﺷﮑﺎل اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎن ﺷﺪ

ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺭﺩﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،98
ﺭﻗﻴﺐ َﻗ َﺪﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻛﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺸــﺎﻥ ﺭﺍ
ﻋﻠﻨﻰﺗﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻗﺎﻳﻖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻨﺎ
ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﺡ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﺭﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻮﺭﺍ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕﺷﺎﻥ ﺑﺮ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻩ
ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻥ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕﻫﺎ ﻭ ﻣﺸﻮﺭﺕﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻫﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺳــﻜﻮﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻥ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ ﻭ ﺣﺮﻑ ﻭ ﺣﻴﺚﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  1400ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺮﻡ ﺷﺪﻥ
ﺍﺳــﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺣــﺰﺍﺏ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ
ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻗﻴﺐ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮ ِﺩ ﺑﺮ ﻭ ﺑﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﻤﻪ ﺟﻨﺎﺡ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﻰ ﺭﻭﻯ ﺳﺮﺷﺎﻥ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺑﻴﻨﺪﺍﺯﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﺻﻼ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺟﻤﻨﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﻮﺩ.
زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺷﻮرای اﺋﺘﻼف

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﺘﻴﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺩﺭﺻــﺪﺩ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ ﻛﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﻰ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﻢ ﻛﺮﻩﻫﺎﻯ ﭼﭗ ﻭ ﺭﺍﺳــﺖ ،ﻳﻚ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﻗﻄﻮﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﻴﭙﻮﻛﺎﻣﭗ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈــﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ )ﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ ﻃﻰ ﺩﻩﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻰﺷــﺪ( ،ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻪ ﻣﺤــﺾ ﻭﺭﻭﺩ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﻧﮕﺎﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ “ ﺑﻰﻫﻤﺎﻧﻨﺪ “ ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺭﺍ ﺍﻟﺒﺘﻪ ،ﻣﺨﭽﻪ ﺑﺎ
ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻯ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻳﻜﺘﺎ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﻨﻜﺮﻭﻥ ﻛﺮﺩﻥ
ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﺳــﺎﺯﻯ ﻭ ﻫﻢﺭﻭﻧﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻯ ﺑﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﭘﻴﺎﻡﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ،
ﺩﺳــﺖ ﻭ ﺳﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻳﺎ ﺍﺷﻜﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ
ﻳﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺣﺮﻛﺎﺕ ،ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﭽﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻰﺳﺎﺯﺩ.
ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﻋﺼﺐ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻋﻈﻴﻢ ”ﻃﺮﺍﺣــﻰ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ“ ﺭﺍ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﻮﻳﻢ .ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ،ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .ﺻﺮﻑﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻓﻮﻕ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ”ﻫﻮﺵ
ﺭﻳﺎﺿﻰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻰ“ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻳﺮ ﺯﻣﺎﻧﻰ ،ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺳــﻨﺠﺶ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻯ ﺍﻧﺴــﺎﻥﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺩﻩﺍﻧــﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻮﺵ ﻫﺎ ،ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺭ ﺣﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺷــﻜﻞﮔﻴﺮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ
ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ.
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ،ﻫﻮﺵﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺮﺍﺟﻊ ،ﺗﺎ  19ﻧﻮﻉ ﻫﻮﺵ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:
ﻫﻮﺵ ﻛﻼﻣﻰ ﻳﺎ ﺯﺑﺎﻧﻰ ،ﻫﻮﺵ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ،ﻫﻮﺵ ﺟﻨﺒﺸــﻰ،
ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﻫــﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ،ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻰ ،ﻫﻮﺵ ﺭﻗﺎﺑﺘﻰ،
ﻫﻮﺵ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻴﺎﻳﻰ ،ﻫﻮﺵ ﺑﺪﻧﻰ ﻭ ﺣﺮﻛﺘﻰ ،ﻫﻮﺵ ﻓﻀﺎﻳﻰ ،ﻫﻮﺵ
ﺩﺭﻭﻥ ﻓﺮﺩﻯ ،ﻫــﻮﺵ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺩﻯ ،ﻫــﻮﺵ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻫﻮﺵ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻰ.
ﺍﻣــﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭ ﻳﻌﻨﻰ ”ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰﻫﺎﻯ ﺫﻫﻨﻰ“ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻳﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻳﻌﻨﻰ
” ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺨﺴــﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ “،ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻰﺯﻧﺪ،
ﻫﻤﻴﻦ ﻫﻮﺵ ”ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ“ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻮﺵ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻧﻜﻪ” :ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ،ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ،ﺗﺤﺖ ﭼﻪ
ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ،ﺑﻪ
ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺗﻰ ،ﺑﺎ ﭼﻪ
ﻣﻌﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ”ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ“ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮﺩ؟ ”
ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺧﺮﺩ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺗﺎ
ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸــﻮﺩ ﻭ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﻧﺮﻭﺩ .ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ،ﻣﻤﻴﺰﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ
ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳﻄﺤﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﻳﺶ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ،ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ،ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥﮔﺬﺍﺭﻯ ،ﺩﺭ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ،ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻳﻚ ”ﻫﻮﺵ“
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻮﺵﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻋﺎﻣــﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻫﻮﺵ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺁﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﺧﻮﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺳــﺮﻳﻌﺎ ،ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﺠﺪﺩ ﺷــﻮﺩ ،ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺣﻘﻮﻕ ﺟﻤﻌﻰ
ﻳﺎ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺮﺁﺷــﻔﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﺒﻬﻜﺎﺭﺍﻥ ﻳﺎ
ﺫﻯ ﻧﻔــﻮﺫﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﻫﻮﺵ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﻛــﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﻴﺮﺩ .ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻭ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺴﻴﺎﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺪ ”ﻛﻤﻴﺖ
ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭ“ ،ﻣﺎﻧﻌﻰ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ژﺭﻑ ﻧﮕﺮ ﺧﻮﺩ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺻﻄﻼﺡ ”ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻴﻖ“ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺒﺮﺳــﺎﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ”ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﻰ“ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ

ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺟﺰﺋﻰ ﻭ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ؛ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ ﻛﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎ ﻣﻬﺪﻯ ﭼﻤﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ» :ﺭﻭﺷﻰ ﻛﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﺭ
ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺭﻭﺷــﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ
ﻧﻈﺮﺍﺗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺷﻰ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺩﻭﺭﻫﻢ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ ،ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴــﻰ ﺭﺃﻯ ﺩﻫﻨﺪ ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﭘﻴﺶ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﻧﮕﺮﻓﺖ«.
ﺷﻮرای وﺣﺪت ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ اﺋﺘﻼف ﻣﯽرﺳﺪ؟

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﻭ ﺑﻪ ﺣﺎﺷــﻴﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ
ﺟﺎﻣﻌﺘﻴﻦ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺭﺍ
ﻛﻢ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳــﺎﻧﻰ ﻛﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  97ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﺪ ﺯﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻥ
ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺭﺳﻴﺪ .ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻨﺎﺭ
ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  98ﺍﻣﺎ ﺁﻫﺴﺘﻪ
ﻭ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 1400ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ
ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺷﻴﺨﻮﺧﻴﺖ
ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  97ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﺪ ﺯﺩ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻥ
ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺭﺳﻴﺪ .ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺩﻩ ﺷﺪﻥ
ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  98ﺍﻣﺎ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  1400ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺁﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺷــﻴﺨﻮﺧﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻛﺎﺭﺵ
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ
ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺼﺒﺎﺣﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒــﺎﺭﺯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﻳﻚ ﭼﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻝ ﺷــﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﺸــﻜﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺭﺍﺱ ﻫﺮﻡ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﺳﻮﺕ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ.
ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺻﺪﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﺁژﻳﺮ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ؛ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ

ﺟﻌﻞ ﻋﻤﯿﻖ و ﺟﻬﻞ ﻋﻤﯿﻖ
ﻫﻮﺵ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﻳﻌﻨﻰ ﺁﻧﻜﻪ” :ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ،ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ،
ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﭼﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ،ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ،ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺗﻰ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮ ”ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ“ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﻮﺩ؟ ” ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺮﺩ ،ﻫﻨﮕﺎﻡ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ
ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ،ﺗﺎ ﻛﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺮﻭﺩ .ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻭ ﻫﻨﺮ ،ﻣﻤﻴﺰﻯ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺳــﻄﺤﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩ
ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﻮﻳﺶ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ،ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺑﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﻣﺎﻳﮕﺎﻥ ،ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻬﺮﻩﺑــﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭ ﺗﺨﺮﻳــﺐ ،ﺣﺘﻰ ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻭ
ﻟﺬﺕ ،ﺻﺪﺍﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺴــﻰ ﻳﺎ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ،ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮﺳﺎﺯﻯ
ﻏﻴﺮﺍﺧﻼﻗﻰ ،ﺑــﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺷــﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﻴﺰ،
ﭼﻬﺮﻩ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺷﺒﻴﻪﺳــﺎﺯﻯ ﻫﻤﺎﻧﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺁﻥ
ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﻧﮕﺎﺭﺵ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻛﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺻﻠﻰ ،ﺷــﺎﻳﻌﻪﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﻭ ﺁﺑﺮﻭﻯ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﻰ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻــﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑــﺮ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ
ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﻗﺮﺍﻳﻦ ﻭ ﺷــﻮﺍﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﻗﻊ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺼﺎ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﻓﺮﺩﻯ ،ﺳﺨﻦ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻧﺎﺷﺎﻳﺴﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ .ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﻗﺘﻰ "ﺑﺮﺍﺋﺖ“ ﻛﺴﻰ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺷﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻼﺡ
”ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ“ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺧﺮ ،ﺁﺩﺭﺱ ﺩﻗﻴﻖ ﻋﻠﻞ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﻬﻦ ﻋﺰﻳﺰﻣﺎﻥ ﻭ ﺗﻢ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻫﻮﺵﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﻮﺵ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ ﺭﺍ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻓﺸــﻞ ﻣﻰﺳــﺎﺯﺩ ،ﺁﻧﺠﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ”ﺟﻌﻞ ﻋﻤﻴﻖ“ ﺑﺎ ”ﺟﻬﻞ ﻋﻤﻴﻖ“ ﺗﻮﺍﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﻧﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ ﻳﺎ ﺍﻓﺴــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭ
ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺯ ﻣﺼﺪﺍﻕﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻳﻢ .ﻧﻘﻞ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺻﻴﺎﺩﻯ ،ﺩﺍﻣﻰ ﮔﺴــﺘﺮﺩ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻯ ﻧﺎﻇﺮ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ .ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﻴﺎﺩ
ﭘﺮﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ” :ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮﺩﻯ؟“ ﺻﻴﺎﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ” :ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺁﻭﺭﻡ “.ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ ﮔﻔﺖ ” :ﻣﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻡ ﮔﺴــﺘﺮﻯ
ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻣﻘﻬﻮﺭﺣﻴﻠﻪ ﺗﻮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷــﺪ “.ﺻﻴﺎﺩ ﮔﻔﺖ ” :ﻟﺤﻈﺎﺗﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺍﻡ ﻭ ﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺮﺍ ﻭ ﺧﺪﻋﻪ ﻣﺮﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻛﺮﺩ“.
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺷــﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺻﻴﺎﺩ ﻭ ﻛﻤﻴﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻭ ،ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ
ﮔﻔﺖ ” :ﻋﺠﺐ ﻣﺮﺩ ﻧﺎﺩﺍﻧﻰ! ﺩﺍﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺭﻓﺖ!“
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﻃﻤﻊ ﺩﺍﻧﻪ ،ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﺻﻴﺎﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺍﻣــﺎ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﮔﻔﺖ ” :ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻴﺎﺩ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ،ﺻﻴﺪ
ﻛﻮﭼﻜﻰ ﻫﺴﺘﻢ .ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﻰ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺳﻪ ﭘﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﺩﺍﺩ .ﭘﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺗﻮ ،ﭘﻨﺪ ﺑﻌﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻭ ﭘﻨﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺁﻣﻮﺧﺖ “.ﺻﻴﺎﺩ
) ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﺩﻳﺒﺎﻥ!( ﻟﺨﺘﻰ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﭘﺮﻭﺗﻜﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ،ﭘﻨﺪ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺻﻴﺎﺩ ﻭ ﺑﺎ
ﻣﺘﺎﻓﻮﺭﻯ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻭ ﺁﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻥ ،ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ” .ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻓﺴﻮﺱ
ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻯ ﻧﺨﻮﺭ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺷــﻤﺎﺗﺖ ﻣﻨﻤﺎ .ﺁﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﺟﻮﻯ ﺑﺎﺯﻧﮕﺸﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻓﺴﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻫﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﻯ “.ﺻﻴﺎﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺑﻰﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺻﻴﺪﻫﺎﻯ
ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﺍﺯ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﺧﺸﻨﻮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩ.
ﭘﺮﻧﺪﻩ ،ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﻧﺸﺴﺖ.
ﭘﻨﺪ ﺩﻭﻡ ﺭﺍ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ” :ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺮﻑ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻧﻰ ﻭ

ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ
ﻭ ﻣﺸــﺮﻭﻋﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺍﺣــﺰﺍﺏ ﺍﺻﻮﻟﮕــﺮﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻧﻮﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺎ
ﺭﻭﺡ ﺳﺮﻛﺸﻰﺷــﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺭﺍ ﻫــﻢ ﻛﻼﻓﻪ ﻭ ﺩﻟﺨﻮﺭ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﺸــﻜﻞ ﭘﺮﻧﻔﻮﺫ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍ ﺑــﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻦ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﺪﻫﺪ .ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨــﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﻭ ﺭﻳﺶﺳــﻔﻴﺪﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷــﺪﻥ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﻫﺮﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ
ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺯ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﻧﻴﺴﺘﻰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺣﺮﻛﺘﻰ
ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﻼﻳﻰ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ
ﺳﺎﺯ ﻭﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎﺭﺯ
ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ .ﺍﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ » :ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺑﻨﺪﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ،ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ
ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﺷــﺨﺼﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
 1400ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺳﺖ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ،ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﺑﺮ
ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺻــﻮﺭﺕ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ«.
ﻃﻼﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ» :ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ  ،98ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻜﻨﻴﻢ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺋﺘﻼﻑ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺗﻤــﺎﻡ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﻣﺎ ﺗﻨﮓﻧﻈﺮﺍﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ« .

