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سرمقاله

 ارتباط با نوجوانان
دشوار و گرفتار تناقض 

غالمرضا صادقيان / سردبير

ــد كه نشان مى داد  ــى منتشر ش وقتى در پايان پاييز گزارش
برخى نوجوانان دستگير شده در مصاحبه  هاى زمان بازداشت 
ــوند، زيرا  ــت ش گفته اند «عمداً كارى مى كردند كه بازداش
ــان  ــتيژ براى پزدادن مقابل دوست دخترهاى ش به اين پرس
ــگفت زده مى گفتند كه اى واى! ما  نياز داشتند!»، برخى ش
ــيم. قبل از آن   ــود را نمى شناس ــرا نوجوانان خ كجاييم و چ
ــد كه از قول يكى از  ــر ش هم مطلبى از آقاى ضرغامى منتش
مصاحبه گر     ها آورده بود «نه او مى فهميده نوجوانان بازداشتى 
چه مى گويند و نه آنها حرف هاى او را مى فهميدند!». اينكه 
يك نوجوان به عنوان بخشى از استيل اجتماعى خود بخواهد 
عمداً درآشوب  بازداشت شود تا وجهه اى دست و پا كند، هم 
ــت و هم پيچيده! با اين نوجوانان كه دو سه  چيز ساده اى اس
دهه ديگر و پس از مرگ پيران و ميانساالن كنونى،  مردان اين 

سرزمين هستند، چگونه بايد ارتباط برقرار كرد؟! 
ــت. اينكه  ــروزى يك بازى اس ــن نوجوانان ام جهان در ذه
ــود، مورد توجه فيلسوفان هم  همه چيز، با بازى شروع مى ش
هست. البته با آن «ان الدنيا لعب و لهو » قرآنى يكى نيست و 
بايد تفاوتش توضيح داده شود. نوجوان امروزى گاهى تا روزى 
10ساعت مشغول گيم است. او نه از كشتن و نه از كشته شدن، 
نه از زندان رفتن و نه از گيرافتادن و نه هرچيز ديگرى در اين 
عالم واقعى، تصوير كامًال واقعى ندارد. در بازى كامپيوترى، 
ــود اما بالفاصله برمى خيزد و با  ــته مى ش قهرمان بازى كش
ــت، به بازى ادامه مى دهد. آنانى را هم  امتيازى كه گرفته اس
كه به دست قهرمان كشته مى شوند، خود بازى دوباره زنده 
مى كند و مقابل قهرمان مى گذارد. نهايتاً اگر از بازى خارج و 
دوباره وارد آن شوى، هم قهرمان و هم ضدقهرمان زنده و آماده 
بازى هستند! هيچ كس در آن فضا نمى ميرد. مرگ آن طور كه 
در واقعيت هست، براى يك نوجوان كه ذهنش تسخير سحر 
بازى است، مشابه واقعيت نيست. گرفتارشدن نيز همين طور 
است. نوجوان گيمر مى خواهد در خيابان، همان قهرمان گيم 
ــد، دقيقاً همان طور، بنابراين از عواقب بازداشت هراسى  باش
ــت  ــاب وكتاب گيم،  ارزيابى اش آن اس ندارد يا با همان حس
ــود اما براى دوست دخترش يك  كه مى ارزد كه بازداشت ش

قهرمان باشد! 
ــتى از تكرار  ــيارى از همين نوجوانان چه درك و برداش بس
تصاوير انقالب 57 از تلويزيون در دهه فجر دارند؟ فقط يك 
ــان و  ــن حضور خيابانى در زندگى ش چيز: جاى خالى چني

به سرانجام رساندن يك كار بزرگ همانند پدران شان!  
اينكه رهبر انقالب معتقدند:«زبان ارتباط گرفتن با يك جوان 
و نوجوان با زبان حرف زدن با يك غافل جاهل يا معاند فرق 
مى كند » يعنى توجه به اين ظرايف. شخصاً دختران نوجوانى 
را مى شناسم كه سه سال است حتى يكى از نماز شب هايشان 
ــتا منتشر  ــده اما عكس بى حجاب از خود در اينس ترك نش
مى كنند! اين نكته را به چند مسئول فرهنگى سابق و الحق 

گفته ام و فقط ناباورى و تعجب ايشان را ديده ام. 
اكنون يك بدنه فرهنگى سنتى و قديمى كه بيشتر نيروهايش 
ــوان امروزى گام  ــده و قدم به قدم با نوج ــته به جامان از گذش
ــته و روحيات آنان را نمى شناسد، چقدر دشوار است  برنداش
ــرآورى آنها و  ــد فكر نو، ف ــم به «تولي كه توصيه رهبر معظ
ــان به محصوالت فاخر داراى بسته بندى خوب در  تبديل ش
ــترى » را به كار بگيرد. دليلش هم اين بود كه  اين بازار پرمش
اگر مى توانستند و مى فهميدند تاكنون كرده بودند و منتظر 

توصيه نمى نشستند. 
ــت مى گيرد،   ــروز ايرانى كه آينده وطن را در دس نوجوان ام
نوعى «يكدستى » و «جهانى شدن » در رفتارش ديده مى شود. 
بسيار از «حق » خودش حرف مى زند كه يك پارادايم جهانى 
است. مى خواهد بين دو چيز يا دقيق تر بگوييم بين سه  چيز 
جمع كند. او بايد بين هويت ايرانى- اسالمى اش و هويتى كه 
از كل جهان مى گيرد، ارتباط برقرار و انتخاب كند. اما دچار 
ــا از او مى خواهيم از حركت  ــت. م يك چالش ديگر هم هس
به شدت تيزرو و شتابان علم و فناورى جهان، عقب نماند. يك 
انسان مدرن صنعتى و علمى باشد و گام به گام با شاخص هاى 
توسعه و پيشرفت كه بسيارى از آنان از فرهنگ غرب بر رفتار 
ما غلبه داده مى شود، پيش برود. از طرفى نوجوان ما با برخى 
ــز از ظواهر و مواهب  ــى و اخالقى مانند پرهي آموزه هاى دين
دنيا و عبرت گرفتن از قبور درگذشتگان و قناعت و واگذارى 
دنيا به اهل دنيا مواجه مى شود كه وجه درست اين آموزه      ها 
از افتخارات اخالقى ماست اما براى نوجوانان و جوانان با آن 

درك تكامل نيافته اى كه دارند، متناقض و نشدنى است. 
ــانى را كه براى آينده خودش شكست از  ما مى خواهيم انس
ربات      ها را پيش بينى كرده است،  با آموزه هاى سعدى و موالنا، 
دل زنده نگه  داريم و روح او را نجات دهيم. و اين يعنى كار ما 
ــت. پيش از آن كه اين  ــخت و حركت بر لبه تيغ اس بسيار س
تناقضات كار خودش را بكند، بايد تحول اساسى و فكر نو خود 
را از غالف بيرون بكشيم. همين حاال دو دهه تأخير داريم و 

اين بار نبايد اشتباه كنيم. 

كار ويترينى نكنيد
زبان نوجوانان را بياموزيد

 رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات اسالمى: 
حرف خدا در هيچ شرايطى زمين نماند و نبايد از جنجال و هوچى گرى و اتهامات ترسيد

    زبان ارتباط گرفتن با يك جوان و نوجوان با زبان حرف زدن با يك غافل جاهل يا معاند فرق مى كند همچنان كه بايد زبان و لسان صحبت و تبليغ 
در كشورهاى ديگر با كار فرهنگى-تبليغى در داخل از جمله در مجموعه هاى انقالبى تفاوت داشته باشد | صفحه 2

   سياسي

فرمانده كل سپاه: 

 ملت ايران نااميدى را به قلب 
يخ زدگان سياسى اروپا تحميل كرد

  براندازان در آخرين تالش هاى براندازانه خود به بچه فرح كه بارها گفتـه از مامانم پول توجيبى مى گيرم ، وكالت دادند تا نظام ايـران را براندازد! برخى مانند 
على كريمى قبًال گفته بودند كه عضو هيچ دسته و حزب و گروه و اپوزيسيونى نيستند، اما ظاهراً  هدايت اكانت كريمى از دست موساد به دست سيا افتاده و اين  
 مقدار تغيير سليقه موجه است! برخى نيز مانند فرخ نژاد كه شعار ضدديكتاتورى مى داد حاال به دامن ربع ديكتاتور سابق غلتيده است تا نشان دهد چشم به 

چند صد دالرى هم از اين كيسه دارد | صفحه 2

براندازان به «ربع ديكتاتور» وكالت دادند!

نقشه دولت براي حل ناترازي گاز در سال آتي

فرمانـده كل سـپاه جبهـه مقاومـت را يـك هويـت 
به هـم پيوسـته دينـى توصيـف كـرد و گفت: مـا همه 
يكـى هسـتيم و اگرچـه از لحـاظ جغرافيايـى فاصلـه 
داريـم، امـا قلـب، روح، ديـن و هدف مـان يكى اسـت. 
به گزارش سپاه نيوز، سردار سرلشكر پاسدار حسين سالمى، 
ــداران انقالب اسالمى در يادواره سردار  فرمانده كل سپاه پاس
شهيد اسماعيل دقايقى ، فرمانده لشكر بدر در دفاع مقدس كه 
عصر ديروز برگزار شد، اظهار داشت: نام سردار بزرگ و خوشنام، 
سردار شهيد اسماعيل دقايقى، نامى بزرگ و درخشان در تاريخ 
ــت، زيرا وى يك مبارز واقعى و تعليم يافته  انقالب اسالمى اس
مكتب بنيان گذار كبير انقالب اسالمى بود، به همين دليل اين  
شهيد سپاه اسالم را بايد تنديس كامل فضايل اخالقى، معرفتى 
ــار و اخالق او  ــت كه همه اين ويژگى  ها در رفت و عرفانى دانس

عينيت يافته بود. 
  شهيد دقايقى ستاره درخشان جبهه مقاومت

سردار سالمى با بيان اينكه شهيد دقايقى در فهم و قدرت تفكر از 
سن دنيوى خود پيشى گرفته بود، گفت: هرگز گذشت زمان ياد 
و خاطره او را در ذهن و قلب ما كهنه نكرده است و ما او را زنده 
مى دانيم. البته تنها فضايل اخالقى نيست كه شهيد دقايقى را 
ستاره درخشان جبهه مقاومت كرده است، چرا كه او فرمانده اى 
ــت سپاهى  ــپاه 9 بدر بود كه توانس قدرتمند و بنيان گذار س
قدرتمند تشكيل دهد و بدين ترتيب به سرعت با جاذبه هاى 

اخالقى و رفتارى اى كه داشت، به محبوب  ترين فرماندهان و 
مسئوالن دفاع مقدس تبديل شد؛ در واقع لشكرى كه او تشكيل 
داد، پايه گذار يك حركت عظيم و مؤثر يعنى حشدالشعبى در 

عراق شد كه توانستند در عراق كار هاى بزرگى را انجام دهند.
ــعبى توانست آتش فتنه  ــالمى ادامه داد: حشدالش سردار س
تكفيرى هاى داعش را در عراق خاموش كند و در عين حال با 
متجاوزان امريكايى براى دفاع از هويت عراق جنگيد. امروز هم 
آنها به عنوان نيرويى بزرگ و تعيين كننده در جغرافياى جهان 
اسالم عمل مى كنند و از سوى ديگر همچنان با نيروى قدس 
سپاه اخوت ديرينه خود را حفظ كردند و به عنوان يك نيروى 

قدرتمند در عراق نقش آفرينى مى كنند. 
فرمانده كل سپاه به جبهه مقاومت اشاره و عنوان كرد: ما همه 
يكى هستيم و اگرچه از لحاظ جغرافيايى فاصله داريم، اما قلب، 
ــت. امروز همه دشمنان و تمام  روح، دين و هدف مان يكى اس
ــون تصور مى كردند  ــى به ميدان آمده اند چ يخ زدگان سياس
ــد و آن را فرو  ــدى مواجه كنن ــكل ج مى توانند نظام را با مش
ــاير بالد اسالمى كه  بپاشند اما در تاريخ 44 ساله انقالب و س
ــدند چيزى جز شكست  ــالمى هماهنگ ش در افق انقالب اس
ــده براى اينكه تاريخ دشمن منظومه اى از  براى آنها ثبت نش

شكست هاى مداوم است. 
ــمن بر طبل تهديد كوبيد جز  سالمى تصريح كرد: هرچه دش
ناكامى چيزى عايد او نشد؛ به هم پيوستن اروپايى ها را همين 

امروز مى بينيد اما ملت ما آنقدر رشيد و با صالبت عمل كرد كه 
دوباره نااميدى به درون قلب هاى دشمن كوچ كرد و بار ديگر 
ــت  ــت در يك نبرد عظيم جهانى يك شكس ملت ايران توانس
قطعى به جبهه استكبار تحميل كند، زيرا تمام ديكتاتورهاى 
ــتند و مى خواهند با  ــانده هاى دشمنان ما هس عالم دست نش
سرقت فرهنگى و هويت ملت  ها سيطره كاملى را بر بالد اسالمى 

تحميل كنند. 
  تروريسم را امريكايى ها ايجاد كردند

فرمانده كل سپاه ادامه داد: همه دستگاه هاى شكنجه از امريكا 
و اسرائيل صادر مى شود و انگليسى  ها هيچ سرزمينى نيست كه 
نجنگيده باشند؛ در سرزمين ما چند ميليون انسان قحطى زده 
را كشتند و نظامى كه بر اساس غارت ديگر ملت ها حيات خود را 

تثبيت كرده است نمى تواند درخشش يك ملت را ببيند. 
سردار سالمى گفت: تروريسمى كه امروز به ما نسبت مى دهند 
مبتكر آن امريكايى ها هستند به نحوى كه حاج قاسم را رسماً 
ترور كردند و به عهده گرفتند و سازمان منافقين را كه 17هزار 
نفر را در ايران به شهادت رسانده، حمايت كردند؛ امروز ببينيد 
ــور پناه گرفته و چه كسانى حامى آنها  منافقين در كدام كش
ــت چون يك رهبر بزرگ دارد كه  هستند. ملت ايران آگاه اس
دشمن را به زيبايى مى شناسد و او مى داند اگر همه آنها جمع 
شوند قدرت آفرينش يك پشه را ندارند؛ پس ما ايستاده ايم و راه 

شهدا را ادامه مى دهيم. 

افزايش برودت هوا در روزهاي اخير، دولت را براي تأمين گاز 
در استان هاي مختلف كشور با چالش مواجه كرد. آمارها نشان 
ــب گاز در ايران مصرف  مي دهد روزانه 850 ميليون مترمكع
ــود كه اين روزها به گفته مسئوالن سهم بخش خانگي  مي ش
ــت. افكار عمومي مي پرسد مسئوالن  به 75 درصد رسيده اس
ــور كه به نظر مي رسد  با توجه به بحران ناترازي اخير گاز كش
ريشه در كم كاري هاي دولت گذشته دارد، چه فكري براي حل 

مسئله ناترازي گاز به ويژه در سال آتي دارند. 
ــار گاز همراه با برودت پيوسته هوا در برخي مناطق  افت فش
كشور در حالي دستمايه برخي نقد ها شده است كه عملكرد 
وزارت نفت و به طور مشخص شركت ملي گاز نشان مي دهد 
ظرفيت توليد و عرضه گاز در دولت كنوني تقويت شده است 

چراكه در زمان آغاز به كار دولت، وزارت نفت اعالم كرد كشور 
با كسري 200 تا 250 ميليون مترمكعبي گاز روبه رو است اما 
با اقدامات انجام گرفته در دولت كنوني هم توليد گاز افزايش 
يافته و هم سوخت مايع كافي براي نيروگاه ها فراهم شد، به 
همين دليل برخالف سال 99، در سال1400 با خاموشي هاي 
ــال جاري نيز صرفاً در هواي  گسترده مواجه نشديم و در س
بسيار سرد افت فشار در برخي نقاط رؤيت شد كه اين مورد نيز 