ﻏﻴﺮ ﻋﻘﻼﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﭙﺬﻳﺮ ﻭ ﻓﻜﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﻜﻦ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ
ﺗﻮ ﺳــﻴﺎﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ “.ﺍﻳﻦ ﭘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﻴﺎﺩ ﺧﺎﻟﻰ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻧﺒﻮﺩ.
ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﻜﺎﺭﻯ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺎﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻳﻨﻚ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺑﺮ ﺷﺎﺥ ﺩﺭﺧﺖ ﻧﺸﺴــﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻴﺎﺩ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩ.
ﭘﻨﺪ ﺳــﻮﻡ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ” :ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺳﻰ ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻗﻴﺮﺍﻃﻰ
ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻯ!“ ﺻﻴﺎﺩ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻮﺑﻴﺪ ﻛﻪ ” :ﺍﻳﻦ
ﭼﻪ ﻓﺮﻳﺐ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺳــﺎﺩﻩ ﺍﻧﺪﻳﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳــﻴﺮ ﺧﺪﻋﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻯ
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪﻡ“.
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻨﻬــﺎ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﻭ
ﺗﻤﺮﻳﻨﻰ ﺗﻜﻤﻴﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﭘﺮﻧﺪﻩﻫﺎ ﻟﺐ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ
ﺿﻌﻒﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻯ ،ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺻﻴﺎﺩ ﺭﺍ ﺳــﺎﺩﻩ ﻟﻮﺣﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺪﻫﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﮔﻔﺖ “:ﻣﮕﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﻔﺘﻢ ﻛﻪ
ﻏﺼﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﻓﺖ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺭﻯ؟ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﻣﺤﺎﻝ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻰ .ﻣﻦ ﺧﻮﺩ  200ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﭼﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺎﺱ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﻭ ﻣﺤﺎﻝ
ﺍﺳﺖ ،ﺩﺭ ﺷﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻨﺠﺪ!“ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ”ﺣﺸﻮ
ﺯﺍﻳﺪ“ ﺍﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻠﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﺮﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎﺭ ،ﺗﺎﻛﻴﺪﻯ ﺑﺮ ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ.
”ﻋﻤﻴﻖﺗﺮﻳــﻦ ﺟﻌﻞ“ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺣﻮﺯﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ :ﭼﻪ ”ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ“
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺧﺪﻣــﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻬﻦ ،ﭼﻪ ”ﻣﺬﻫﺒﻰ“
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺁﻳﻴﻦ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺧﺮﺍﻓﻪﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺮﺍﻳﻪ ﻫﺎ ،ﭼﻪ
”ﻋﻠﻤﻰ“ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﻳﺎﺕ ،ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ،
ﺧﻮﺍﻫﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﻴﺮﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮﺩﻯ ﻭ ﺟﻤﻌﻰ ،ﭼﻪ ”ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ“ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺯﻳﺮﺳــﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﻭ ﺭﻳﺸﻪﻫﺎﻯ ﻗﻮﺍﻡ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ﻭ ﭼﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ”ﺟﻬﻞ ﻋﻤﻴﻖ“ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ” ،ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﺭ“ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ،ﻋﻠﺖ ﺍﻟﻌﻠﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮﻯ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻭ
ﺳﻨﺪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺧﻮﻳﺶ ،ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﻭ ﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰ،
ﺳﺨﻦﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺰﻳﻨﻨﺪ ﻭ
ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﺴــﺘﻨﺪ” ،ﺑﺸﺎﺭﺕ“ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﻫﻴﺎﻓﺘﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﻻ ﻋﻠﻰ )ﻉ( ﻧﻴﺰ ﺍﺯ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ﺹ( ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺷــﺮﻁ ﺭﺳﺘﮕﺎﺭﻯ ﻳﻚ ﻣﻠﺖ ،ﺍﺣﻘﺎﻕ
ﺣﻖ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻥ ”ﺑﻪ ﺁﺳــﺎﻧﻰ“ ﻭ ﺳــﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺁﻧﺎﻥ ”ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ“
ﺍﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺮﻓﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺁﻥ ”ﺑﺸــﺎﺭﺕ“
ﺑــﻮﺩ ،ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﻭ
ﺩﺍﻧﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ”ﻫﻮﺵ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮﻯ“
ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻭ ﻣﻴﺴﺮﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻻﻫﻮﺭﻯ:
ﺑــﺮﻭﻥ ﺯﻳــﻦ ﮔﻨﺒﺪ ﺩﺭ ﺑﺴــﺘﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛــﺮﺩﻩﺍﻡ ﺭﺍﻫﻰ
ﻛــﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﺑﺮﺗــﺮ ﻣﻰﭘــﺮﺩ ﺁﻩ ﺳــﺤﺮﮔﺎﻫﻰ
ﺗﻮﺍﻯ ﺷﺎﻫﻴﻦ! ﻧﺸﻴﻤﻦ ﺩﺭ ﭼﻤﻦ ﻛﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺮﺳﻢ
ﻫــﻮﺍﻯ ﺍﻭ ﺑﺒــﺎﻝ ﺗــﻮ ﺩﻫــﺪ ﭘــﺮﻭﺍﺯ ﻛﻮﺗﺎﻫــﻰ
ﻏﺒﺎﺭﻯ ﮔﺸــﺘﻪﺍﻯ ،ﺁﺳــﻮﺩﻩ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﺯﻳﺴــﺘﻦ ﺍﻳﻨﺠﺎ
ﺑــﻪ ﺑﺎﺩ ﺻﺒﺤﺪﻡ ﺩﺭ ﭘﻴﭻ ﻭ ﻣﻨﺸــﻴﻦ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺭﺍﻫﻰ
ﺯ ﺟــﻮﻯ ﻛﻬﻜﺸــﺎﻥ ﺑﮕــﺬﺭ ﺯ ﻧﻴﻞ ﺁﺳــﻤﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭ
ﺯ ﻣﻨــﺰﻝ ﺩﻝ ﺑﻤﻴﺮﺩ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻨــﺰﻝ ﻣﺎﻫﻰ
ﺍﮔــﺮ ﺯﺁﻥ ﺑــﺮﻕ ﺑﻰﭘــﺮﻭﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻭ ﺗﻬــﻰ ﮔــﺮﺩﺩ
ﺑﻪ ﭼﺸــﻤﻢ ﻛﻮﻩ ﺳــﻴﻨﺎ ،ﻣﻰﻧﻴــﺮﺯﺩ ﺑﺎ ﭘــﺮ ﻛﺎﻫﻰ
ﭼﺴــﺎﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﻣﺤﻔــﻞ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﺳــﻮﺯﻧﺪ
ﻣﭙــﺮﺱ ﺍﺯ ﻣــﺎ ﺷــﻬﻴﺪﺍﻥ ﻧــﮕﺎﻩ ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﺭﺍﻫﻰ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺷــﻌﺮ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﻛــﺮﺩ ﻳﻚ ﻣــﺮﺩ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻰ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﻠﯿﻠﯽ ﯾﺎدش رﻓﺘﻪ در ﻃﻮل  ۵ﺳﺎل ﻣﺬاﮐﺮه
ﯾﮏ ﻗﺪم ﺟﻠﻮ ﻧﺮﻓﺖ؟

ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻭ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ«.
ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻨﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻛﻪ
ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺍﺯ  7ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ،1400
ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺑــﻪ ﮔﻔﺘــﻪ »ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ
ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻬﺎﻣــﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ،
ﺗﺮﻗــﻰ« ،ﺳــﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ
ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ
ﺍﺯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫــﺎﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﺷﻤﺸﻴﺮ
ﭘﺎﻳــــﺪﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺣﺘــﻰ ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﺶ ﺭﺍ ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ
ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺑﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ،ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺳــﺨﻨﺮﺍﻧﻰ ﺍﺧﻴﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧــﺮﺩﺍﺩ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎﺩ ﻧﻴﺴــﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺷﻤﺸــﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺯ ﺍﺳﺖ» :ﺳﺎﻝ  92ﺑﻪ ﭘﺸﺖ
»ﺍﮔﺮ
ﺑﺮﻧــﺎ،
ﮔــﺰﺍﺭﺵ
ﺑﻪ
ﺧﻴﻤﻪ ﺩﺷــﻤﻦ ﺭﺳــﻴﺪﻩ
ﺭﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻓﻜــﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ
ﺑﻮﺩﻳﻢ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ
ﺗﻼﺵ ،ﺑﺎ ﻳﻚ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺪﻑ ﺭﺳﻴﺪ ،ﺑﻪ ﺍﺳــﺖ «.ﺣﺎﻝ ﺍﻣﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑــﺎﺩ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ
ﺳــﺮﺍﺏ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻳﻢ!« ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺳﻌﻴﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺳــﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﻳﺎﻥ ،ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ
ﺟﻠﻴﻠﻰ ،ﻣﺬﺍﻛﺮﻩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻧﻮﺷــﺖ» :ﺍﺍﻭﻻ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ
ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩﻩ؛ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ  28ﻣــﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﺻﻼ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻧﺒﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﺬﺍﻛــﺮﻩ ﺩﻝ ﺧﻮﺵ ﻛﺮﺩ ،ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻋﺠﻴﺐ ﺷﻤﺎ ،ﻭﻗﺘﻰ ﺧﺰﺍﻧﻪ ﺧﺎﻟﻰ
ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ» :ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ﺍﺳﺖ ،ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﺧﻴﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻴﺪ ،ﺑﻰﻣﺎﻳﻪ ،ﻓﻄﻴﺮ
ﻳﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ؟ ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﮔﺎﺯ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻼﺡ ﻭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﻮﺩ
ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺗﺮﻣﺰ؟ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ«.
ﻋــﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﻖ؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﮔﺎﻧﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻬﺎ ،ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺎﻥ
ﺭﻓﺮﺍﻧــﺪﻭﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﻢ ﻳﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﻮﺍﻓﻘﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻤﻔﻜــﺮﺵ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳــﻴﺪﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ«.
ﺗﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻫﺴــﺘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻭﺭ ﺍﺧﻴﺮ
ﻛﻪ
ﺍﺵ
ﺳــﺎﻟﻪ
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ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﺭ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻠﻴﻠــﻰ ﻧﮕﻔﺘﻪ
ﺷــﻬﻴﺪ ﻓﺨﺮﻯ ﺯﺍﺩﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺍﺳﺖ! ﺍﻭ ﺍﺧﻴﺮﺍ
ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﻯ
ﺟﺰ
ﺑﻪ
ﺧﻮﺩﺵ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﻮﺩ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ» :ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﺭ ﻓﺨﺮﻯﺯﺍﺩﻩ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺷــﺶ
ﺟﺰ
ﻭﻗﺖ،
ﺩﻭﻟﺖ
ﭼﻮﻥ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻭ
ﻧﺪﻫﻴﻢ ،ﺩﺷــﻤﻦ ﺟﺮﻯﺗﺮ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺮﻭﺭ ﻭ
ﭼﻪ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ
ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻣﻨﻴــﺖ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺗﺤﺮﻳﻤــﻰ
ﺧﺮﺍﺑﻜﺎﺭﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ
ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﻛﻪ
ﺍﻧﺪ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ
ﺩﺳــﺘﺎﻭﺭﺩﻯ
ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺧﻮﻳﺸﺘﻨﺪﺍﺭﻯﺍﻧﺪ ،ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺷﻤﻦ
ﺩﺍﻍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!«
ﻣﺠﺘﺒــﻰ ﺫﻭﺍﻟﻨﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻃﻴﻔﺎﻧﺶ ،ﺭﻭﺿﻪ »ﻧﻨﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ » ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻤﻰ « ،ﻋﻀﻮ ﭘﻴﺸﻴﻦ
ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺒﻢ« ﺳﺮ ﻣﻰﺩﻫﺪ؟!
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ،ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﺯﻧﺪ
ﻣﻰ
ﺣﺮﻑ
ﺳــﺮﺍﺏ
ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺳﺎﻝ
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»ﻃﻰ
ﺭﻫﺒﺮﻯ،
ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻭﻻﻳﺘﻰ،
ﮔﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ
ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺍﮔﺮ
ﻛﻪ
ﺣﺎﻟﻰ
ﺩﺭ
ﻧﺮﻓﺖ!«
ﺟﻠﻮ
ﻗﺪﻡ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ،ﻳﻚ
ﺍﺳﺖ» :ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺟﻠﻴﻠﻰ ،ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺩﻡ
ﺭﻧﺞ
ﺍﺯ
ﺑﺎﻳﺪ
ﺩﺍﻧﺴﺖ
ﻣﻰ
ﺭﺍ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﺁﺩﺍﺏ
ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ،ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺻﻠﻰ
ﻛﺎﺳﺖ.
ﻣﻰ
ﻫﺎ
ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺩﻟﻴﻞ
ﻧﺼﻴﺐ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﺸــﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺛﺮﺍﺗﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻰ
ﻣﻨﺎﻇــﺮﻩ
ﺩﺭ
ﻭﻻﻳﺘــﻰ،
ﺍﻛﺒــﺮ
ﻋﻠــﻰ
ﺩﺍﺷــﺖ«.ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  92ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗــﻰﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭽــﻪ ﺗﺨﺮﻳــﺐ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺳﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ،ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ» :ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺁﻏﺎﺯ ﻛــﺮﺩﻩ ،ﺩﺭ ﻛﻠﻴﭗﻫﺎﻯ
ﻛﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰﺍﺵ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ؛ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺴــﭙﺎﺭﻳﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﺪ،
ﻫﻢ ﺑﻨﺸــﻴﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﻳﻚ ﺣﺮﻑ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻴﻢ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻨﺪ «.ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻰﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻭ
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺍﻳﻦﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ
» ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻗﻨﺒﺮﻯ « ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ،
ﺩﻫﻴﻢ«.
ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺝ ﺗﺨﺮﻳﺒﻰ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ
ﻛﺮﺩ:
ﻋﻨــﻮﺍﻥ
ﺟﻠﻴﻠﻰ
ﺑﻪ
ﺧﻄــﺎﺏ
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ
ﺍﻭ
ﺗﻨﺪﺭﻭﻫــﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘــﺎﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ
ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻛﻪ
ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﻳﻦ
»ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﻰ
ﺭﺃﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺍﺧﻴــﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻴــﺎﻭﺭﺩ ،ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﻠﻜــﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑــﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻠــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳــﺖ»:ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺳــﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ
ﻣﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺝ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳــﻰ ﻓﻘﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻭ ﻭ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻮﺝ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻳﻦ
ﺳﺮﺳﺨﺘﻰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻮﺝ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻫﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻗﻴﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻗﻀﻴﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ«.
ﺑﺪﻩ ﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻫﻨﺮ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﺮﺩﻥ
ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﻭ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻨــﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﭘﺸــﺖ ﻣﻴــﺰ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﻭ ﺩﻭﻟــﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ
ﻧﻴﺴــﺖ؛ ﺑﺤﺚ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﻛﻼﺱ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻨﺪ ﻛــﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  7ﻣﺎﻩ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺳﺎﻝ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  ،1400ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺗﺮﻗﻰ«،
ﻗﺪﻡ ﻫﻢ ﭘﻴﺶ ﻧﺮﻓﺘﻴﺪ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺳــﻌﻴﺪ ﺟﻠﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ
ﻭ ﻓﺸــﺎﺭﺵ ﺭﻭﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﻫﻨﺮ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻰ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻯﻫــﺎ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳــﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫــﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﺳــﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﻳﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ،
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ

ﺗﻮاﻓﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اداﻣﻪ ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ

ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴــﺎ ﻭﺍﺗﺤﺎﺩﻳــﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮ ﺳــﺮ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﻳﺖ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺑﻮﺭﻳﺲ ﺟﺎﻧﺴــﻮﻥ ،ﻧﺨﺴﺖﻭﺯﻳﺮ
ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺍﻭﺭﺳﻮﻻ ﻓﻦ ﺩﺭ ﻻﻳﻦ ،ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻃﻰ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺩﻭ

ﻃﺮﻑ ﻃﻰ ﺗﻤﺎﺳــﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﺣﻞﻧﺎﺷــﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺤــﺚ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻧﻈــﺮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﻨــﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ،ﺩﻭ ﻃــﺮﻑ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ »ﺑﻪ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﻭﻛﺴــﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺸــﺨﺺ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ«.