به شيوه هاي مختلف برطرف شد. 
ــرد دولت ها در حوزه  ــي عملك همانطور كه مي دانيم بررس
ــد، زيرا وقتي مي گوييم انرژي  انرژي بايد جامع و كامل باش
طيف وسيعي از كاالها و حامل ها را در بر مي گيرد، از اين رو 
با بزرگنمايي يك نقيصه كوچك در خدمات رساني آن هم 

در شرايط ويژه اي چون استمرار برودت هوا نمي توان سنجه 
مناسبي براي مقايسه عملكردها دست وپا كرد، از اين گذشته 
بايد توجه داشت كه هنگام آغاز به كار دولت جديد آيا ناترازي 

در حوزه انرژي وجود داشته يا خير؟
در زمان آغاز به كار دولت، وزارت نفت اعالم كرد كشور با كسري 
200 تا 250 ميليون مترمكعبي گاز روبه رو است اما با اقدامات 
انجام گرفته در دولت كنوني هم توليد گاز افزايش يافت و هم 
سوخت مايع كافي براي نيروگاه ها فراهم شد، به همين دليل 
ــي هاي گسترده  ــال99، در سال1400 با خاموش برخالف س
ــال جاري نيز صرفاً در هواي بسيار سرد  مواجه نشديم و در س
ــد كه اين مشكل نيز به  ــار در برخي از نقاط رؤيت ش افت فش

شيوه هاي مختلف برطرف شد. 

ما با مقاومت يكى هسـتيم و اگرچه 
از لحـاظ جغرافيايى فاصلـه داريم، 
اما قلـب، روح، دين و هدف مان يكى 
اسـت. امروز همـه دشـمنان و تمام 
يخ زدگان سياسى به ميدان آمده اند. 
به هم پيوسـتن اروپايى هـا را همين 
امروز مى بينيد اما ملت ما آنقدر رشيد 
و با صالبت عمل كرد كه دوباره نااميدى 

به درون قلب هاى دشمن كوچ كرد

يادداشت  سياسىيادداشت  بين المللىيادداشت  سياسى

 اعتياد دشمن 
به اشتباه محاسباتى

 سياست هاى مجرمانه امريكا 
براى حفظ هژمونى

 نوبت بازى 
با شاه مهره جاسوسى 

مرتضى سيميارىهادى محمدىعباس حاجى نجارى

شكست سناريوى شورش دستورى غرب در بستر اغتشاشات 
اخير براى براندازى نظام اسالمى با سردمدارى برخى از فراريان 
وسلبريتى هاى مزدور، بار ديگر قابليت ها و ظرفيت هاى نهفته 
ــكار كرد و دوستداران انقالب اسالمى در  نظام اسالمى را آش
ــر تحوالت ايران را با  اقصى نقاط جهان را كه در ماه هاى اخي
دلشوره دنبال مى كردند، به درستى راهى كه انتخاب كرده اند 
ــوره در گذشته هم سابقه داشته به  اميدوارتر كرد.  اين دلش
گونه اى كه در جريان فتنه 1388 ،آنگاه كه سردمداران فتنه 
ــفانه از ميان مسئوالن  ــات اخير متأس كه برخالف اغتشاش
گذشته نظام بودند آتش آن شرارت  ها را در خيابان هاى تهران 

شعله ور ساخته بودند  | صفحه 2

وقتى به اوكراين نگاه  مى كنيد، حاصل رويكردهاى امريكا 
به ويرانى سوريه وار و قتل و جرح و آوارگى ميليون ها نفر 
ــتمر، ويرانى اقتصاد اروپا و  از دست رفتن  و بى ثباتى مس
ــتقالل اروپا را مى بينيد، باوجودى كه مى دانند  كامل اس
ــط اقتصاد  ــاى امريكايى، فق ــدن به رويكرده آويزان ش
جنگى، تسليحاتى و بازرگانى امريكا را التيام مى دهد. اين 
اروپا امروز در پروژه انگلوساكسون ها و انگليسى هاى شرور 
ــيم كار كرده اند، وقتى در برجام حاصل  كه با امريكا تقس
ــرارت هاى  ــود هماهنگ نديدند، با ش ــا منافع خ كار را ب
ــوايى پرهزينه اى را براى  تروريستى و جنگ تركيبى رس

خود ثبت كردند | صفحه 15

ــيد، همواره يك عينك  ــيك و برند مى پوش لباس هاى ش
ــا را به خود  ــت، بهترين عطر ه رى بن اصل به صورت داش
ــوار مى شد، اين  ها  مى زد و لوكس  ترين اتومبيل روز را س
ــوس  ــى از توصيفات درباره على رضا اكبرى، جاس بخش
ــت كه او را از نزديك ديده و  ــى از زبان كسانى اس انگليس
ــى ديگر نيز كه  ــاهده كرده اند. برخ تيپ ظاهرى او را مش
ــاره به اين موضوع  ــته اند، اش تيپولوژى او را زيرنظر داش
دارند كه اكبرى تبختر فراوانى داشته و خودش را يك پله 
باالتر از ديگران فرض مى كرد. اكبرى البته شبيه مأموران 
فيلم هاى جاسوسى در هاليوود نبود كه هرلحظه به شكلى 

خاص دربيايد   | صفحه 2

 «آرى به اعدام در عربستان» 
در غرب هشتگ مى شود!

 سكوت خفت بار غرب
 مقابل اعدام «عوض القرنى» با تيغ بن سلمان

   اعدام  ها در عربستان به علما و فضال رسيده است و همزمان اتحاديه اروپا مشغول پيش بردن 
ــمى يك كشور ديگر است!  ــداران، نيروى نظامى رس ــتى اعالم كردن سپاه پاس كارزار تروريس
ــن باشد و بى آنكه  ــيده است، بى آنكه جرم آنها روش اعدام  هاى بن سلمان به علماى دينى رس
ــه براى اعدام يك  ــرى صدايى بلند كنند. اتحاديه اروپا هم ك نهادهاى بين المللى و حقوق بش
جاسوس در ايران فريادش بلند مى شود، به دليل هم پيمانى نانوشته و سياسى با عربستان ساكت 
مانده است تا نشان دهد كه همه فريادش در خصوص موضوع اعدام و حقوق بشر در ايران هم صرفاً 

جنبه سياسى داشته و كسى دلش براى حقوق بشر نسوخته است | صفحه 2

پنج شنبه   29 د   ى 1401 -  26 جماد   ى الثانى 1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

حتي به شوخي هم دروغ نگوييد

دروغ نگفتم، فقط راستشو نگفتم!

در احواالت دكتر زرين تاج كيهاني دوست

بانوي پزشك در ميانه ميدان جنگ
ــص اعصاب اطفال و  ــت كه با فوق تخص ــت، دكتر اطفال اس زرين تاج كيهاني دوس
ــغول فعاليت و خدمت به مردم است.  ــگاه علوم پزشكي تهران مش استادياري دانش
سال 1347 وارد دانشگاه مي شود و به خاطر عالقه اي كه به بچه ها داشته و وسعتي 
كه در اين رشته وجود داشت، همچنين به خاطر نيازي كه در رشته اطفال بود، اين 

رشته را انتخاب مي كند. 
ــرايط انقالب اجازه فعاليت  ــخت گيري مي كردند و حتي در ش خانواده او بسيار س
اجتماعي را به او نمي دادند، اما به مرور و همزمان با شروع دوران تخصصي تحصيالت 

خود اين محدوديت كم كم باز مي شود و مي تواند وارد ميدان شود. 
او جزو اولين گروه هاي امداد پزشكي جهاد بود كه به مأموريت اعزام شد و تا قبل از اين 
در درمانگاه ها به صورت خودجوش مشغول خدمت رساني بود. سا لهاي متمادي همراه 
با گروه هاي 10- 15 نفره به نقاط مختلف كشور به خصوص نقاط محروم اعزام مي شد. 
هر كجا از نظر بهداشتي و فضاي عمومي پرخطرتر بود، استقبال مي كرد؛ كامياران، 