ﭘﯿﺶﺷﺮط ﻣﻬﻢﺑﻮدﺟﻪ ﻧﻔﺘﯽ ۱۴۰۰

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﻧﻴﺎﺯ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻋﺪﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ،ﻧﻴﺎﺯ
ﺍﺳﺖ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ
ﺣﺪﺍﻗﻞ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺑﺸﻜﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﮔﻮﻳــﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺧﻮﺷــﺒﻴﻨﻰ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮﺵ
ﺩﺳــﺖ ﻭ ﺩﻟﺒﺎﺯﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
 1400ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ
ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﺗﻜﻠﻴﻒ
ﺑﺮﺟﺎﻡ ﭼﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻛﻪ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﻤﺶ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻥ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺳﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﻫﻢ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻣﺠﺪﺩ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻝ ﻣﻰﺷﺪﻧﺪ ﻭ
ﺣﺎﻻ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ!
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻰﻗﻴﺪ ﻭ
ﺷــﺮﻁ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﺁﻧﻘﺪﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﭘﻴﺶﻓــﺮﺽ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ

ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺳــﺎﻝ ،ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ  2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ  300ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩ .ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﻐﻮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭ ﻟﻐﻮ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻯ ﻧﻔﺘﻰ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﺟــﻪ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺧﻮﺷﺒﻴﻨﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ،
ﺭﻭﻯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ ﺣﺴــﺎﺏ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﺸــﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻰ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺭﻭﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺍﺧﻠﻰ
ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺧﻴﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﭘﻴﺶﺷﺮﻁ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 2
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  300ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ ،ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻤﻬﺎﻯ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺯ ﺑﺮﺟﺎﻡ ،ﺗﺎ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ،ﺩﺭﺁﻣﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺩﭼﺎﺭ ﻛﺴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻟﻐﻮ ﺗﺤﺮﻳﻢ ،ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﻣﻨﻔــﻰ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺣﺘــﻰ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﻗﻒ ﺻــﺎﺩﺭﺍﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 2
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ  300ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺸــﻜﻪ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻰ ﺷــﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩ.
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زندگی

ادویهای که سه برابر روشهای دیگر وزن را کم میکند

یک مطالعه جدید نشان میدهد که گنجاندن زیره در رژیم غذایی برای سرعت بخشیدن
به کاهش وزن و کاهش سطح کلسترول بد در بدن موثر است .به گزارش پزشکی باشگاه
خبرنگاران جوان محققان مشاهده کردند افرادی که زیره مصرف میکنند ،سه برابر گروه
دوم که به رژیم آنها زیره اضافه نشــده بود ،وزن کم کردند .همچنین گروهی که زیره
مصرف میکردند ،درصد چربی بدن خود را تقریب ًا  ۱۴.۶۴درصد کاهش دادند.

یادداشت

صرع وتشنج
در کودکان
دکتر محمود محمدی
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

صرع با تاثیر بر سلول های عصبی مغز موجب
تولید پیام هــای الکتریکی غیر طبیعی و به
دنبال آن بروز تشــنج در افراد می گردد.
تشنج شامل فعالیت های الکتریکی شدید و
ناگهانی سلول های عصبی مغز بوده و فقط
یک عالمــت صرع اســت  ،در نتیجه همه
تشنج ها صرع نیستند  .عوامل دیگری مانند
داشتن تب و کاهش قند خون نیز باعث ایجاد
تشنج می شود بنابراین نباید هرتشنجی را
به حساب صرع گذاشت  .علت بروز صرع در
اکثر موارد ناشناخته است  ،هرچند در برخی
از موارد پزشــکان وارد شــدن ضربه به سر،
مشــکالت حین زایمان و ژنتیک را مسئول
این بیماری می دانند  .عالیم و نشــانه های
صرع مختلف هســتند اما مهمترین عالمت
آن  ،بروز تشــنج می باشد  .بسته به این که
امواج الکتریکی ازکدام قســمت مغز منشاء
بگیرنــد به طور کلی می توان تشــنج را به
طور کلی می توان به دو دســته (ناکامل ) و
( عمومی) تقسیم کرد  .صرع ناکامل از یک
نیمه مغز نشــات می گیرد و باعث از دست
دادن هوشــیاری در فرد نمی شود ولی صرع
عمومی از دو نیمکره مغز نشــات می گیرد
وهمراه با از دســت دادن هوشیاری است .
طبق تحقیقات انجام شده هریک از دو نوع ،
زیر گروه های دیگری نیز دارند  .با توجه به
تحقیقات انجام شده توسط محققان  ،دارو در
درمان بیماری صرع نقش مهمی را ایفا می
کند .داروهایی که توســط پزشک متخصص
تجویز می شــود پایه و اساس درمان را در
فرد مبتال به بیماری صرع تشــکیل می دهد
و موجب کاهش تعــداد حمالت و کنترل
عالیم این بیماری می گردنــد  .این داروها
برای ایجاد اثر مناسب باید دقیقا طبق دستور
پزشک مصرف شوند لذا توصیه می شود که
افراد ســر وقت دارو هایشان را مصرف کنند
واز کم کردن و زیاد کردن خودسرانه مقدار
دارو خودداری کنند .طبق بررسی های انجام
شده توسط پزشکان برخی از عواملی موجب
شرو ع تشنج در افراد می شوند و باید از آن
ها اجتناب کرد عبارتند از داشــتن استرس
وفشارهای عصبی  ،کم خوابی و خستگی ،
بیماری تب دار و مصرف الکل و سوسو زدن
نور و در برخی از موارد تماشــای تلویزیون.
افراد در صورت برخورد با فردی که تشــنج
کــرده برخی موارد را بایــد رعایت کنند که
عبارتند از حفظ خونسردی  ،نگاه کردن به
ساعت برای تعیین مدت تشنج  ،قرار دادن
فرد بر روی زمین و در مکانی که از آســیب
به دور باشــد ،خواباندن فرد به پهلوی چپ
برای جلوگیــری از خفگی وچیزی در دهان
بیمار نباید قرار داد و سعی در باز کردن دهان
بیمارنیز نبایــد بکنیم  ،تماس با اورژانس در
صورت طوالنی شدن زمان تشنج در صورت
طوالنی شدن زمان تشــنج به بیش از پنج
دقیقه نیز ضروری می باشــد  .پس از تشنج
کودک باید به پزشک معالج اطالع و مراقب
کودک باشید زیرا کودک پس از تشنج خسته
و نامتعادل است و اگر فرد بزرگسال است مانع
رانندگی فرد پس از تشــنج شوید در ضمن
هنــگام اخذ گواهینامه باید ابتال به بیماری
صرع را به مســئولین مربوطــه اطالع داد.
به طور کلی ابتالی افراد به بیماری صرع شوک
بزرگی برای فرد مبتــال و اطرافیان خواهد
بود که ســبب تغییر نگرش فرد به توانایی
های خود شــده و دید دیگران به شــخص
مبتال را نیز تحت تاثیــر قرار می دهد  .این
تفکر غلط که صرع همراه با دیگر مشکالت
عصبی نظیر عقب ماندگی ذهنی می باشد ،
موجب مخفی نگهداشــتن بیماری توســط
مبتالیان مــی گردد که ایــن در نهایت به
ضرر فرد و جامعه است لذا مبتالیان به این
بیماری نباید اجازه دهند افکار این چنینی
آنها را نا امید کرده و از اعتماد به نفس آنها
بکاهــد  .و در آخر نیز باید گفت که پرهیز از
عوامل تحریک کننده تشنج مهم است ولی
این نباید به صورت وسواس در آید  ،اجتناب
از اســترس  ،برنامه ریزی برای ساعت کار ،
داشتن استراحت و تفریح  ،استفاده از رژیم
غذایی سالم و معمول  ،انجام فعالیت معمول
روزانه و پرداختن به ورزش های مورد عالقه
 ،داشتن ساعت خواب منظم و اجتناب از کم
خوابی  ،اطمینان از به همراه داشتن میزان
کافــی دارو در صورت رفتن به مســافرت ،
اســتفاده منظم دارو طبق دســتور پزشک
از نکات مهمی اســت که افراد مبتال به صرع
وتشنج باید رعایت کنند .
صــرع ناکامل از یــک نیمه مغز
نشات می گیرد و باعث از دست
دادن هوشــیاری در فرد نمی شود
ولی صرع عمومی از دو نیمکره مغز
نشات می گیرد وهمراه با از دست
دادن هوشیاری است

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

نکته

تست سالمت قلب
با باال رفتن از پله ها

طبق نتایج یک تحقیــق جدید ،باال رفتن از
 ۶۰پله در کمتر از یک دقیقه نشــان دهنده
ســالمت قلب اســت.به گزارش مهر ،دکتر
«خزوس پتیرو» سرپرســت تیم تحقیق در
این باره میگوید« :تست پله راهی آسان برای
برآورد سالمت قلب است .اگر برای باال رفتن
از  ۶۰پله بیش از  ۱.۵دقیقه زمان الزم دارید،
بهتر است برای بررسی سالمت خود با پزشک
مشورت کنید».این مطالعه شامل  ۱۶۵بیمار
بود که به دلیل بیماری عروق کرونر تشخیص
داده شده یا مشــکوک به این بیماری ،برای
تســت ورزش مراجعه کرده بودند .عالئم این
افراد شامل درد قفســه سینه یا تنگی نفس
در هنگام ورزش بود.شــرکت کنندگان روی
تردمیل راه میرفتند یا میدویدند ،در حالی
که به تدریج شدت آن را افزایش میدادند و تا
زمان خسته شدن ،ادامه میدادند .پس از ۱۵
تا  ۲۰دقیقه اســتراحت ،از افراد خواسته شد
بدون توقف و همچنیــن بدون دویدن ،چهار
ردیف پلــه (در مجموع  ۶۰پله) را طی کنند
و زمان برای آنها ثبت شــد.محققان دریافتند
بیمارانی که در مدت کمتر از  ۴۰تا  ۴۵ثانیه از
پله ها باال رفتند ،عملکرد بهتری هم در تست
ورزش و بر روی تردمیل داشتند.

تازهها

مصرفپنیربهکاهشزوالشناختی

کمک می کند

بر اســاس تحقیقات جدید ،تغذیه ممکن است
تأثیر مستقیمی بر قدرت شناختی در سالهای
بعد داشته باشــد .یافته ها نشان می دهد پنیر
در برابر مشکالت شناختی مرتبط با سن نقش
حفاظتی دارد.به گزارش مهر ،محققان دادههای
جمع آوری شــده از  ۱۷۸۷فرد در رده ســنی
 ۴۶تا  ۷۷ســال را در بریتانیا بررســی کردند.
شرکت کنندگان در این سواالت در مورد نوع غذای
مصرفی شأن پاسخ دادند .محققان بعد از بررسی
پاسخ شرکت کنندگان به نتایج زیر دست یافتند :
 .۱نشــان داده شد که پنیر محافظ ترین ماده
غذایی در برابر مشــکالت شناختی مرتبط با
سن ،حتی در اواخر عمر است.
 .۲مشخص شد که مصرف هفتگی گوشت بره،
و نه سایر گوشتهای قرمز ،باعث بهبود قدرت
شناختی طوالنی مدت میشود.
 .۳مصرف بیش از حد نمک بد اســت ،اما فقط
افــرادی که در معرض ابتالء بــه بیماری آلزایمر
هستند برای پیشگیری از مشکالت شناختی به
مرور زمــان میتوانند در این مورد اغماض کنند.
محققان معتقدند انتخاب درســت ماده غذایی
میتواندازبیماریوزوالشناختیپیشگیرینماید.

توصیه

روند ابتال به «آلزایمر»
چگونه ُ
را کند کنیم؟

یک متخصص مغز و اعصاب مشکالت عروقی،
فاکتورهای ژنتیکی ،رژیم غذایی پرچرب ،نبود
فعالیت ذهنی مناســب و مصــرف دخانیات را
در بروز بیماری «آلزایمر» مؤثر دانســت .دکتر
علیاکبر رضایی در گفتوگو با ایسنا ،بیان کرد:
بیماری آلزایمرمعموالًدرافرادیمشاهدهمیشود
که بیشــتر با فشــارخون ،تومورهــای مغزی،
کم کاری تیروئید و بیماری های عفونی همراه
هســتند.وی با بیان اینکه معموالً این بیماری
در دهه ششــم به بعد زندگی افراد رخ می دهد
که این فراموشــی ابتدا از مکان و بعد زمان رخ
می دهــد ،اظهار کرد :برای پیشــگیری از این
نوع بیمــاری روش های مثــل ورزش کردن،
کتابخواندن ،شــنا کردن و زندگی اجتماعی
مناسب را پیشنهاد می کنیم زیرا باعث پیشرفت
ُکند این بیماری می شــود.رضایی تصریح کرد:
درصد کمــی از این نوع ییمــاری به کودکان
اختصاص داده شده و برای درمان و پیشگیری
از آن در کودکان بازی های فکری ،فعالیت های
جسمانی و رژیم غذایی پرچرب درنظر گرفته می
شود.وی خاطرنشان کرد« :تنهایی» هم از دیگر
عوامل بروز بیماری آلزایمر می دانیم که می توان
با رعایت مســائل بهداشتی ،فردی و فیزیکی از
روند بروز این بیماری بکاهیم.وی در پایان اعالم
کرد :راه حل هایی که برای این نوع بیماری گفته
شــد باعث کمتر و ُکند شدن روند ابتال به این
بیماری خواهد شد.

یک متخصص تغذیه گفت :بعضی افراد بر این باورند
اگر بعد از غذا یک دســر به خصوص شیرین مصرف
کنند ،به هضم غذا کمــک میکند .اما واقعیت این
است که مصرف هر نوع دسر بعد از غذا به هضم غذا
کمک نمیکند.شهاب اولیایی در گفتوگو با باشگاه
خبرنــگاران جوان ،افزود :به دلیل مصــرف مواد غذایی حاوی
قند و دســرهای شیرین این عادت در بدن شکل میگیرد .باید
به این نکته توجه داشــت که مصرف این خوراکی ها میتواند

آیا خوردن دسر و میوه بعد از غذا صحیح است؟

حالت اعتیــاد در بدن را ایجاد کند که در صورت
عــدم مصرف آن در یک وعــده؛ تصور میکند با
مشــکل هضم غذا رو به رو میشود.اولیایی بیان
کرد :مصرف دســرها به خصوص دســر شــیرین
بالفاصلــه بعد از غــذا میتواند افزایــش وزن و
چاقی را به دنبال داشته باشــد .همچنین مصرف میوه ،همراه
یا بالفاصله بعد از غذا توصیه نمیشــود؛ زیرا زمان هضم میوه
و مــواد موجود در غذا متفاوت اســت.وی افزود :در واقع غذاها

زمان بیشــتری برای هضم الزم دارند و در مقابل میوهها زمان
کمتر نیاز دارند؛ بنابراین ماندن طوالنی مدت میوهها در معده
باعث از بین رفتن ویتامین ها ،سنگین و تخمیر شدن در معده
میشود که اختالالت فراوانی را میتواند به همراه داشته باشد.
اولیایی تصریح کرددر واقع میتوان  ۲یا  ۳ســاعت بعد از غذا
و خالی شدن معده نســبت به مصرف میوهها اقدام کرد تا هم
هضم مناسب در معده صورت بگیرد و هم ویتامینهای موجود
در میوه به خوبی جذب بدن شوند.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص گوش  ،حلق و بینی بررسی کرد

هر آنچه باید درباره سرطان حنجره بدانیم

آفتاب یزد -فاطمه مظفری :حنجره ،اندام تولید صدا در انســان
اســت .حنجره یک عضو توخالی و متشــکل از چندین غضروف ،در
جلوی گردن می باشد که تارهای صوتی را در خود جای داده است .
حنجره در نفس کشــیدن ،صحبت کردن و بلع غذا نقش مهمی ایفا
می نماید  .این عضو از بدن با توجه به اهمیتی که دارد در معرض
ابتال به برخی بیماری ها از جمله ســرطان است  .در صورت ابتال به
بیماری سرطان حنجره کیفیت زندگی افراد بسیار کاهش می یابد
بدین خاطر تشــخیص هر چه سریع تر این بیماری در مراحل اولیه،
باعث موفقیت بیشــتر درمان و کاهش عــوارض آن می گردد لذا با
توجه به اهمیت موضوع ،آفتاب یزد دراین باره با دکتر رضا عرفانیان،
متخصص گوش ،حلق و بینی گفت و گو کرده است .
وی دراین باره میگوید :به طور کلی سرطان به مجموعه بیماریهایی
گفته میشــود که از تکثیر مهارنشــده ســلولها ایجاد می شوند.
سلولهای سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلولها جدا
میافتند و به میزان بسیار زیادی تکثیر میشوند.
دکترعرفانیان عنوان کرد :ســرطان حنجره یکی از انواع سرطانهای
سروگردن است .ژنتیک اگرچه در ابتال به این بیماری موثر است اما
بیشتر عوامل محیطی در ابتال به آن موثر است.
این متخصص گوش ،حلق وبینی بیان کرد :عالئم سرطان حنجره به
راحتی قابل تشخیص هستند .برخی از شایعترین عالیم این بیماری
تغییر صدا ،سختی در تنفس ،سختی در بلع و در مراحل شدید نمایان
شدن تودههای گردنی است .
وی افــزود :تغییر صدا درافراد مبتال به ســرطان حنجره میتواند به
علت تغییر ساختار تارهای صوتی ایجاد شود زیرا تارهای صوتی کمی
ســفت میشوند و انعطاف خود را از دست میدهند لذا ممکن است
صدا گرفته شده و با خشونت همراه گردد بنابراین توصیه میشود اگر
افراد تغییر صدای شان بیش از دو هفته طول کشید حتما به پزشک
مراجعه نمایند.
دکترعرفانیان اظهار کرد  :افراد باید این نکته را مد نظر قرار دهند که
تغییرات صدا همیشه به معنای وجود سرطان حنجره نیست و این
مشکل در سایر بیماریها مانند عفونت گلو و حتی سرماخوردگی نیز
مشاهده میشود لذا بهتر است افراد با مراجعه زودهنگام به پزشک ،از
علت ایجاد کننده آن آگاه شوند .
این متخصص مطرح کرد :افراد مبتال به سرطان حنجره احتمال دارد
که هنگام قورت دادن غذا ،درناحیه گلو احساس درد داشته باشند یا
نتوانند غذا را به راحتی قورت دهند زیرا وجود توده سرطانی و تغییر
ساختاری و بافتی تارهای صوتی موجب ایجاد مشکالت بلع میگردد
و حتی قورت دادن آب هم برایشان مشکل باشد.
وی اضافه کرد  :افراد مبتال به ســرطان احتمال دارد که احســاس
کنند که جسمیدر گلویشان گیر کرده زیرا در واقع توده سلولهای

عالئم سرطان حنجره به راحتی قابل تشخیص هستند.
برخی از شــایعترین عالیم این بیمــاری تغییر صدا،
سختی در تنفس ،ســختی در بلع و در مراحل شدید
نمایان شدن تودههای گردنی است
درصورتی که سرطان حنجره درمرحله اولیه باشد ،
انجام لیزر حنجره برای درمان مفید است اما در مراحل
پیشــرفته تر برای درمان این بیماری از مداخلههای
شــیمیدرمانی ،پرتودرمانی ،عمل جراحی و یا ترکیبی
از این سه روش استفاده میشود
سرطانی ساختار آناتومیکی حنجره را از حالت طبیعی خارج کرده و
فرد حس می کند که یک جسم خارجی در گلوی وی وجود دارد.
دکترعرفانیان توضیح داد :سرطان حنجره مسری نیست اما افرادی
که دارای عوامل خطرزای خاص هســتند به نسبت دیگران بیشتردر
معرض ابتال به این بیماری قرار دارند.
وی افزود  :از جمله فاکتورهای خطر ساز ابتال افراد به سرطان حنجره
میتوان به سن  ،جنس مذکر بودن  ،استعمال سیگار و مواد مخدر و
الکل اشاره کرد زیرا سرطان حنجره اکثر اوقات در افراد باالی  ۵۵سال
اتفاق میافتد و مردها بیشتر از زنان در معرض خطر ابتال به سرطان
حنجره هستند وهمچنین ســیگاریها بیشتر از غیر سیگاریها در
معرض ابتال به این بیماری هستند و این خطر برای سیگاریهایی که
الکل و مواد مخدر نیز مصرف میکنند بیشتر است.
این متخصص تصریح کرد :سرطان حنجره میتواند قابل پیشگیری
باشد لذا با تشخیص زودهنگام زخمهای کوچک می توان از پیشرفت
سرطان به وجود آمده جلوگیری کرد  ،در نتیجه ارزیابی مداوم زخم
حنجره ای  ،ضروری است.
وی اضافــه کرد  :در صورت مشــاهده عالیم بیمــاری در حنجره ،
در ارزیابی اولیه ،متخصص وجود صدای غیر طبیعی را در فرد حس
میکند و اگــر عوامل خطرزای دیگری وجود داشــت ،ارزیابیهای
بیشتری را انجام خواهد داد.

میکروبیم های روده نقش مهمی در عملکرد مغز دارند

مطالعات جدید دانشــمندان نشــان می دهد
عدم تعادل در جامعه باکتریایی روده می تواند
باعث کاهش برخی از متابولیت ها و در نتیجه
رفتارهای شــبه افسردگی شود.به گزارش مهر،
افسردگی نوعی اختالل روانی است که بیش از
 ۲۶۴میلیون نفر در جهان درگیر آن هســتند.
جمعیتباکتریهادرروده،معروفبهمیکروبیومهای
روده ،بزرگتریــن مخــزن باکتریهــای بدن
هستند .تحقیقات نشان داده است که میزبان و
میکروبیوم های روده یک نمونه عالی از سیستمی
با تعامالت مفید هستند.مشاهدات اخیر ارتباط
بین اختالالت خلقی و آسیب به میکروبیوم های
روده را نشــان داده اســت .محققان دریافتند
بین میکروبیوم های روده و کارایی فلوکستین،
مولکولی که به عنوان ضدافســردگی استفاده
میشود ،ارتباط وجود دارد.دانشمندان اخیرا ً با
استفاده از مدلهای حیوانی پی بردند که تغییر
در میکروبیوم های روده ناشی از استرس مزمن،
میتواند منجر به رفتارهایی مانند افســردگی

شــود که عمدتاً ناشی از کاهش متابولیت های
چربی در خون و مغز اســت.این متابولیت های
چربی معروف به کانابینوئیدهــای درون زا (یا
اندوکانابینوئیدهــا) ،یک سیســتم ارتباطی را
در بــدن هماهنگ میکنند که بــه طور قابل
توجهی با کاهش متابولیت ها متوقف میشود.
میکروبیوم های روده در عملکرد مغز و تنظیم
خلق و خو نقش دارند.دانشمندان پی بردند عدم
وجود اندوکانابینوئیدها در هیپوکامپ ،منطقه ای
ازمغز که در شکل گیری خاطرات و احساسات
نقش دارد ،منجر به رفتارهایی مانند افسردگی
میشــود.محققان برخی گونههای باکتریایی را
شناسایی کردند که در حیوانات دارای اختالالت
خلقیبهمیزانقابلتوجهیکاهشیافت.آنهاسپس
نشــان دادند که درمان خوراکی با همان باکتریها،
ســطح طبیعی مشــتقات لیپیــدی را بازیابی
میکند .در نتیجه رفتارهای شــبه افســردگی
کاهش مییابد .بنابراین این باکتریها میتوانند
به عنوان ضدافسردگی عمل کنند.

دکترعرفانیان افزود :در صورت مشــکوک بودن به بیماری سرطان ،
برای ارزیابی بیشتر پزشک انجام الرینکوسگوپی را پیشنهاد میکند .
در این نوع ارزیابی ،یک تیوب نورانی که از داخل بینی به سمت گلو
هدایت میشود .بیمار در حین این عمل هوشیار است و یک داروی
بی حس کننده به داخل بینی فرد اسپری میشود .این روش کمتر
از یک دقیقه زمان میبرد و این اطالعات میتواند برای زمان درمان
ذخیره شود.
این متخصص مطرح کرد :مطمئنترین راه تشخیص سرطان حنجره ،
بافت برداری (بیوپســی) است .قطعه کوچکی ازبافت منطقه ای که
غیرطبیعی به نظرمیرســد ،بریده میشود واین نمونه درآزمایشگاه
درزیرمیکروسکوپ قرارگرفته وعالئم سرطان درآن ارزیابی میشود.
وی ادامه داد :درصورتی که ســرطان حنجره درمرحله اولیه باشد ،
انجام لیزر حنجره برای درمان مفید است اما در مراحل پیشرفته تر
برای درمان این بیماری از مداخلههای شــیمیدرمانی ،پرتودرمانی،
عمل جراحی و یا ترکیبی از این سه روش استفاده میشود.
دکترعرفانیان توضیح داد  :عمل جراحی نیز میتواند از برداشــتن
حنجره واقع در باالی دریچه نای ،برداشتن نیمیاز حنجره ،برداشتن
حنجره به صورت نیمه کامل تا برداشــتن حنجره به صورت کامل را
دربرگیرد.
ایــن متخصص گــوش ،حلق وبینــی بیان کرد  :بخــش مهمیاز
درمان ســرطان حنجره  ،پیگیری سالمت است زیرا انجام معاینات
عمومیمنظــم این اطمینان را به بیمار میدهــد که تمام تغییرات
ممکن تحتنظر هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل آنها را سریع
تشــخیص داده و درمان میکنند .پزشــک معاینات دقیقی به عمل
میآورد تا اطمینان حاصل کند که سرطان برنگشته است.
دکترعرفانیان ادامه داد :معاینات عمومیشامل منفذ تنفسی ،گردن و
گلو است وهر از گاهی نیز ممکن است که پزشک معاینه عمومیکامل
انجام داده و عکسهای اشعه ایکس بگیرد.
این متخصص گوش ،حلق وبینی خاطرنشان کرد :افرادی که به دلیل
سرطان حنجره  ،حنجره شان خارج شده  ،برای ارتباط برقرار کردن
آنها با اطرافیان ،پزشک راههای مختلفی را پیشنهاد میکند به طور
مثال استفاده از حنجره الکتریکی ،گذاشتن پروتز ارتباط دهنده مری
روی تراشه و استفاده از هوای عبورکننده از حلق میباشد.
وی در پایان گفت :رمز پیشگیری از ابتال به بیماری سرطان حنجره
مانند همه بیمــاری های دیگر عدم مواجهه بــا عوامل خطر یعنی
دخانیات یا تحریکات شیمیایی است که میتوانند روی حنجره تاثیر
بگذارند و دیگر اینکه افراد در صورت مواجهه با هرگونه نشــانههای
احتمالی مانند سختی در بلع باید سریعا به پزشک مراجعه کنند تا از
بروز بیماری پیشگیری شود و یا ازپیشرفت بیماری جلوگیری شود و
فرد سریع تر بتواند بهبودی خود را حاصل نماید .

عوارض رژیم الغری بدون توجه به مزاج

یــک متخصص طــب ایرانی
معتقــد اســت افــراد بــرای
الغرشــدن باید به مزاج خود
توجه کننــد زیرا عدم توجه به
مزاج مشکالتی را برای آنها در
پی خواهد داشــت.به گزارش
مهــر ،ناصر رضایی پور گفت :خوردن مســتمر
ســاالد کاهو و گوجه و خیار با هدف الغر شدن
باعث افزایش رطوبت بدن میشــود و به جای
الغر شــدن بیشــتر زمینه ابتال به بیماریهای
گوارشــی ،کبدی ،رحمی ،پوست و مو و… را
پدید میآورد.وی تاکید کرد :بسیاری برای الغر
شدن ،بی توجه به مزاج خود ،لزوم تنظیم فعالیت
ورزشی و… از رژیمهای کم کالری مانند ساالد
یا نوشیدن آب کمک میگیرند .چنین افرادی،
ابتدا وزن بدن آنها به ســرعت کم میشود ولی
خیلی زود به جایی میرسند که وزنشان ثابت
میماند و تغییری نمیکنــد.وی گفت :مصرف
مداوم خیار ،کاهو ،گوجه و نظیر این ســردیها

با چاشنی ترش ،موجب کاهش
گرمــی و افزایــش تــری بدن
میشود که این رطوبت ،در قالب
بافت چربی (با طبیعت ســرد و
تر) ،در بدن ذخیرهمیشود و در
درازمدت موجب شکست رژیم،
برگشت وزن و چاقی مجدد میشود.
رضایی پور افزود :متاسفانه امروزه با افراد زیادی
مواجه میشویم که شاید با گرفتن رژیم ،بدون
توجه به مزاج و… چربی بدن آنها کم شده باشد
ولی دچار آسیبهایی در دیگر اعضا هستند .کبد
چرب ،ریزش مو ،مشکالت رحمی ،چربی خون
باال ،ضعف بدنی و روحی و… ،ناشــی از مصرف
مداوم و زیاد مواد غذایی سرد .خیلی از این افراد
کــه با رعایت رژیمهای کم کالری و بدون توجه
به طبیعت بدن و دیگر شرایط جسمی ،روحی،
سنی ،اقلیمی و… ،اقدام به کاهشوزن میکنند،
پساز مدتی چاقی آنها برمیگردد و حتی ممکن
است چاقتر از گذشته شوند.