سنندج، قروه، مريوان و... 
ــعي زيادي مي كند كه  ــهريور 59 بعد از اعالم جنگ به تهران برمي گردد و س در ش
ــود. نام دكتر زرين تاج كيهاني دوست با  به جبهه برود و باالخره موفق به اعزام مي ش
روزهاي اول جنگ و سرپل ذهاب و درمانگاه شهيد نجمي (اولين مقردرماني بعد از خط 
مقدم) گره خورده است. بانوي پزشكي كه در قلب خط مقدم ماند و نامش و خاطره 

رشادت هايش همچنان سر زبان هاست. 
او مي گويد:«امكانات نداشتيم و مجروحيني كه مي آوردند به عنوان اولين امدادرسان 
كمك مي كرديم و بعد آنها به عقب منتقل مي شدند. نزديك ترين بيمارستان به ما 

بيمارستان اباذر آبادان بود. در واقع آوردن شهدا از سنگرها نيز كار ما بود. بعد از مدتي، 
ــنگر 4- 3 كيلومتر بود. اولين تجربه اي كه من داشتم اين بود، روزي  فاصله ما با س
ــما پزشك هستيد و به كسي ديگر  زمين را پاك مي كردم كه خانمي به من گفت ش
واگذار كنيد. آن موقع دلم مي خواست همه بدانند كه من پزشكم و اين كار را انجام 
مي دهم، اما خداوند شرايطي را پديد آورد كه موقع برگشتن دلم نمي خواست كسي 
بداند پزشك هستم و اين كار را انجام مي دهم و در واقع هر كاري كه براي بچه ها انجام 

مي دهم ارزشمند است.»
ــود. معيار مادي براي او مهم نبود و  در فعاليت هاي جهادي با يك جانباز آشنا مي ش
ــترك را با او آغاز مي كند. وي بيان مى كند: «اگر بنا باشد مبناي ازدواج،  زندگي مش
ــد قطعاً نداشتن يا داشتن پا و دست معيار  تكامل و تقدير باشد و اگر مالك، تقوا باش

انتخاب نمي شود.»
زرين تاج كيهاني دوست دليل خود از انتخابش را اينگونه مى گويد:«وقتي كه هم گروه 
بوديم و ايشان سرپرست گروه ما بود، من احساس  كردم آنقدر درمان مريض ها و ويزيت 
ــت كه تا قبل از آن، در كسي نديده بودم و همين باعث شد  مردم برايشان ارزش داش
منى كه اصًال تصميم به ازدواج نداشتم بعد از شش، هفت ماه به اين نتيجه رسيدم كه 

شايد ايشان همراه خوبي باشد.»
ــالم را به جامعه تحويل  به اعتقاد وي، تالش به عنوان مادر خوب بودن و يك عضو س
دادن به نسل بعدي بايد هدف زن ها باشد. وي توانسته در اين سال ها عنوان زن نمونه 
كشور را كسب كند و همچنين به عنوان پزشك نمونه كشوري از سوي سازمان نظام 

پزشكي انتخاب شود. وي همچنان با عشق طبابت به مردم خدمت مي كند. 

ــياري از ما اگر هر روز دروغ  بس نيره 
نگوييم، حداقل چندبار در هفته ساري 

ــر چندبار  ــم. اگ دروغ مي گويي
ــار را دروغ  ــد، الاقل يك ب نباش
مي گوييم. دروغ هاي ساده اي كه 
حتي به چشم خودمان هم نمي آيد و به صورت طبيعي آن 
را با برچسب هاي توجيهي تزئين مي كنيم و از كنارش رد 
مي شويم؛ برچسب هايي مثل «شوخي كردم» و «دروغ 
مصلحتي» يا اينكه «دروغ نگفتم، فقط راستشو نگفتم» 
در حالي كه حتي آن لحظه هم فكر نمي كنيم مصلحت ما 
به چه قيمتي براي ديگران تمام مي شود! بعضي دروغ ها 
سرنوشت افراد را تغيير مي دهد و خسارات معنوي و مادي 
جبران ناپذيري براي ديگران به بار مي آورد. گاهي حتي 
كتمان كردن يك حقيقت شيرازه زندگي افراد را به هم 
مي ريزد. در واقع دروغ نگفتن يك تمرين مهم در سبك 
زندگي ماست، آن هم در شرايطي كه اتفاقاً ضرري متوجه 

ما باشد. 
دروغ مساوي با ترس است. ما جايي دروغ مي گوييم كه 

ــرس داريم. در واقع  ــت به داليل مختلف ت از بيان حقيق
دروغگو بزدلي بيش نيست؛ بزدلي كه تنها منفعت خود را 
در نظر مي گيرد. دروغ يك دور پرتكرار دارد. بعضي مواقع 
ــتيم دروغ هاي  ــردن دروغ اول مجبور هس براي پنهان ك
ــنيده ايم  بعدي را هم بگوييم. اين ضرب المثل را همه ش
ــت» گاهي آنقدر غرق دروغ  كه «دروغگو كم حافظه اس
ــكل مي شود و همه  ــويم كه تمركزمان دچار مش مي ش
ــدن يا فراموش نكردن آنچه  حواس مان بايد به بر مالنش

گفتيم، باشد. 
پرده پوشي حقيقت و به زبان آوردن حرف هاي خالف واقع 
باعث مي شود، فرد دروغگو فراموش كند به چه دليلي و 
چه زماني آنها را به زبان آورده است و دوباره و دوباره دچار 
ــاي خودش را هم  ــود. دروغگو حتي دروغ ه تكرار مي ش
فراموش مي كند و منجر به بي آبرويي او مي شود، چراكه در 
خالل سخنانش خطاهاي بسياري بروز و عدم هم خواني 
ــن مي كند. به هر حال پنهان كردن  حرف هايش را روش
ــن غيرقابل انكار  ــي را به دنبال دارد و اي واقعيت فراموش
ــت كه اطرافيان از فرد دروغگو نااميد و  است. اينگونه اس

ــاس امنيت و اعتماد، دلسرد مي شوند  به دليل عدم احس
ــزون بر اين، بدترين  و فاصله خود را رعايت مي كنند. اف
حاصل دروغگويي بدبيني فرد به اطرافيان است. در واقع 
اين مجازات دروغگو است كه خودش هم حرف هيچ كس 

را باور نمي كند. 
ــاس، مي گويند دروغ كليد خانه اي است كه  بر همين اس
همه پليدي ها در آن است يا مي گويند دروغ اولين گناهي 

است كه قرآن از آن به عنوان مادر گناهان ياد مي كند. 
ــتيم يا خير، ايمان آن  اگر مي خواهيم بدانيم مؤمن هس
ــتي را اگرچه به زيان باشد، نسبت به دروغ  است كه راس
ــم. در اين بين  ــد، انتخاب كني ــودمان باش اگرچه به س

مصلحتي كه شري براي ديگران باشد هم وجود ندارد. 
ــت كه حتي شوخي آن  دروغ تا جايي مورد نكوهش اس
هم جايز نيست، اگرچه براي خنداندن مردم باشد. پيامبر 
اكرم(ص) خطاب به «ابوذر» فرمودند: واي به حال كسي 

كه دروغ بگويد تا مردم بخندند! 
امام سجاد(ع) فرمودند:«از دروغ بپرهيزيد، چه كوچك 
ــد، چه بزرگ، چه جدي و چه شوخي، چراكه انسان  باش
ــر دروغ بزرگ هم جرئت پيدا  اگر دروغ كوچك بگويد، ب

مي كند.»
حواسمان باشد كه دروغ به مرور در فطرت انسان اثرگذار 
است. دروغ كوچك، دروغي است كه هنوز موجب تغيير 
ــت. در دنيايي كه دروغ يقه  ــان نشده اس در طبيعت انس
ظاهرالصالح ها را هم گرفته است بسم اهللا واقعي بگوييد و 

امروز خود را بدون دروغ كليد بزنيد. 
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عصا را بينداز

درباره ضرورت پشيماني در زندگي

پشيماني را در آغوش بگير
و ادامه بده!