تشخیص زودهنگام دیابت نوع دو با آزمایش جرم گوش
محققان ادعا میکنند آزمایش جرم گوش برای اندازهگیری سطح
گلوکز ،تشخیص زودهنگامتر ابتال به دیابت نوع دو را امکان پذیر
میکند .به گزارش ایرنا ،ادعای محققان نتیجه مطالعه ای است که
نشان می دهد به لطف آزمایشی که سطح گلوکز را در جرم گوش
فرد نشان می دهد ،می توان شروع ابتال به دیابت نوع دو را زودتر
تشخیص داد.محققان خاطر نشان کردند :این آزمایش ارزان قیمت
در اندازه گیری متوسط سطح قند خون در طول یک ماه ،نسبت به
آزمایش فعلی استاندارد  ۶۰ ،درصد قابل اعتمادتر است .آنها اعالم
کردند ،از این آزمایش که می تواند در خانه و بدون نظارت بالینی
انجام شود ،می توان برای اندازه گیری آنتی بادی های کووید۱۹-
نیز استفاده کرد.
«آندرس هرن» نویسنده این مطالعه گفت :در سطح جهانی تخمین
زده می شود که از هر دو بزرگسال مبتال به دیابت نوع  ،۲بیماری

در ســطح جهانی تخمین زده می شــود که از هر
دو بزرگســال مبتال به دیابت نوع  ،۲بیماری یک نفر
تشخیص داده نمی شود

یک نفر تشــخیص داده نمی شود.وی افزود :این وضعیت احتماالً
«درجریانهمهگیریکووید »۱۹-بدترنیزشدهاست؛زیراممکناست
افراد تحت غربالگری قرار نگیرند.این محقق اظهار داشت :بسیاری
از افراد مبتال به دیابت نوع  ،۲در زمان تشخیص دارای عوارض نیز
هستند ،بنابراین تشخیص زود هنگام تر بسیار حائز اهمیت است.
وی توضیح داد :روش استانداردی که در حال حاضر برای آزمایش
سطح گلوکز استفاده می شود ،به نمونه خون نیاز دارد و کام ً
ال قابل
اعتماد نیســت؛ زیرا از پروتئین های خون به عنوان یک پروکسی
برای اندازه گیری سطح واقعی قند خون استفاده می کند .این در

حالی است که ما ســرگرم تالش برای ابداع یک روش دقیق تر و
ارزان قیمت تر برای اندازه گیری سطح طوالنی مدت گلوکز در هر
زمان هســتیم.ابزار آزمایش این محقق شبیه یک سواب معمولی
پنبه ای اســت ،اما در عین حال دارای یک ترمز اســت که از فرو
رفتن بیش از حد ابزار به گوش و آسیب رساندن به آن جلوگیری
می کند.محققان خاطر نشــان کردند کــه نوک این نمونه گیر به
محلولی آغشــته می شود که آزمایش ها نشان داده اند به منظور
جمع آوری نمونه های موم گوش برای تجزیه و تحلیل موثرترین
ابزار اســت .تحقیقات قبلی این محققان همچنین نشان داده بود؛
از این ابــزار می توان برای اندازه گیری هورمون اســترس به نام
«کورتیزول» نیز استفاده کرد؛ قابلیتی که ممکن است روزی برای
کمک به نظارت بر افسردگی و شرایط مربوط به استرس استفاده
شود.

کدام افراد نباید به گوشت قرمز لب بزنند؟
گوشــت یکی از بهترین غذاهایی است که بســیاری از مردم در
سراســر جهان در رژیم غذایی روزانــه خود مصرف میکنند؛ زیرا
حــاوی مقادیر زیادی پروتئین و ویتامین مفید برای بدن اســت.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،با این حال ،برخی از گروهها
هســتند که به دلیل بیماریهای مزمن از خوردن گوشت محروم
هســتند .این بیماریها عبارتند از:بیماران مبتال به نقرس هنگام
خوردن گوشت دچار احساس درد در مفاصل ،به خصوص مفاصل
پا خواهند شــد.خوردن زیاد گوشت در افراد مبتال به بیماریهای
قلبی عوارض جدی مانند تصلب شــرایین و سکتههای ناگهانی به
دنبــال دارد.افرادی که دارای اضافه وزن هســتند و از چاقی رنج
میبرند ،مشــکالت زیادی را برای آنها ایجاد میشــود و توانایی
حرکت و فعالیت ورزشــی را ندارند؛ بنابراین توصیه میشود برای

توصیه میشود که گوشــت را در اوایل روز و نه در
هنگام عصر میل کنید؛ زیرا اول روز زمانی اســت که
شما به فعالیت و انرژی احتیاج دارید

جلوگیری از چربیهای اضافی بدن ،گوشت نخورید.از طرف دیگر،
برخــی از بیماریهــا وجود دارند که در اثر خــوردن بیش از حد
گوشــت بروز پیدا میکنند .این بیماریها عبارتند از اضطراب ،بی
خوابی و بی حالی؛ بنابراین توصیه میشــود که گوشت را در اوایل
روز و نه در هنگام عصر میل کنید؛ زیرا اول روز زمانی اســت که
شما به فعالیت و انرژی احتیاج دارید.خوردن زیاد گوشت منجر به
سوءهاضمه نیز میشود؛ زیرا بیشتر غذاها از جمله گوشت گوسفند
برای هضم به مدت طوالنی احتیاج دارند؛ بنابراین توصیه میشود

برای جلوگیری از ناراحتی معده مصرف این نوع گوشت را محدود
کرده و مقادیر مناسبی از کربوهیدراتهای سالم مانند غالت کامل،
سبزیجات و میوهها را جایگزین کنید تا به هضم غذا و حرکات بهتر
روده کمک کند.خوردن بیش از حد گوشت ،به این معنی است که
شما مواد مغذی دیگر را یا به مقدار کم میخورید یا اصال استفاده
نمیکنید؛ بنابراین توصیه میشود برای حفظ سالمت پوست و مو
و جلوگیری از ایجاد چین و چروک و تحریک کالژن در پوســت،
ویتامینهــای دیگری مانند  Cرا نیز مصرف کنید.مصرف بیش از
حد گوشت میتواند خطر ابتال به بیماری ها ،به ویژه موارد مربوط
به ایمنی و ویروسها مانند سرماخوردگی را افزایش دهد؛ زیرا در
این حالت مقادیر مناســبی از ویتامینها و مواد معدنی الزم برای
مبارزه با عفونتها را دریافت نمیکنید.

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

ﺑﻮﻟﺘﻮن :ﺗﺮاﻣﭗ رﺳﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۲۰۲۰را ﻣﯽﺑﺎزد

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺳــﺎﺑﻖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺣﺰﺑﻰﻫﺎﻯ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫــﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻀــﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳــﻮﻡ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﻭ
ﺍﻧﺪﻳﺸــﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺟﺎﻥ ﺑﻮﻟﺘﻮﻥ،
ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺑﻖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﻣﻮﻟﻒ ﻛﺘﺎﺏ "ﺍﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ" ﺩﺭ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﭘﺴﺖ ﻧﻮﺷﺖ :ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺭﺳﻤﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  2020ﺭﺍ ﻣﻰﺑﺎﺯﺩ.
ﻫﻴﺌﺖﻫﺎﻯ ﻛﺎﻟﺞ ﺍﻟﻜﺘﺮﺍﻝ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ،

ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍﻯ ﻧﺸﺴــﺖ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﻫﻴﭻ
ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﻨﺪﻩ "ﺧﺎﺋﻨﻰ" ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 306 ،ﺭﺍﻯ
ﺑﻪ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﻛﺎﻣﺎﻻ ﻫﺮﻳﺲ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭ ﻣﻴﺮﺳــﺪ ﻭ  232ﺭﺍﻯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻭ
ﻣﺎﻳــﻚ ﭘﻨﺲ .ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻛﺜﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﺧﻴﺎﻟﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﻴﺸﻮﺩ ،ﺭﺍﺣﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ
ﻓﻘﻂ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﻚ "ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ" ﺭﺍ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ .ﭼﺮﺍ؟ ﭼﻮﻥ

aftab.yz@gmail.com

ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﻣﺎﻫﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﺐ ﺷﻜﺴﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﺯ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻰﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﺖ .ﺷﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ "ﺍﻭﻝ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ"" ،ﺍﻭﻝ ﺗﺮﺍﻣﭗ" ﺍﺳﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ،ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻧﺘﺰﻯ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﻰ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ،ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﺁﺭﺍﻯ ﻛﺎﻟﺞ ﺍﻟﻜﺘﺮﺍﻝ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺨﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ
ﺗﻤﺎﻡ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻴﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﮔﺎﻣﻬﺎﻳﻰ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﺳﻮﻡ ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺒﻼ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﻛﺘﺮ ﺭﺣﻤﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ:

ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩ؛ ﻇﺮﻳﻒ ﻋﺠﻠﻪ!

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ـ ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺩﺳــﺘﺎﻧﻰ :ﺩﻭﻣﺎﻩ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻯ ﻗﻔﻘﺎﺯ
ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ،ﻳﻚ ﺷــﻌﺮﺧﻮﺍﻧﻰ ﻫﻢ ﻳﻜﻄﺮﻑ)!( ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ؛
»ﺍﻯ ﻛﺎﺵ ﺁﻗــﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﻮﺋﻴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺯﻧﮓ
ﺯﺩﻩ ،ﺟﻮﻳﺎﻯ ﺍﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ« ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﻛﺮﺩ ﻫﻢ ﻇﺮﻳﻒ ﻋﺠﻠﻪ .ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻜﺎﻳﺘﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ
ﺭﻭﺯﻯ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﻮﺩ ﺁﻥ ﻗﺪﺭ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﭘﺸــﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﺸــﻨﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎﻯ ﺩﻗﻴﻖﺗﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﻨﻜﺎﺵ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﻭ
ﻓﺮﺍﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴــﻪﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ؛ ﭘﺎﻯ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﺩﻛﺘﺮ
ﺭﺣﻤﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻥﭘﻮﺭ ،ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ.

ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﺮﺩ.

 آﻣﺪن آﻗﺎی ﺑﺎﯾﺪن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﯿﺴﺖ!

 ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ ﺑﻮد ،ھﻤﯿﻦ!

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷــﻌﺮﺧﻮﺍﻧﻰ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﺑــﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺳــﻮءﺗﻔﺎﻫﻤﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺁﻥ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ
ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﻗﻔﻘــﺎﺯ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻍ ﺑﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷــﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨــﮓ ﻗﺮﻩ ﺑﺎﻍ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﺮﺯ ﻣﺎ ﻧﺎ ﺍﻣﻦ ﺷــﺪﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ
ﺩﺳﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﻚ ﻧﻮﻉ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻧﻴﺖ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﺴــﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺍﻳﻦ
ﺷﻌﺮ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺩﺍﺭﺩ:
 ﻳﻜﻰ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺪﺍﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺑﺤﺚ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ.
 ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﻰﺷﺪﻩ ﺧﻴﻠﻰ ﺟﻨﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺗﺮﺍﻧﻪﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻗﻮﻣﻴﺖ ﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺜﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ
ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﺳﺮﻭﺩﻩﺍﻧﺪ ﻳﺎ
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳﺖ.ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﺎﺭﺑــﺮﺩ ﻋﺎﻃﻔﻰ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺜﻼ ﻳﻜــﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺭﺍ
ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ﻣﺮگ ﺑﭽﻪ ﻳﺎ ﺯﻧﺶ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﻮﻟﻜﻮﺭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﺪ.
ﻣﺜــﻞ ﺁﻫﻨﮓ ﺁﻳﺮﻳﻠﻴﻖ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﺁﻥ ﻋﺎﺷــﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﻣــﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
 ﻣﻌﻨﺎ ﺟﺪای از ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ

ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳﺪ:
ﻣﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻦ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎ
ﺟﺪﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﻴﺴــﺖ.ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ
ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺷــﻜﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ
ﺟﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺭﺩ ﻣﻰﺷــﻮﻳﺪ ﺗﺎﺑﻠﻮﻳﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ ﮔﻮﺳــﻔﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﺴــﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻫﻴﻦ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺘﻦ
ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺳﻮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﻫﻴﻢ .ﺍﻣﺎ
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ.

 در ﺷﺮاﯾﻂ ھﯿﺠﺎﻧﯽ ھﻤﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺯﻭﺍﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺛﺮ ﻓﻮﻛﻮﻳﺎﻣﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ :ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺷــﻌﺮ ﺧﻮﺍﻧﻰ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺘﻜﺴــﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ .ﺧﺎﺻﻴﺖ
ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻫﻴﺠﺎﻧﻰ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻭ
ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺗﺮﻧﺪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ
ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﻘﻮﻟﻰ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬﺍ ﻓﺮﺻﺘﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺪﻳﺖ ﺣﺮﻑ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻭﻫﺮﻛﺲ ﺑﺎ ﺗﺮﻧﺪ
ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻧﻜﻨﺪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸــﺘﻦ ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻮ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺧﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ
ﻇﺮﻳــﻒ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ .ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﻭ ﻣﺸــﺎﻭﺭﺍﻧﺶ ﻧﺪﺍﻧﻨــﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﻰ
ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
 ﭼﺮا اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﯿﻢ ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟!

ﺭﺣﻤﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ :ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎ ﺍﻭﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻪ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺭﺩ
ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺿﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺛﻖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻓﻼﻥ ﻫﺪﻑ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪﺍﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ
ﺑﺎﻳﺴــﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺗﻌﻤﺪﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﺷــﺖ ﻭ ﻧﺎﺷﺎﻳﺴــﺘﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻦ ﻫﻢ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛــﻪ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﮔﺮﺟﺴــﺘﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤــﻜﺎﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻋﺠﻴﺐ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺍﺻﻼ ﺷــﻨﻴﺪﻩ
ﻧﺸــﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺎﺷــﻴﻪﺍﻯ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻭﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺩﺭ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ.