ــيمان مي شوم: تصميماتي كه   من به  خاطر همه  چيز پش
ــته گرفته ام، حرف هاي گفته و ناگفته ام،  در دهه هاي گذش
ــاي جديد و  ــداده ام، خريده ــت داده و ن ــاي ازدس فرصت ه
نخريدن ها و پس دادن هايم. همه اينها را در ذهن خود زيرورو 
مي كنم و به  دنبال سرنخ مي گردم براي چيزي كه درباره اش 
ــتم. تنها چيزي كه مي دانم اين است كه كمتر  مطمئن نيس
ــرده ام را بازبيني نكنم. اين  پيش مي آيد كارهاي كرده و نك
ــي تجربه هاست: همراه با شكاكيت  دقيقاً روش من در بررس

و با نگاه به گذشته.
ــي عامه عميقاً نيازمند معناداري و سامان مندي  روان شناس
ــت كه جهان را توضيح بدهد. اين فكر كه  نظام يا روايتي اس
ــته باشد، باعث آشفتگي  ممكن است هيچ  چيز دليلي نداش

عميق خيلي ها مي شود.

اين لحظه
تمام زندگي شماست

نگوييد: دونستن  اين چيزا 
هنوز براي تو زوده!

بيگاري مي كشند تا چشم همه را كور كنند!

ــه تفاوت خود با جنس مخالفش     از زماني كه كودك متوج
مي شود، به طرح سؤاالتي مي پردازد. همچنين براي نوجوانان 
ــؤاالتي جدي مطرح مي شود.  با توجه به تغييرات جسماني س
ــخگويي به اين  ــن و اولياي تربيتي، پاس از وظايف مهم والدي
سؤاالت است. عده اي از والدين هنگام مواجه شدن با اين نوع 
ــده و نمي دانند چگونه بايد به آن پاسخ  سؤاالت، دستپاچه ش
دهند يا به اين جمله بسنده مي كنند كه: «دونستن اين چيزا 

هنوز براي تو زوده!»

پيشنهادهايي براي زندگي در حال 

سخاوتمند به كور مي گويد: مگر تو چشم نمي خواهي؟ كور هيجان زده مي گويد: بله  حسن 
بله كه مي خواهم. سخاوتمند مي گويد: پس آن عصايت را بينداز. فرامرزي

آن كور سال هاست وقت خود و آن سخاوتمند را گرفته كه اگر عصا را از خود دور كنم 
زندگي من چه شكلي مي شود؟ نمي شود هم عصا باشد و هم چشم؟ آخر من عمري 
با عصاي خياالت اين سو و آن سو رفته ام. از طلوع تا غروب، در زمستان و تابستان، زير 

باران و آفتاب، آويزان پندارها و عادت هايم بوده ام. من چگونه از اين تكيه گاه دست بردارم؟
آن سخاوتمند پيشنهاد مي دهد: «من غم تو مي خورم تو غم مخور» (1) و كور پاسخ مي دهد: آخر من عمري 
غم خورده ام، نان و خورشتي جز غم نداشته ام، گمان هم نمي كنم اصًال خورشتي جز غم و حسرت در عالم 
باشد، اگر هم باشد حتماً فسانه است، اگر غم نخورم گرسنه مي مانم و دير يا زود مي ميرم. آيا تو مي خواهي 

نان و خورشت مرا تصاحب كني؟
سخاوتمند به كور مي گويد: مگر تو هميشه از هجوم غم ها ناالن نيستي؟ پس چرا آن عصاي تاريك را رها 
نمي كني؟ كور مي گويد: اگر عصا بيفتد من نيز خواهم افتاد، اگر غمگين نباشم، پس من چه كسي هستم؟

سخاوتمند مي گويد: «كهنه بيرون كن، گرت ميل نوييست.»(2)
كور مي گويد: نمي شود روي اين كهنگي ها مرا نونوار كني؟

سخاوتمند مي گويد: چرا كهنگي ها را از سرت بيرون نمي كني؟

كور مي گويد: من كهنه شده ام، كهنه ام، كهنگي من ديگر از سر بيرون كردني نيست. 
سخاوتمند مي گويد: از سر بيرون كردني است، اين عصا انداختني است. افسوس كه نمي خواهي چشم باز 
كني، تو كور نيستي خودت را به كوري زده اي. «چشم داري تو به چشم خود نگر.»(3) تو كور نيستي  فقط 
چشم خود را به روي زندگي بسته اي، تو كور نيستي فقط جرئت نگريستن را نداري و نمي خواهي زندگي را 
آنگونه كه هست ببيني،  افسوس نمي خواهي گوش بدهي. تو كر نيستي، فقط خودت را به نشنيدن زده اي، 
«گوش داري تو به گوش خود شنو.»(4)افسوس كه بوي باد و جنبش خزان را حس نمي كني وگرنه اين درخت 
كناري را نشانت مي دادم كه چگونه كهنگي هايش را به دست باد سپرده تا خلوتي حضور شكوفه ها فراهم 
شود و تو هنوز با من بحث مي كني كه آيا مي شود هم عصا را داشت و هم چشم را؟ هم دهان خيال ها را داشت 
و هم دهان نورخوار را؟ هنوز هم با من بحث مي كني كه نمي شود هم اين نيم  جان را داشت و هم به آن صد 
جان رسيد، چرا نمي پذيري كه رسيدن به آن صد جان در گرو دست شستن از اين نيم  جان است:«نيم جان 

بستاند و صد جان دهد.»(5)
سخاوتمند، سر جاي خود ايستاده است، كور عصا زنان از سخاوتمند دور مي شود. 

* 1، 2، 3، 4، 5: موالنا
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تقليد  از نوكيسه  ها 
با كيسه خالي!

سبك زندگي طبقه نوكيسه
الگوي خطرناكي براي ساير 
اقشار جامعه شده است

 دكتر سيدحميدرضا محتشمي
 روانشناس:

دكتر اردشير گراوند
جامعه شناس:

هيچ چيز را كافي نمي دانيم 
چون زندگي مان 
نمايشي شده است

همه امروز شما را
 بر اساس دارايي هاي ظاهري

قضاوت مي كنند

تقليد  از نوكيسه  ها  با كيسه خالي!
 سبك زندگي طبقه نوكيسه، الگوي خطرناكي

 براي ساير  اقشار جامعه شده است

دكتر اردشير گراوند جامعه شناس:
همه امروز شما را   بر اساس دارايي هاي ظاهري  

قضاوت مي كنند

شاسي بلند قسطي و خانه مستأجري
صفحات 9،8،7و10

«جوان» آخرين وضعيت توسعه سواحل مكران را بررسي كرد

 حبس « اكسيژن توسعه ايران» 
در باتالق شعار

 بندر چابهار به عنوان يك بندر ويژه 
از توانايي پيوند 3 قاره آسيا، اروپا و آفريقا برخوردار است 

ــران مي دانيم  ــواحل مك   تمام آنچه از س
شايد همين  يك خط باشد كه آن  هم به  لطف 
تبليغات آژانس هاي گردشگري خودمختار 
ــت: «امتداد خط ساحلي  ــده اس مطرح ش
ــرق بندرعباس  چابهار و درياي عمان از ش
تا مرز ميان ايران و پاكستان»! اهميت اين 
منطقه نيز به زلف درياچه صورتي و كوه هاي 
ــت ها و اينگونه  ــاحل الك پش مريخي و س
ــت، اما مگر مي شود  موارد گره  زده شده اس
ــواحلي به  ــي س ظرفيت اقتصادي و سياس
راهبردي مكران تا اين حد ناشناخته باشد 
و ناديده گرفته شود؟ بله در هندسه فكري 
ــت، مگر  جرياني كه قدم از قدم برنمي داش
ــك جهاني و  ــت هاي بان ــا سياس منطبق ب