 ﺍﮔﺮ ﺧــﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﺷــﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻥ ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﺮﻙ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯﺑﻜﺴــﺘﺎﻥ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ
ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟
ﺷﻌﺮ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭﻫﺎ ﺳﺨﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ
ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻫــﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﻯ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻭﻟﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﻪ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ،ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ آﻗﺎی ﻇﺮﯾﻒ...

ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺎ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻓﻨﺪﺍﺳﻴﻮﻧﻰ
ﺑﻨﺎ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺁﻥ ﻓﻨﺪﺍﺳــﻴﻮﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺎ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷــﻌﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ
ﻧﻪ؟ ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﺷــﻌﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ
ﺳــﻤﺮﻗﻨﺪ ﻭ ﺑﺨﺎﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ ﺷــﻴﺮﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ
ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ
ﻓﻮﻟﻜﻠﻮﺭﻫﺎ ﺳــﺨﺖ ﺗﻔﺴــﻴﺮ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻭ ﻣﺘﻀﺎﺩﻯ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺩ .ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﻭ
ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﻭﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ
ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ.
 ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ

ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ :ﻭﻗﺘــﻰ ﺟﻮ ﭼﻨﺎﻥ
ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺗﻰ ﻭ ﻗﻄﺒﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺻﺪﺍﻯ ﺳــﻮﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻛﺎﺭ
ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﺎ ﻓﻀﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻗﻄﺒﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ
ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻏﻠﻂ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﺯﺩﻩ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﻤﻜﻦ
ﺍﺳــﺖ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﻴﺪﺭ ﻋﺒــﺎﺩﻯ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﮕﻮﻳﺪ .ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﭼﺮﺍ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺭﻭﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻧﺌﻮﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﮔﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ.
ﻋــﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻰ ﺷﻮﻳﻢ.
 ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﯿﻢ

ﺭﺣﻤﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﭙﻮﺭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻳﻌﻨﻰ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻑ ﭼﻘﺪﺭ ﺻﺤﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮﺧﻰ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻛﺸﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻑ ﻳﺎ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﺻﻔﺮ ﻭ ﺻﺪﻯ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻌﺪﺍ ﭼﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺩﺭ ﭼﻴﺴﺖ .ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻣﺜﻼ ﺍﺯ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻮﺍﻝ
ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺳﻮءﻧﻴﺖ ﻣﺤﺮﺯ ﻣﻰﺷﺪ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻰﻛﺮﺩ.

 آﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  ۱۴۰۰اﺳﺖ؟

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ»ﺩﺭ
ﻫﻤﻪ ﻯ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻻ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ!« ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ:
ﺧﻮﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﻇﺮﻳﻒ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺸﻪﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﺣﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺯﻧﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻥ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺍﻻ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ .ﺍﻻﻥ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻗﻔﻘﺎﺯ
ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﮔﻴﺮﺩ .ﭘﺲ
ﺍﻳﻦ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻮﺩﻩ ،ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﺭﺳــﻤﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺮ ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩﺵ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ .ﭘﺲ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﺴــﻴﻢ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻴﻢ .ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﻣﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺭﺳــﺎﻧﻪﺍﻯ ﻓﻀﺎﺳﺎﺯﻯ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻫــﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗــﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳــﺎﻧﻰ
ﺷــﻜﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﺶ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ .ﻳﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ

ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺪﻥ
ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ .ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﻮﺩ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺍﻳﻦ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮﻭﺍﺯﻯﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ
ﻓﺸــﺎﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳــﺖ.ﭼﻮﻥ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻰﻫﺎ ﻻﺑﻰ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ .ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺿﺮﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺳﺖ؟
 ﻳﻚ :ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
 ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳــﻔﺮﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺍﺷﺖ
ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺗﺮﻙﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻜﺮﺩ.
 ﺩﺭ ﻣﻮﺿــﻮﻉ ﺍﺳــﺘﺮﺩﺍﺩ ﮔﻮﻟﻦ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎﻯ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﻳــﺪﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﻜﺮﺩ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷــﺨﺼﻰ ﻓﺸــﺎﺭﺵ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻭ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺣﺰﺏ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺍ,ﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮﻕ
ﺑﺸﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ:
 ﻳﻜﻰ ﻫﻤﺴﻮﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ ﺷﺮﻗﻰ.
 ﺩﻭﻡ ﻓﺸــﺎﺭ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ،ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ
ﻛﺮﺩﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ.
ﺩﻳﺪﻳﻢ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﺮﺍﻍ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﺎﺷﻘﭽﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ .ﭼﻮﻥ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻔﻰ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ .ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻳﻌﻨﻰ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩ .ﺍﻻﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎﺗﻰ ﺍﺯ  F35ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﻳﺪ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﻣﻮﺷﻜﻰ  .F14ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﺭﺩﻏﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ
ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺁﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻰ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﻳﺎ
ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ً
 ﺑﺎﯾﺪن و اردوﻏﺎن ﻋﻤﻼ وارد ﻧﺒﺮدی دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺷﺪه اﻧﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ :ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ
ﻭﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﻛﺸﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﻨﮓ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺳــﺖ :ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻰ ﻛﺮﺩ .ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻧﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻓﻰ ﺯﺩﻩ .ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻌﻨﻰ
ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﺯ ﺣﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﻠﻖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺣﺰﺏ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﺳــﻨﺠﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺑﺨﺖ ﺍﻭﻝ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ.

 آﻗﺎی اردوﻏﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶھﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ

ﻗﻬﺮﻣــﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ:ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺧــﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳــﺪﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪﻥ
ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﺳــﺖ .ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑــﺎ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﺶﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻮﺟﻪﺳﺎﺯﻯ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﻫﺪ.
ﻭ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ :ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ ﭼﻮﻥ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺷــﻘﭽﻰ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﺍﺷﻚ ﺑﻦ
ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ!
ﻗﻬﺮﻣﺎﻥ ﭘﻮﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ :ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ
ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺭﺍ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺠﺎﺭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻣﺘﻀﺮﺭ
ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻨﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺷﻜﻞ
ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻯ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﺯ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻌﻰ ﻛﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻮﻳﺖ ﻭ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭﻫﻤﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﺶ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ
ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺍﺭﺯﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ
ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺭﺯﺵ ﻟﻴﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ
ﭘﻴﺶ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﻫﺪﻑ ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺑﻰ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﺶ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﺪ.

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﺑﺎﯾﺪن

"ﺟﻨﮓ ﻳﻤﻦ ،ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻗﻄﺮ ﻭ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻰ؛ ﺳــﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺭﻭﻯ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎﻥ« ،ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺍﺳﺖ
ﻛــﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺮ ﻃﻮﺭ ﺷــﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ؛ ﺑﻪﻭﻳﮋﻩ
ﻛﻪ »ﺟــﻮ ﺑﺎﻳــﺪﻥ« ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﻪﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺗﺴــﺎﻣﺢ ﻛﻤﺘﺮﻯ ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺽ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳــﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ".ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ» ،ﻓﺮﺍﻧﻚ ﺟﺎﺭﺩﻧﺮ« ،ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﻰﺑﻰ ﺳــﻰ ﺩﺭ ﻳﺎﺩﺩﺍﺷﺘﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺳﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ

ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ :ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻟﻴﻌﻬﺪ
ﺁﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺳــﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭﻯ ﺍﻡﺑﻰﺍﺱ )(MBS
ﺩﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ﺷﻬﺮﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻯ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭﺵ ﺍﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻯ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﻧﻘﺎﺏ ﺳﻮءﻇﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﻧﻘﺶﺍﺵ ﺩﺭ ﻗﺘﻞ ﺟﻤﺎﻝ
ﺧﺎﺷــﻘﺠﻰ ،ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2018ﺍﺯ ﺑﻴﻦ

ﺑﺒﺮﺩ .ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﻪ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪﻥ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ،ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻒ
ﺧﻮﺩ ﻣﻮﺿﻊ ﺳــﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪﺗﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ
ﺳــﻌﻮﺩﻯ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ
ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﻭ ﺭﻳﺎﺽ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟
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ﻋﻤﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن؛ ﻋﺎدیﺳﺎزی ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺗﺮاﻣﭗ

ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﻧﺎﻡ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺯ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ
ﻋﺎﺩﻯﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻓﺎﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺍﺳﭙﻮﺗﻨﻴﻚ ،ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ،ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻌﺪﻯ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻣﺮﺍﻛﺶ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﻯﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ،ﻋﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺭژﻳﻢ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺘﻰ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﺪ.

ﺍﻣﺮﻭﺯ؛ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺍﺳﺖ

ُ
»ﺑﺮﮔﺰﯾﻦ«روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎیاﯾﺮان
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﻮﻥ ـ ﺑﻰﻫﻴﭻ ﺩﺧﻞ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻰ ـ ﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ،
ﻓﺮﺩﺍﻯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ.
ﮐﯿﮫﺎن :آﻗﺎی اردوﻏﺎن ﺑﻘﯿﻪ ی ﺷﻌﺮ را ھﻢ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
)ﻧﮑﺘﻪ ـ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﯾﻌﺘﻤﺪاری(

ﺭﻭﺯ ﺟﻤﻌــﻪ ،ﺭﺟﺐ ﻃﻴﺐ
ﺍﺭﺩﻭﻏــﺎﻥ ،ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﺭژﻩ ﺍﺭﺗــﺶ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺎﻛﻮ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻰ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺷــﻌﺮﻯ ﻛــﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﺫﺭﻯ
ﺳــﺮﻭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻛﻪ؛
»ﺍﺭﺱ ﺭﺍ ﺟــﺪﺍ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻴﻠﻪ ﻭ ﺳــﻨﮓ
ﭘُــﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ  /ﻣــﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺟﺪﺍ ﻧﻤﻰﺷــﺪﻡ ،ﺑﻪ ﺯﻭﺭ
ﺟﺪﺍﻳﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ«! ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳــﺨﻦ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻴﺰﻩ ،ﺍﻣﺎ،
ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛
 -1ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺖ ،ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺁﻧﭽﻪ
ﺩﺭ ﭘﻰ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ،ﺑــﻪ ﺻﺮﺍﺣﺖ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ -ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺑﻰﻛﻔﺎﻳﺘﻰ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ-
ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺁﻧﻜــﻪ ،ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠــﺎﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻗﻔﻘﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1192
ﺷﻤﺴــﻰ ) 1813ﻣﻴﻼﺩﻯ( ﻭ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﻩ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﻧﻨﮕﻴﻦ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﺪﺍ
ﺷــﺪ .ﺑﻴﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺷــﻌﺎﺭ ﺣﻤﺎﺳﻰ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻮﻯ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺪﺍﺷﺪﻩ
ﺁﻥ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺑﻰﻛﻔﺎﻳﺘﻰ ﺷــﺎﻫﺎﻥ
ﻗﺎﺟــﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻢ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.
 -2ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺍﺷﻌﺎﺭ )ﺷــﻌﺮ ﺣﺴــﺮﺕ( ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺗﺤﺖ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﺷــﻮﺭﻭﻯ ﺳﺎﺑﻖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺟﺮﻡ ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻰﺷﺪﻩ ﻭ
ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ
ﺑﺎ ﺑﻰﺧﺒﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳــﻼﻡ -ﺑﺨﻮﺍﻧﻴــﺪ
ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻭ ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ -ﻛﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺗﻠﺦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!
 -3ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻰﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺪﻳﻬﻰﺗﺮﻳﻦ
ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺳﺎﺳﻰﺗﺮ،
ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﺳــﺖ .ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﻮﺷــﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ
ﺑﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘــﻪ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ
ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ »ﺟﺪﺍﻳــﻰ ﺍﺭﺱ« ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻭ
ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺭﺱ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎﺩﺭﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺍﺯ ﺷــﻌﺮﻯ
ﻛﻪ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ
ﻓﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﺷــﺎﻋﺮ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺭﺱ ﮔﻼﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﻭ ﺑﻪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟــﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ
ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺧُ ﺐ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺭﺱ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺑﺎﺍﻧﺪﻙ ﺑﻬﺮﻩ ﻫﻮﺷــﻰ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ
ﺷــﺎﻋﺮ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﺍﺭﺱ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﺁﺭﺯﻭﻯ ﺍﻭ ،ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﻗﺼﺪ ﻣﺠﻴﺰﮔﻮﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺩﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
دﻧﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد :ﺗﻠﻪ وﺣﺸﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻈﻔﺮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺷــﺎﻩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1281ﺧﻮﺭﺷــﻴﺪﻯ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﻣﺎﺷﻴﻦﺳﻮﺍﺭﻯ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ
ﻳﺎﻓﺖ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ،ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ ،ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻛﺎﻥﻫﺎﻯ ﻧﻔﺖﻓﺮﻭﺷﻰ،
ﺧﻮﺍﺭﺑﺎﺭﻓﺮﻭﺷﻰ ﻭ ﺳﺮﺍﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﺎﺭﺍژﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎﻯ
ﻧﻴﺰﻩﺍﻯ )ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺏﻟﻴﻤﻮ ﻭ ﺁﺏﻏﻮﺭﻩ
ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﺷــﺪ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﺷــﻮﺩ( ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﺮﺱ ﻣﺮﺩﻡ ﮔﺬﺍﺷــﺖ،
ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺸــﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺖﻫﺎﻯ ﺣﻠﺒﻰ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ
ﭘﻴﺖ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  15ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷــﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻨﺰﻳﻦ ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻇــﺮﻑ ،ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﻤﭗ
ﺑﻨﺰﻳﻦﻫﺎ ﺷــﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺑﻨﺰﻳﻨﻰ ﻛــﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻗﺮﻥ
ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺳــﻨﺠﺶ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﺍﻯ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻨﺰﻳــﻦ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ
6ﺳــﻨﺖ ﻭ ﻗﻴﻤــﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 12ﺳــﻨﺖ
ﺍﺳــﺖ .ﺑــﺎﺯﺍﺭﻯ )ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﺁﺯﺍﺩ(
ﭘــﺲﺍﺯ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﺍﺭﺯﺍﻥﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺰﻳــﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﺑﻪﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳــﺪ .ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ،ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻫﺮ ﻟﻴﺘــﺮ 12500ﺗﻮﻣﺎﻥ ،ﺩﺭ ﭘﺎﻛﺴــﺘﺎﻥ
16400ﺗﻮﻣــﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴــﻪ 23600ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ
ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ 16400ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻪﻓﺮﻭﺵ ﻣﻰﺭﺳﺪ .ﺣﺘﻰ

ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎﻥ،
ﻫﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ 660ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ
ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  320ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﻰﺭﺳــﺪ) .ﺍﮔﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺍﺯ ﺑﻨﺰﻳﻦ
ﺁﺯﺍﺩ ﻫﻢ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ (.ﻣﺒﻠﻎ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  920ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ
ﻧﻘﺪﻯ ﻣﺎﻫﻰ  45ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  500ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﻠﻪ
ﻭﺣﺸﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ .ﻭﻟﻰ ﭼﺮﺍ
ﺍﻳﻦ ﺗﻠﻪ ﻭﺣﺸﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ:
 -1ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ،ﺗﻮﺭﻡ ﺩﻭﺭﻗﻤﻰ
ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸــﮕﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ،
ﻫﻤــﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ
ﺣﺘﻰ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﻨﻮﺍﺗﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﻭﻟﻰ ﻗﻴﻤﺖ
ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺫﻛــﺮ ﺁﻥ ﺭﻓﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ
ﻣﺪﺕ 13ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  5ﺳــﺎﻝ ﺩﺭ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 -2ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﭘﻴﺸــﻴﻦ
ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺩﻩﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻥ ﺻــﺮﻑ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻯ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﻯ
ﺍﻧﺮژﻯ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻯ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ
ﺩﻗﻴﻘﻰ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﭼﻨﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﻨﺪ ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﻛﻪ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻳﻠﻨﺪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺯﺍﺩﺷــﺪﻩ ﺻﺮﻑ ﭼﻪ ﺍﻣﻮﺭﻯ ﺷــﻮﺩ ،ﻭﺟﻮﺩ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺟﻌﺒﻪ ﺳــﻴﺎﻩ ﺍﻓﻜﺎﺭ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻴﻨﻰ ﺍﺯ
ﻧﻮﻉ ﻭ ﺷــﺪﺕ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻜﻞﺩﻫﻰ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻫﻢ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺗﻼﺵ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻛﺸﻴﺪﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺮﺳــﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﺎﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  1343ﻭ 1398
ﺫﻛﺮ ﺷــﺪ ،ﺳــﻮﺭﭘﺮﺍﻳﺰ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻗﻨﺎﻉ
ﻗﺒﻠﻰ ،ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭ ﺷــﻮﺭﺵﻫﺎﻯ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ
ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸﻴﻨﻰ ﺍﺯ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
اﻋﺘﻤﺎد :ﻣﯿﺮاث ھﻮﯾﺖ

ﺍﻳﺮﺍﻧﻴــﺎﻥ ﺑــﺎ ﻫﻤﺴــﺎﻳﻪ
ﺗﺮﻙﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ
ﻛﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ
ﻋﺜﻤﺎﻧﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳــﺖ .ﭘﺎﺩﺷــﺎﻫﺎﻥ ﺻﻔﻮﻯ ﺩﺭ
ﺩﺍﻻﻥ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎﻯ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻭ ﻣﺴﺘﻌﺠﻞ ﺍﺯ
ﺁﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺗﺎ ﻏﺰﻫﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﻭ ﻣﻐﻮﻝ ﻭ
ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻯ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎﻥ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ
ﻣﻠﻰ ﺑﺎﺯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻃﺮﻓﻪ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯﺷﺎﻥ
ﺑﺮ ﺩﻭ ﻋﻨﺼﺮﻯ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ
ﻣﻠﻴــﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﺬﻫﺒﻰ .ﺍﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺍﺯ ﻳــﺎﺩ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺎﻳــﺰ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻠﻴﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﻧﻴﻚ ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﻨﺰﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﺎﻡ ﺳﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
»ﻋﺎﻟﻰ ﻗﺎﭘﻮ« ﻣﻰﻧﻬﺪ ﻭ ﺧﻠﻔﺎﻯ ﺗﺮﻙ »ﺑﺎﺏ ﻋﺎﻟﻰ«.
ﺍﮔﺮ ﺍﻭﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻰ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺭﺍ
ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﺩﻭ
ﺭﻛﻦ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﻴﻌﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻻﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ،ﺍﺯ
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺗﺎ ﺍﺭﻣﻨﺴــﺘﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻮﻡ ﻋﺜﻤﺎﻧﻰﻫﺎ
ﺧﺎﻙ ﺳﺮﺩ ﭘﺎﺷﻴﺪﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ
ﻧﺒﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﺪﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺍﺳــﺪﺁﺑﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺗﻮﻫﻢ ﺍﺣﻴﺎﻯ ﺧﻼﻓﺖ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﻮﺩ
ﻫﻴﭻ ﻋﻠﻘﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺖ.
ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻰ
ﭘﺎﺭﻳﺰﻯ ،ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺳــﻮﻯ ﻫﻴــﭻ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ .ﭼﻪ ﺍﮔﺮ ﻭﺣﺪﺗﻰ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﺑﻮﺩ .ﻛﺎﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ
ﺗﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ،ﻫﻨﺪ ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻭ ﺳــﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﮓ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺁﻳــﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺎﻣﻞ
ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻯ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ
ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺎﺭﺳــﻰ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﺮﺩ؟
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻢ ،ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺑــﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﺎ ﺁﻥ
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻛﻬﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ .ﭼﺮﺍ ﺭﺍﻩ
ﺩﻭﺭ ﺑﺮﻭﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ
ﺑﻨﮕﺮﻳﺪ ،ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺑﺮﻫﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ
ﻭ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺳــﺎﻣﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮﺧﻰ
ﺑﺨﻮﺍﻫﻨــﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﻧﮓ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺁﻥ ﻫﻢ
ﻣﻮﻳﺪ ﺳﺨﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻳﻦ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻯ ﺑﻰﺷﻤﺎﺭﻣﺎﻥ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻣﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳــﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺑﺪ ﺑﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ
ﻭ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪﺍﻳﻢ ﻣﻌﺮﻑ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺩﺭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ،ﻋﺮﺍﻕ ،ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ
ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻳﻰ ﺗﻜﻴﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺴﺖ ﻭ ﺑﻰﺑﻨﻴﺎﺩ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺭﻭﺭﻯ ﺍﺳــﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻮﺩ.

دلنوشته

درباره االغ ها

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

اندر حکایــات واخبــار جدید اخیــرا خبری
محیرالعقول به گوشــمان خورد کــه در آن از
محبوبیت شیر االغ در آلبانی برای درمان کرونا
خبر میدهد .ما که تا این خبربه گوشمان خورد
بال نســبت همه جمع ،گوشمان از حیرت مثل
گوش االغها دراز شــد .اما اگر شیر این حیوان
نجیب و زحمت کش شفابخش و درمانگر برای
کرونا باشد چه اتفاقی در آلبانی رخ میدهد؟
احتماالت:
*با توجه به اینکه آلبانی کشوری درشبه جزیره
بالکان است که از جمعیت کمی برخوردار است
و بسیاری از مردم آن مهاجرت کردند اما با این
کشف جدید پرورش االغ رونق میگیرد و برخی
نخبگان مهاجرت کرده هم برای سرمایهگذاری
در پرورش االغ به کشور بر میگردند.
*اگر شــیر االغ باعث درمان کرونا بشود االغها
به عنوان یاربشــریت در مقابله با ویروس کرونا
شناخته خواهند شد و ارج و قرب مییابند .شاید
در ادبیات برخی کشورها واژه "االغ" دیگر ناسزا
محسوب نشود.
*شاید تا حد زیادی شرکتهای واکسنسازی
مثل فایزر مدرنا و ...تحت تاثیر خواص درمانی
شیر االغ اعتبار جهانی خود را از دست بدهند.
شــاید هم در واکسنهای خود ترکیبی از شیر
االغ استفاده کنند.
*شاید در آلبانی هم شرکتهای پرورش االغ دائم
قیمتها را به بهانه گران شدن قیمت علف و یونجه
باال بکشند .حتی شاید سرو کله سلطان شیر االغ
هم در آلبانی پیدا شود .دولت آلبانی مجبور شود
برای واردات علف و یونجه ارزمخصوص اختصاص
بدهد و حتی برای شــیر االغ هم قیمت تنظیم
بازاری تعیین کند .مــردم در صفهای طوالنی
برای دریافت شیر االغ بایستند ضمن اینکه فروش
شیر االغ هم با کارت ملی انجام شود.
*االغها عزیز خواهند شــد .یکی از شــاعران
خودمان در تحســین این حیوان میگوید " از
خر تو نگو که چون گهر بود" .یا گاوها و بزهای
شیرده در حسادت به االغها بگویند ":وای مباد
که االغ معتبر شود"
*عــدهای به صورت خودجــوش در خیابانها
تجمع کنند و فریاد " االغ ها -دشمن کرونا " یا
درود بر االغها  -مرگ بر کرونا سر دهند.
*شاید بشــریت مدیون االغها شود همانطور
که تاریخ نویسان معتقدند این حیوان در جنگ
جهانی برای حمل آذوقه و سالح خیلی به انسان
خدمت کرد.
* مدتها قبل فدوی در یادداشــتی از قول این
حیوان خطــاب به آدمیان نوشــتم :من باری
بردوش مردم نیستم باربر بار مردمم .خوشحالم
امــروز میبینم هم االغ اعتبــار پیدا کرده هم
اراجیف من پر بیراه نبوده!
دیالوگ

ســن ات که باال بره میفهمی تنها چیزایی که
حسرتشــون رو میخوری کارهایی هستن که
انجام ندادی.
میلدرد پیرس  -تاد هاینس

خوشتیپترینگربههایجهان
در این شهر هستند

مربی خیاطی در پایتخــت اندونزی با دوختن
لباسهای عجیب و متنــوع برای گربهها از این
فرهنگ غربی برای خود کسب درآمد میکند.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،این مربی پیشتر
در آموزشــگاه تدریس و مدتی هم در تعمیرگاه
خودرو فعالیت میکرده است ،اما به وسیله یکی از
دوستانش که از گربه نگه داری میکرده است به
فکر دوخت لباس برای گربهها افتاد.او میگوید که
در ابتدا اقوام من که گربهها را دوست دارند ایده
ساخت این لباسها را به من دادند ،اما به نظرم این
کار عجیب بود .با وجود اینکه اندونزی کشوری
اسالمی است ،اما فرهنگ غربی نگهداری از گربه
داخل خانه در میان برخی از مردم این کشور رواج
پیدا کرده است و به موازات آن شغلهایی مرتبط
با این فرهنگ ایجاد شده است.

نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
تفســیر :حافظ بخاطر اختالفات دولت و مجلس این شعر را سرود.
از نظر حافظ فعال محبت بین این دو قوه وجود ندارد!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
کوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یک
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :همشهری(()3روزتاب)  -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مرکزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

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

امام علی (ع) :برتو باد به صدقه تا از پستی بخل نجات یابی.
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دوشنبه  24آذر 1399

ماجرای کشف ردپای تمساح در دریاچه چیتگر
مسئوالن :در حال بررسی هستیم مردم نگران نباشند

آفتاب یزد -گروه شــبکه :طی روزهای اخیر یکی
از گردشــگران دریاچه چیتگر تهران اعالم کرده
است که موردی شبیه به تمساح را در این دریاچه
مشاهده کرده اســت .موضوعی که سبب نگرانی
شهروندان شده اســت .اما فرهاد زندی ،فرمانده
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید:
«پس از وصول این خبر ،کارشناسان محیط زیست
چندین مرتبه از عمق دریاچه چیتگر بازدید کردند
ولی تا این لحظه موردی مشاهده نشده است .قطعا
مشاهدهکنندگان دچار اشتباه شدهاند زیرا تمساح
یک حیوان دوزیست است و چندین ساعت در روز
باید به ساحل آمده و آفتاب بگیرد .تنها در صورتی
این اتفاق ممکن است که این موجود در سنین پایین
توسط گردشــگران به این منطقه منتقل شود و به
همین علت نمیتواند به خودی خود وارد این محدوده شود».
> بررسی موضوع

با این وجود فاطمه برنا ،رئیس اداره حفاظت محیط زیست
شهر تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران ،درباره موضوع
مشــاهده شدن ردپای تمســاح در دریاچه چیتگر تهران
اظهارکرد« :موضوع مطرح شــده درباره مشــاهده ردپای
تمساح در دریاچه چیتگر تخصصی نیست ،در پی این موضوع
دریاچه چیتگر در حال پایش اســت».او در ادامه بیان کرد:
«ایــن حیوان اصال نمیتواند در ایــن دریاچه زندگی کند،
تمساح برای اســتراحت و خوردن غذا باید به سطح آب و
خشکی بیاید که هنوز در مشاهدات و بررسیهای سازمان
محیط زیست این موضوع مشاهده نشده است».رئیس اداره
حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت« :ممکن است کسی
این حیوان را در این دریاچه رها کرده باشد ،اما به هر حال
شرایط زیستی این حیوان با این محیط سازگار نخواهد بود».
برنا با اشــاره به اینکه وجود این حیوان در دریاچه چیتگر
میتواند ســبب بروز نگرانیهایی برای مردم شود ،تصریح
کرد« :با وجود اینکه دریاچه چیتگر هم اکنون تعطیل است،
فرصت مناسبی برای بررسی دقیق این موضوع خواهد بود».
وی بیان کرد« :گونهای مثل تمساح یا کروکودیل قضیهشان
با بقیه آبزیان فرق دارد و اص ً
ال ممنوعیت نگهداری در خانه
را دارد و اگر کسی هم آن را در خانه نگه دارد در واقع طبق
قانون مرتکب جرم شده است».وی ادامه داد« :اگر هم افراد
توانایی نگهداری آن گونهها را ندارند یا از پس آن برنمیآیند
باید آن را تحویل محیط زیســت بدهنــد ،چون اگر آن را
هرجایی رهاســازی کنند کار بسیار اشتباهی است ،ضمن
اینکه برای خود آنگونه هم باعث ایجاد خطر میشود ».برنا
افزود« :چون هرجایی محیط زندگی و زیستگاه این گونهها
نخواهد بود و خواهش من از مردم این اســت که حتم ًا اگر
مواردی این چنینی را میبینند مستقیم با خود محیط زیست
تماس بگیرند و اجازه دهند کارشناسان محیط زیستی در
این حوزه ورود کنند».