ــده اي جز  ــي پول و عقي صندوق بين الملل
ــات ضعيف  ــدن طبق ــت كه له ش اين نداش
ــعه الزمه پيشرفت است،  در زير چرخ توس
سواحلي به اهميت «مكران» كه «اكسيژن 
توسعه ايران» ناميده شده است، جايگاهي 
ــت كه توسعه پايدار  ندارد. اين در حالي اس
ــد اقتصادي است چه آنكه در دل  اجل از رش
ــد اقتصادي نيز مستتر  ــعه پايدار، رش توس
است، ولي شوربختانه به دليل نگاه تك بعدي 
«پيشرفت منهاي عدالت» كه تخم  لق آن از 
اوايل دهه 70گذارده شد و مسببان آن روز، 
طلبكاران امروز شده اند، توسعه پايدار تاكنون 
ــت و قرينه آن در جاي جاي  محقق نشده اس
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اعتياد دشمن به اشتباه محاسباتى
 شكست سناريوى شورش دستورى غرب 
ــات اخير براى براندازى  در بستر اغتشاش
نظام اسالمى با سردمدارى برخى از فراريان 
وسلبريتى هاى مزدور، بار ديگر قابليت ها و 
ظرفيت هاى نهفته نظام اسالمى را آشكار 
كرد و دوستداران انقالب اسالمى در اقصى 
نقاط جهان را كه در ماه هاى اخير تحوالت 
ــال مى كردند، به  ــوره دنب ايران را با دلش
درستى راهى كه انتخاب كرده اند اميدوارتر 
ــته هم سابقه  كرد.  اين دلشوره در گذش

داشته به گونه اى كه در جريان فتنه 1388، آنگاه كه سردمداران فتنه كه 
برخالف اغتشاشات اخير متأسفانه از ميان مسئوالن گذشته نظام بودند 
آتش آن شرارت  ها را در خيابان هاى تهران شعله ور ساخته بودند ، برخى از 
سران مقاومت با دلواپسى سؤال مى كردند كه در پس اين فتنه  ها سرنوشت 
ما چه خواهد شد و البته برخى از آنها كه قلبى مطمئن تر داشتند به آنها 
اطمينان مى دادند كه براى ايران اتفاقى نخواهد افتاد و نظام اسالمى با اقتدار 
اين فتنه ها را پشت سر خواهد گذاشت   و اين در حالى است كه نظام اسالمى 
در آن دوران توانست آن چالش را به فرصتى براى تقويت حوزه نفوذ نظام 

وانتقام از حاميان بيرونى فتنه تبديل و اخراج آنها را از منطقه رقم بزند. 
ــات اخير درك اينكه چرا امثال مكرون، بايدن ، صدراعظم   اما در اغتشاش
آلمان و نخست وزير انگليس و برخى ديگر از سردمداران نظام سلطه اين گونه 
عريان به صحنه آمده و به زعم خود به حمايت از   شرارت هاى كو ر در ايران 
پرداختند، چندان دشوار نيست چرا كه از يك سو عقده ناكامى در مقابل 
ــت هاى پى در پى در منطقه آنها را كور كرده  نظام اسالمى و تحمل شكس
بود و در صدد انتقام از شكست هاى گذشته بودند و از سوى ديگر به نتيجه 
بخشى اقدامات چندساله سرويس هاى جاسوسى شان براى طراحى و اجراى 
ــناريوى براندازى نظام وتجزيه ايران مطمئن بودند و تصور نمى كردند  س
كه اين گونه رسوا شوند و به همين دليل هم بود كه بعد از فروكش كردن 
شرارت هاى اوليه و در حالى كه در خيابان هاى تهران و ديگر شهرهاى ايران 
خبرى نبود، آنها مبتنى بر جريان سازى رسانه هاى وابسته و مزدورى كه به 
ــده بودند، دائماً دم از حمايت از   كانون اصلى هدايت اغتشاشات تبديل ش
آشوب  در ايران زده و حتى براى رهبرسازى براى آن از ميان مزدوران، باهم 

مسابقه گذاشته بودند. 
البته شايد باور آنها به نتيجه بخشى نقشه طراحى سرويس هاى جاسوسى 
ــد ،چرا كه يك نگاه اجمالى به  ــان بى دليل نباش و مراكز نظريه پردازى ش
نقشه طراحى وعملياتى شده اين سرويس ها بيانگر آن است كه آنها تمامى 
مقدمات الزم براى براندازى نظام اسالمى را در اين اغتشاشات پيش بينى 
ــى از جوانان ايرانى  وپاى كار آورده بودند ؛از مدت  ها قبل براى غيرت زداي
برنامه ريزى كرده ،فشارهاى اقتصادى را به اوج رسانيده، تمامى گروه هاى 
ضد انقالب را متحد كرده و براى اقدامات ميدانى و تروريستى سازماندهى 
كرده بودند، با پول هاى سعودى حساب هاى گردانندگان اغتشاشات را دائم 
شارژ كرده و حتى حق الزحمه كوكتل پرانى وپرچم وقرآن سوزى و... را از 
قبل مى پرداختند و هيچ ابايى هم از كشته سازى نداشتند و به همين دليل 
و مبتنى بر برآورد آنها شرارت  ها بايد به نتيجه مى رسيد ،اما چرايى شكست 
سناريوهاى آنها را بايد در محاسبات غلط واشتباه آنها در شناخت واقعيات 
جامعه ايران، باور ها و اعتقادات دينى مردم ايران، پايگاه رهبرى و مرجعيت 
در دل هاى مردم ايران ،ظرفيت و توان نيروهاى مدافع امنيت و.. . دانست . 
البته نبايد تمامى تقصير ها را گردن سرويس هاى جاسوسى انداخت، چرا كه 
مشاوران و كارشناسان مورد اعتماد و مشورت غربى  ها در طراحى و پيش بينى 
اين سناريو ها ،وطن فروشان و مزدوران فرارى هستند كه در آرزوى رسيدن به 
آالف والوفى در غرب از كشور متوارى و به اميد دريافت دستمزد باالتر يا كسب 
تابعيت در كشورهاى غربى با دروغ پردازى و بزرگنمايى مشكالت داخلى 
ايران ،سرويس هاى غربى ها را دچار اين فريب اطالعاتى نموده و شكست 

سنگين ترى از شكست هاى قبلى را به كارنامه آنها اضافه كردند. 
ــى) روز 22 دى ماه، در  حضرت آيت اهللا العظمى امام خامنه اى (مدظله العال
ديدار مداحان اهل بيت عليهم السالم با تبيين نقشه و محاسبات دشمن در 
حوادث اخير با اشاره به اينكه: من به عنوان يك ناظر، در دل خود به مهندسى 
خوب دشمن «آفرين» گفتم چراكه همه چيز را در جاى خود و به اندازه فراهم 
ــور هايى نيز اثرگذار است، موفق  ــه كه در كش كرده بود اما باوجوداين نقش
نشدند زيرا محاسبه آنها غلط بود، به برخى از اين خطا ها اشاره و خاطرنشان 
كردند:خيال مى كردند ملت ايران به علت مشكالت اقتصادى با نقشه براندازى 
و تجزيه طلبى آنها همراهى خواهد كرد. خيال مى كردند با فحاشى و بددهنى 
و اهانت هاى گوناگون مى توانند مسئوالن كشور را منفعل و از ميدان خارج 
كنند. خيال مى كردند با وسوسه و هياهو مى توانند مسئوالن سطح باالى 
ــور را دچار اختالف نظر كنند. خيال مى كردند با دالرهاى نفتى فالن  كش
كشور مزدور امريكا مى توانند اراده جمهورى اسالمى را تحت تأثير قرار دهند. 
خيال مى كردند با تشويق چند عنصر خودفروخته به پناهندگى به كشورى 
ديگر و لجن پراكنى عليه ايران، جوانان ما نااميد مى شوند، درحالى كه اشتباه 
كردند و كسى به آنها اعتنايى نكرد. رهبر معظم انقالب اسالمى تأكيد كردند 
آنها اشتباه كردند چراكه اراده و عزم جمهورى اسالمى از همه عوامل قدرت 

آنها قوى تر و راسخ تر بود. 
اما با وجود شكست هاى بسيارى كه غرب در اين سال ها به دليل محاسبات 
غلط از مردم ايران متحمل شده، اين روز ها به تالش هاى خود در عرصه هاى 
تشديد فشار ها و تحريم هاى اقتصادى براى افزايش مشكالت معيشتى 
مردم ايران و كاهش آستانه تحمل آنها شدت بخشيده ومى كوشد مجدداً 
ــات داخلى دامن زده واز اين طريق زمينه را براى انزواى ايران  به اغتشاش
و تصويب قطعنامه هاى تحريمى عليه ايران به بهانه مسائل حقوق بشرى 
فراهم كند. به همين دليل است كه رهبرى تأكيد فرمودند كه :«محاسبات 
غلط دشمن نبايد موجب غفلت ما شود، ما هم بايد حواسمان باشد. اين گونه 
نباشد كه دچار غفلت و غرور شويم و بگوييم قضايا تمام شد. بايد در ميدان 