> ایجاد محدودیت تردد

از سوی دیگررئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری
شورای شهر گفت« :شواهدی از جمله نوعی رد پا وجود دارد
که باعث به وجود آمدن تردیدهایی در وجود داشــتن این
حیوان در دریاچه شده و به همین دلیل ،طعمهگذاریهایی
انجام شده تا اگر چنین موضوعی صحت دارد ،هرچه سریعتر
موضوع شفاف شده و امنیت شهروندان و آسایش خاطر آنها
فراهم شود .به گزارش برنا ،سید آرش حسینی میالنی ،گفت:
«وقتی یک پیکره آبی مانند دریاچه چیتگر در تهران ایجاد
میشود ،طبیعتا جاذب جانوران شده و در آنجا اکوسیستم
مصنوعی تشکیل میشود .برای مثال در هفتههای گذشته
پرندههای مهاجر به دریاچه چیتگر آمدند و یک نوع جاذبه
توریســتی در این مکان تفریحی ایجاد کردهاند ».او افزود:
«این مسئله عالوه بر فرصتآفرینی میتواند تهدیدآفرین
هم باشــد اما در هر صورت آنچه اهمیت دارد ،آن است که
به لحاظ تنوع زیستی این دریاچه پایش شود که متاسفانه
اینگونه نیست» این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران
گفت« :درخصوص مسائلی چون پایش کیفیت آب دریاچه و
پیشگیری از تغذیهگرایی اقدامات خوبی صورت گرفته است،
برخی از بررسیها نشان داده که  25نوع ماهی در این دریاچه
وجود دارد که تعداد زیادی از آنها را شــهروندان رها کردند
و این گونهها با محیط سازگاری یافتهاند ».حسینی میالنی
گفت «:احتمال دارد تمساح خانگی قاچاق که این روزها رواج
پیدا کرده ،توسط یک شهروند غیرمسئول در دریاچه چیتگر
رها شده باشد ،شواهدی از جمله نوعی رد پا وجود دارد که
باعث به وجود آمدن تردیدهایی در وجود داشتن این حیوان
در دریاچه شده اســت و به همین دلیل ،طعمهگذاریهایی
انجام شده تا اگر چنین موضوعی صحت دارد ،هرچه سریعتر
موضوع شفاف شده و امنیت شــهروندان و آسایش خاطر
آنها فراهم شــود ».او گفت «:تا زمان دستیابی به حقیقت
محدودیتهایی برای تردد در دریاچه چیتگر ایجاد شــده
است ،بعد از طعمهگذاری با یکی از مراکز مرتبط صحبت شده
تا با دستگاه کاوشگر موجی ،کف دریاچه را جستجو کنند

تا مسئله کامال روشن شود و در نهایت ،خیال مردم
راحت شود .متاسفانه در مورد ساماندهی حیوانات
خانگی سیستم و چارچوب مشخصی نداریم و معلوم
نیســت حیوانات خارجی که قاچاق میشوند ،چه
سرنوشتی پیدا میکنند .حتی ممکن است برخی
از آنها مهاجم و برای محیطزیســت شهری مضر
هم باشند».حسینی میالنی درخصوص این تمساح
ابراز داشــت« :برخی متخصصین در ارزیابی اولیه
اعالم کردهاند تمســاح در برودت زیر چهار درجه
تلف میشود .دیگر اینکه چون خزندگان خونسرد
هستند باید ســاعاتی ناگزیر از آب بیرون بیاید و
پساز دو هفته از این شــبهه حتما رویت میشد».
وی افزود« :هنوز نمیتــوان در مورد آن با قطعیت
صحبت کرد و فقط میتوان گفت در حال پیگیری
هستیم تا خبر شفاف را به اطالع شهروندان برسانیم».

> شاید ماهی سرسوسماری باشد

اما معاون اجرایی پــروژه دریاچه چیتگر میگوید« :حدس
میزنیم گونهای که مشاهده و از آن عکسبرداری شده است
اَلیگِ یتور فیش ( )alligator fishیا ماهی سرسوســماری
باشد .تاکنون نیز شــواهدی مبنی بر وجود ردی از تمساح
در این دریاچه مشاهده نشده است ».علی اکبر عفتمنش
در گفتگو با ایســنا افزود «:پیش از این نیز شیالت وجود
اینگونه را در دریاچه تایید کرده بود ».معاون اجرایی پروژه
دریاچه چیتگر ادامه داد« :ما با پژوهشکده آبزیپروری که
زیرمجموعه شیالت است قرارداد بستهایم تا گونههای آبزی
دریاچه را شناسایی و گزارش کند .در این گزارشات وجود
الیگیتور فیش در دریاچه چیتگر تایید شده است اما تاکنون
گزارشی از وجود تمســاح در دریاچه نداشتیم ».به گفته
عفتمنش الیگیتور فیش یا سرسوسماری نوعی ماهی است
که پوزههایی مانند تمساح دارد .سرسوسماری نیز شکارچی
اما کامال آبزی است و در آب شکار میکند .وی با بیان اینکه
از زمان انتشــار عکس و ایجاد شک و شبهههایی در زمینه
وجود تمساح در دریاچه چیتگر ما به نیروهای آتشنشانی
و محیطزیســت اطالع دادیم ،گفت «:تاکنون نشــانی از
تمساح در دریاچه مشاهده نشــده است ».معاون اجرایی
پروژه دریاچه چیتگر در پایان در پاســخ به این پرسش که
چرا محدودیتهایی در رفت و آمد به دریاچه چیتگر ایجاد
شده اســت ،توضیح داد« :پیادهراه دریاچه طی سالهای
اخیر آســیبهایی دیده اســت که نیاز به تعویض داشت.
از اینرو بهدلیل انجام فعالیتهای عمرانی محدودیتهایی
برای رفتوآمد به دریاچه ایجاد شده است ».رئیس کمیته
محیطزیست و خدمات شهری با ضرورت تدوین پروتکلهای
الزمه از سوی شهرداری بیان کرد« :مدیریت دریاچه چیتگر
باید پروتکلی را مبنی بر نحوه برخورد با انواع جانوران مانند
خزندگان ،جانوران وحشی ،موذی و آبزیان را تدوین کند و
در اختیار شهروندان قرار دهد».

دلیل عجیبی که زن میانسال از همسرش طالق گرفت!

زن میانســال با ارائه دلیلی عجیب در دادگاه از همســرش طالق
گرفت .به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،یک زن انگلیســی با طالق
عجیب خود از همســرش به سوژه رسانهها تبدیل شد« .چارلز آیه
کومی» به رســانههای محلی این کشور گفت که همسرش با ارائه
دالیلی مانند اینکه شوهرم زیاد کار میکند و به تعطیالت نمیرود
توانسته از او طالق بگیرد.این مرد  ۶۴ساله با بیان اینکه حقوق بشر
در مورد او پایمال شــده است گفت که در حال انجام اقدامات الزم
برای به چالش کشیدن قوانین طالق آسان انگلیس در دادگاه عالی
در اواخر این ماه اســت .آقای کومی با زیرسوال بردن قوانین طالق
در انگلیس تاکید کرد که انگلیس دارای قوانین طالق بسیار آسانی
است .او گفت که استفاده از «رفتار نامعقول» به عنوان زمینه طالق
در دادگاههای انگلیس بسیار مبهم است ،زیرا چنین چیزی در قانون

اصال تعریف نشده است.این مرد میانسال همچنین قرار است برای لغو
قانون طالق «بدون اشتباه» که قرار است از پاییز سال آینده اجرایی
شود تالش کند که به گفته او جدایی را حتی آسانتر خواهدکرد.
بنا بــه ادعای آقای کومــه قانون «علل همســری»  ،۱۹7۳اصل
قانونمداری ،حق انســانها و همچنین کنوانسیون اروپایی حقوق
بشر را نقض میکند .او میخواهد منظور دقیق از «رفتار نامعقول»
در قانون تعریف شود و به زوجین این امکان فراهم شود تا تقاضای
طالق مشــترک کنند نه اینکه به گفته او یک طرف در برابر طرف
دیگر طالق یکطرفه درخواست نماید.همسر کومی در سال 2۰۱8
از وی جدا شــد .کومی که دارای دو دختر از همسر سابقش است
گفت که همسرش با استناد به «رفتار نامعقول» در دادگاه توانست
از او طالق بگیرد .بنا به گفته این مرد ،زنش در دادگاه گفته بود که

شــوهرش بسیار کار میکند و طی  2۰سال زندگی مشترک با او و
دو دخترش هرگز به تعطیالت نرفته است .دادگاه نیز پس از شنیدن
صحبتهای این زن رای طالق را صادر کرد.

اولین ماوس جهان به حراج میرود
بزودی اولین ماوس رایانهای جهان به حراج گذاشــته میشــود .این
ماوس ســه دکمهای برای اولین بار در تاریخ  ۹دسامبر  ۱۹۶8توسط
داگالس انگلبارت و در جلسات موسوم به Mother of All Demos
رونمایی شد و اکنون این قطعه رایانهای تاریخی و نمادین قرار است
در تاریخ  ۱7دسامبر از طریق حراج « »RRبه فروش برسد .به گزارش

باشگاه خبرنگاران حراج این موشواره منحصر به فرد از ساعت ۱8:۰۰
به وقت منطقه زمانی شــرقی شروع خواهد شد .اما با کمال تعجب،
قیمت پیشنهادی اولیه برای این موشواره  8۰۰دالر تعیین شده است؛
رقمی که برای چنین قطعهای که بخش قابل توجهی از تاریخ رایانه در
جهان است خیلی کم است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
به طور فوقالعاده شرکت جهان سبز ایساتیس
سهامی خاص به شماره ثبت 959
و شناسه ملی 14002959927

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت جهان سبز
ایســاتیس دعوت میشــود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی به طور فوقالعاده که در ساعت ۱۰
صبح مورخ  ۹۹/۱۰/۰۶واقع در شــهرک صنعتی
نیکو (محل شــرکت) تشــکیل میگردد حضور
بههم رسانند.
دستور جلسه:
 -۱انتخاب اعضای هیئت مدیره
شرکتجهانسبزایساتیس
سهامیخاص
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شهروندخبرنگار

چرا مجرد است؟
چون کار ثابت ندارد
علی اکبر فرقانی

میگوید :چرا پســرتان از خدمت سربازی آمده
برایش زن نمیگیرید؟
میگویم :شغل ثابت ،درآمد ُمکفی و پول برای
ودیعه مسکن ندارد.
میگوید :شما اقدام کنید خدا بزرگ است.
میگویم :بر ُمنکرش لعنت .اما ازدواج به همین
آسانیها نیست .دختران و والدین شان توقعاتی
دارند و اولین ســنگی که جلو پســران مجرد
میاندازند ،مهریههای سنگین است.
میگوید :مهریه را کی داده و کی گرفته؟
میگویم :لطفاً یک بار به دادگاه خانواده مراجعه
کنید تا از نزدیک بیشــتر در جریان مشکالت
زوجهای جوان قرار بگیرید.
میگوید :مگر در دادگاه خانواده چه خبر است؟
میگویم :بســیاری از دختران یا حتی زنانی که
سالها از زندگی مشترک شان گذشته ،به دالیل
گوناگون مهریه شــان را به اجرا گذاشــتهاند تا
بتوانند آن را دریافت کنند .قدیم میگفتند مهریه
را کی داده و کی گرفته ،اما برخیها سرشان تو
حساب نیست.
میگوید :تکلیف جوانان چیست؟
میگویم :این را باید به مجلس و دولت بسپاریم تا
قانون جدیدی وضع کنند و مهریههای سنگین را
ممنوع اعالم کنند .در حال حاضر که یکصدوده
سکه قانونی اســت ،پذیرفتن آن برای زوجهای
جوان ـ دامادهاـ و پرداخت به زوجه محال است.
میگوید :پشیمان شدم .بگذارید پسرتان مانند
بسیاری از پسرهای دیگر مجرد بماند!
نتیجه اخالقی :آیا مسئوالن میخواهند دست
روی دست بگذارند تا آمار ازدواج جوانان به دلیل
ترس از مهریه ،شغل مناسب ،مسکن و اجارهبهای
سنگین باالتر برود؟

ازدواج غم انگیز دختر جوان
به خاطر پدر بزرگش!

ازدواج با پدر بزرگ
یــا به خاطــر پدر
بــزرگ؟ تصاویــر
منتشــر شــده از
دختر جوان چینی
برخی را دچار شک
و تردیــد کرد تا اینکه او واقعیت ماجرا را فاش
کرد .به گزارش برنا؛ همانند والدین هر پدربزرگ
و مادر بزرگی آرزو دارند تا ازدواج نوه هایشــان
را شــاهد بوده و طبق سنت و آیین مربوط به
کشورشان در مراسم ازدواج آنها حضور داشته
باشند؛ یکی از رسمهای برخی از کشورها ورود
عروس به همراه پدر و یا پدر بزرگش به مراسم
عروسی است که برای آنها اهمیت خاصی دارد
اما گاهی به دالیلی برای برخی شرایط اجرای
آن پیش نمیآید" .فو ژیووی"  25ســاله برای
محقق کردن آرزوی پدر بزرگش زودتر از موعد
ازدواج کرد .پدر بزرگ "فو" همیشه آرزو داشت
تا نوه خود یعنی "فو" را در لباس عروسی ببیند
و دســت در دست او وارد مراسم ازدواج نوهاش
شود اما از قرار معلوم نمیتوانست منتظر آن روز
بماند .پدر بزرگ  87ساله "فو" به دلیل ابتال به
نوعی بیماری در بیمارستان بستری شد و بعد از
بررسیهای کامل پزشک به خانواده او گفت که
بزرگ خاندان مدت زیادی زنده نیســت و بدن
او بیش از این تحمل مبارزه با بیماری را ندارد.
بعدازروشنشدناینواقعیت"فو"تصمیمگرفت
تا آخرین آرزوی پدر بزرگش را برآورده ســازد؛
آرزویی که با ازدواج او محقق میشــد .دختر
جوان برنامه ریزی کرد تا بدون داماد مراســم
ازدواج برگــزار کند و همانطور که پدر بزرگش
آرزو داشت لباس عروس برتن کرده و با گرفتن
دســت پدر بزرگش وارد مراسم شود.همه چیز
نمایشی برگزار شد و "فو" جوان با پدر بزرگش
عکس یادگاری عروسی گرفت تا او را به آخرین
آرزوی خود برساند؛دختر جوان چینی در پاسخ
به سواالتی در مورد این تصاویر نوشت":ازدواج
به خاطر پدر بزرگم نه ازدواج با پدر بزرگم"

فوتبالیستیکهعاشقاالغهاست

کای هاورتز ،بازیکن
 2۱ســاله باشــگاه
چلســی انگلیــس
عاشــق االغهاست.
به گــزارش فــرارو،
هاورتــز میگویــد
خیلــی االغهــا را
دوســت دارم .االغ
یکــی از حیوانهای
مورد عالقهام است.
میتوانیــد این را در
اینستاگرامم ببینید.
وی افــزود :بچه که
بــودم والدینم یک
عروسک االغ به من
دادند .حاال چندتایی االغ واقعی در خانه نگه میدارم .هاورتز ابتدای فصل
جاری از بایر لورکوزن به چلســی پیوســت .وی  ۱۰بازی برای تیم ملی
آلمان انجام داده و  2گل هم زده است.