بمانيم و بدانيم عامل حفظ ملت، اميد و وحدت ملى است. »

نوبت بازى با شاه مهره جاسوسى 
لباس هاى شيك و برند مى پوشيد، همواره يك عينك رى بن اصل به صورت 
داشت، بهترين عطر ها را به خود مى زد و لوكس  ترين اتومبيل روز را سوار 
ــى از توصيفات درباره على رضا اكبرى، جاسوس  ــد، اين  ها بخش مى ش
انگليسى از زبان كسانى است كه او را از نزديك ديده و تيپ ظاهرى او را 
مشاهده كرده اند. برخى ديگر نيز كه تيپولوژى او را زيرنظر داشته اند، اشاره 
به اين موضوع دارند كه اكبرى تبختر فراوانى داشته و خودش را يك پله 

باالتر از ديگران فرض مى كرد. 
ــى در هاليوود نبود كه  ــبيه مأموران فيلم هاى جاسوس اكبرى البته ش
هرلحظه به شكلى خاص دربيايد. او محصول تناقضات رفتارى، خصلتى و 
روانى خودش بود، اين وضعيت باعث شده بود كه سرويس اطالعات خارجه 
ــى دقيق روى او سوار شود و از كيش  انگليس پس از مطالعات روانشناس
شخصيت عجيبش به خوبى بهره بردارى كند. اكبرى گمان مى كرد آن قدر 
باهوش است كه سفارت انگليس به دنبال گرفتن تحليل وقايع سياسى از 
او باشد، اين نخوت اما كار دست او داده تا جايى كه خود اعتراف مى كند كه 
مدتى پس از همكارى با مأموران ام اى سيكس مى دانسته در حال فروش 

اطالعات ويژه به اين افراد است!
ــفارت انگليس در تهران از سال 1383(پنج سال قبل  البته جاسوس س
ــى وزارت  ــتگيرى) زير رصد يكى از واحدهاى ضد جاسوس از اولين دس
ــبكه با اكبرى زير  ــال 1387 ارتباط ش ــته است، س اطالعات قرار داش
ــود؛ مدتى بعد  ضربه رفته و تور مويرگى جفرى آدامز در ايران پاره مى ش
اكبرى در اسپانيا دوباره به شبكه متصل و با يك مأموريت جديد به ايران 

بازمى گردد. 
سرنوشت اكبرى بى شباهت به بهرام افضلى، جاسوس شوروى در ايران 
نيست. زمستان سال 1361 واحد اطالعات سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
عمليات حضرت اميرالمؤمنين (ع) را انجام مى دهد كه تا اواخر سال 1362 
به جنجالى  ترين موضوع روز تبديل شد. مهم  ترين دستاورد اين عمليات 
درخشان كشف شبكه نظامى و سازمان مخفى حزب توده بود كه ناخدا 
بهرام افضلى، فرمانده وقت نيروى دريايى ارتش، سرهنگ بيژن كبيرى 
(فرمانده تيپ 65 كاله سبزها)، سرهنگ هوشنگ عطاريان (از فرماندهان 
ــن آذرفر (معاون  ــاور ويژه وزير دفاع) و سرهنگ حس جبهه غرب و مش
پرسنلى وزارت دفاع) و ناخدا محمد حقيقت (معاون فرمانده نيروى دريايى 

ارتش) متنفذ ترين اعضاى آن بودند. 
ــبكه بزرگ جاسوسى را با دادن  افضلى نيز مانند اكبرى ارتباط با اين ش
تحليل نظامى و سياسى به رابط خود آغاز مى كند و مدتى بعد كار به  جايى 
مى رسد كه طرح هاى عملياتى و مشخصات ناوچه هاى نيروى دريايى را 
روى نقشه مشخص و براى سفارت شوروى در تهران ارسال مى كرد. عمق 
عمليات حضرت اميرالمؤمنين به قدرى بود كه حضرت امام (ره) در پيامى 
ــپاه قدردانى كردند، بعد ها يورنسوف تحليلگر ارشد  از واحد اطالعات س
وزارت خارجه شوروى در تشريح اين عمليات نوشت كه بعد از ضربه سپاه 

به حزب توده در ايران كر و كور شديم!
 مفسران امنيتى اعتقاد دارند كه عمليات درخشان حضرت اميرالمؤمنين 
(ع) ضربه به نيمكره شرقى دستگاه ادراكى دشمن در زمان خودش بوده 
ــؤال مطرح بود كه چه زمانى  است، از آن زمان تا به امروز همواره اين س
ــد. حاال مى توان به اين سؤال پاسخ  نيمكره غربى آن متالشى خواهد ش
روشن داده و اعالم خبر انهدام شبكه جاسوسى سفارت انگليس را ضربه به 

نيمكره غربى آن دانست. 
ــرد بخش «چپ » دستگاه هاى   واقعيت آن است كه در دوران جنگ س
ــرل و مقابله با  ــالمى ايران كه وظيفه رصد، كنت اطالعاتى جمهورى اس
ــازمان  ها و گروهك هاى چپگراى ماركسيستى و  تحركات احتمالى س
دولت هاى كمونيستى را به عهده داشت، به وظايف خود به  خوبى عمل 
كرده است. اما پس از پايان جنگ سرد بخش «راست»،  به معناى مجموعه 
وسيع نيرو ها و گروهك هاى ليبرال و راستگراى مخالف انقالب و نظام در 
ــرويس هاى اطالعاتى قدرت هاى غربى، با وجود ضربات  داخل و نفوذ س

متعدد اطالعاتى روى پا مانده بود. 
حفظ نيمكره غربى دستگاه ادراكى دشمن شواهدى خاص دارد، واقعيت 
آن است كه ضربه به شبكه انگليسى مكانيسم ادراكى، توصيفى و آناليزى 
دشمن را دچار اختالل وسيع كرده است، شاهد اين ادعا اقدامات انتحارى 
اروپايى  ها و نيز سفر يك هيئت بلندپايه امريكايى به يكى از كشورهاى 
منطقه در روزهاى اخير است. از سويى اعدام اكبرى فقط حذف يك خائن 
ــبكه فحشا در برخى محالت  از مدار نيست، پس از پايان اغتشاشات ش
معتقد بودند كه دستگيرى ليدرهاى خيابانى آشوب  ها به معناى انهدام 
شبكه مادر نيست، در آن زمان اين بحث پديد آمد كه اين شبكه خرابكار 
يا از كشور خارج شده يا آنكه خودش را محو كرده است، اعدام جاسوس 
انگليسى نشان داد كه برخالف آن تفسيرهاى خام «نفوذ امنيتى » به صورت 

كامل تحت اشراف قرار دارد. 
ــاى پايان اين  ــادل اطالعاتى به معن ــرل نفوذ امنيتى و حفظ تع اما كنت
ماجراى سخت و پيچيده نيست، پس از كنترل «نفوذ امنيتى » الزم است 
مبادى «نفوذ اجتماعى» نيز كور شود. در اين جنگ امنيتى با محتواى 
هيبريدى اكبرى و افضلى يا حتى كالهى و كشميرى نه عنصر اصلى كه 
تنها مهره  هايى مؤثر در   جريان بازى هستند، شاه مهره كسى است كه آمار 
زنان مطلقه را به صندوق توسعه و جمعيت سازمان ملل متحد مى فرستاد 
و حاال با تابلو اينترنت استارلينكى به جنگ حكمرانى سايبرى آمده است. 
ــاد و سيا به  ــبكه مشترك همكارى موس  ارديبهشت سال 92 وقتى ش
ــربازان گمنام امام زمان(عج) زير ضربه رفت، سناتور امريكايى  دست س
ــيا را به كنگره فراخوانده و بر سر او  ــازمان س ماركو روبيو، رئيس وقت س
فرياد زده بود كه اگر نمى توانيد مأموران خود را در ايران حفظ كنيد، چرا 
ــابق  اعالم  اجازه داديد آنها به تهران بروند، پس از آن ماجرا يك مقام س
ــا و آنجا به بهانه اى بگيريم  كرد كه نبايد بى خودى يكى دو نفر را از اينج
و پرونده سازى بكنيم، آن روز ها مقاومت در برابر رسيدگى قضايى به آن 
پرونده حكايت  هاى عجيبى داشت، اما حاال پس از حذف مهره هاى بزرگى 

چون اكبرى، به زودى شاه مهره به صحنه بازى وارد خواهد شد!

اعدام  ها در عربسـتان به علما و فضال رسـيده اسـت و همزمان 
اتحاديه اروپا مشغول پيش بردن كارزار تروريستى اعالم كردن 
سپاه پاسـداران، نيروى نظامى رسمى يك كشـور ديگر است! 
اعدام  ها ى سـعودى به علماى دينى رسيده است، بى آنكه جرم 
آنها روشن باشـد و بى آنكه نهادهاى بين المللى و حقوق بشرى 
صدايى بلند كنند. اتحاديه اروپا هم كه براى اعدام يك جاسوس 
در ايران فريادش بلند مى شـود، به دليل هم پيمانى نانوشـته و 
سياسـى با عربستان سـاكت مانده است تا نشـان دهد كه همه 
فريادش در خصوص موضوع اعدام و حقوق بشر در ايران هم صرفًا 
جنبه سياسى داشته و كسى دلش براى حقوق بشر نسوخته است. 
در روزهاى اخير خبر آمد كه حكومت سعودى خواستار اعدام شمارى 
از مبلغان اسالمى عربستان به اتهام تروريستى شده  با اين ادعا كه آنها 
در تالش براى تضعيف امنيت اين پادشاهى بوده اند. به همين دليل هم 
دادستانى كل سعودى براى اين مبلغان كه در سپتامبر 2017 (بيش 
ــده اند از جمله عوض القرنى، سلمان  از چهار سال پيش) بازداشت ش
العوده، شيخ على العمرى و شيخ حسن فرحان المالكى، احكام اعدام 

را صادر كرده است. 
حمايت توئيترى از اخوان المسلمين، جرمى است كه دستگاه قضايى 
عربستان سعودى براى عوض القرنى اعالم كرده است. ناصر پسر عوض 
ــعودى پدرش را به دليل  القرنى تأكيد كرده است كه قوه قضائيه س
ــر،  ــه انجام اصالحات و بهبود وضعيت حقوق بش مطالباتش، از جمل
گناهكار شناخته است.  اين اقدام با موجى از اعتراض در ميان فعاالن 
مجازى و رسانه اى جهان اسالم مواجه شده است.  از جمله صالح االزرق، 
مجرى سرشناس شبكه « الحوار » در واكنش به اعدام مبلغان دينى در 
عربستان گفت: «مى گويند عربستان سرزمين حرمين است، خدا به داد 
اين سرزمين برسد؛ دادستانى عربستان خواستار اعدام «عوض القرنى » 
از مبلغان دينى به دليل داشتن حساب توئيترى و فعاليت در واتساپ 

شده است! اتهاماتى كه انسان را به خنده مى اندازد!»
ــيونى وكيل حقوقى در بخش خاورميانه و شمال آفريقا در  جيد بس
سازمان حقوق بشرى «ريپريو » (Reprieve) گفت: «بر اساس آنچه 

اين سازمان از پرونده القرنى دريافته است دانشمندان و دانشگاهيان 
در عربستان به دليل ارسال توئيت و بيان نظرات خود با مجازات اعدام 
ــتان بنابر توصيه بن سلمان به  ــوند.  » او از اينكه دادس روبه رو مى ش
كشتن مردم به دليل عقايدشان، توئيت  ها و صحبت هايشان دستور 
مى دهد، شگفت زده شده و افزود: «آن  ها (منتقدان) خطرناك نيستند 
و نمى خواهند نظام سرنگون شود. » او البته توجه نكرده كه بن سلمان به 

دنبال رفع مزاحمت هاى احتمالى براى سلطنت آينده خود است. 
ــار تصويرى از  ــعودى در توئيتر با انتش «الغفيلى» يكى از كاربران س
ــامى» يك مبلغ دينى و «حمو بيكا» خواننده ترانه هاى  «صالح الش
ــريفين از حمو بيكا كه به سبب  ــت: «در بالد حرمين ش مبتذل نوش
ترانه هاى مبتذلش از كانون هنرمندان مصر اخراج شد با شمشيرى از 
طال قدردانى مى شود اما صالح الشامى عالم و محدث (دانشمند علم 

حديث) به زندان افكنده مى شود. »

اما واكنش مقامات غربى سكوت است و آنها همچون هميشه با سنجش 
منافع سياسى خود در مورد حقوق بشر تصميم مى گيرند. براى ايران، 
كشته مى سازند و به عنوان مقتوالن جنايات جمهورى اسالمى به خورد 
مخاطب مى دهند، اما براى مقتوالن واقعى دربار سعودى در عربستان، 
ــر باز مى زنند و سانسور خبرى را  حتى از پوشش رسانه اى آن هم س
ــت وجوى كلمه عربستان در كانال تلگرامى  در پيش مى گيرند. جس
ــان نمى دهد. ساير  ــى هيچ خبرى در مورد اين احكام را نش بى بى س
رسانه هاى فارسى زبان غربى هم نيازى نمى بينند مخاطب خود را از اين 
موج اعدام در عربستان مطلع كنند. عربستان در ذهن مخاطب مقامات 
ــيه و حتى پاك و همراه با اصالحات  و رسانه هاى غربى بايد بى حاش
روشنفكرانه تصوير شود! آنها حتى در موضوع سالخى جمال خاشقچى 
در سفارت عربستان در تركيه هم حاضر به برخورد با عربستان نشدند. 
نهاد هاى اطالعاتى امريكا با اطمينان باال محمد بن سلمان را آمر اصلى 
قتل اين روزنامه نگار اعالم كردند اما امريكا به خاطر دالرهاى سعودى 
نه تنها آن را محكوم نكرد، بلكه به محمد بن سلمان مصونيت ديپلماتيك 

اعطا كرد و در ازاى آن چندين قرارداد تسليحاتى با وى امضا كرد. 
ــاره به تصميم عربستان  ــانه اى لبنانى با اش فيصل االشمر فعال رس
سعودى براى اعدام يك نفر به جرم توئيت زدن و اعدام عليرضا اكبرى 
جاسوس انگليس در ايران نوشت: «در ايران براى فردى به علت تعامل 
با دشمن خارجى و نقش در كشته شدن تعدادى از ايرانيان حكم اعدام 
صادر مى شود و جهان اين حكم را محكوم مى كند. در سعودى براى 
ــود و  فردى به علت توئيت در فضاى مجازى حكم اعدام صادر مى ش

جهان خفقان مى گيرد. »
براى ايران اوج دروغ سازى  ها توئيت جاستين ترودو، نخست وزير خام 
كانادا بود كه در توئيتى عجيب نوشت: «كانادا تصميم رژيم ايران براى 

اعمال مجازات اعدام 15 هزار معترض را محكوم مى كند!»
اين نشان مى دهد آنها با اعدام مشكلى ندارند، بلكه مشكل سياسى شان 
با ايران را با ابزار سوءاستفاده از جان آدم  ها پيش مى برند. لذا به ايران 
كه مى رسند از «نه به اعدام » مى گويند، ولى براى عربستان كم مانده از 

اعدام دفاع هم بكنند و هشتگ «بله به اعدام » بزنند. 

  برانـدازان مجـازى پـس از گفت وگـوى 
اخير رضا پهلـوى با شـبكه منوتـو، كمپين 
«مـن وكالـت مى دهـم » را راه انداخته اند و 
او را بـه عنـوان نماينـده خـود در ايـن 
آشـوب برگزيده انـد تـا انتهـاى مسـير 
برانـدازى، زين پس روشـن تر از قبل باشـد. 
ــوى» و اخيراً  ــع پهل ــهور به «رب رضا پهلوى مش

 

«ربع ديكتاتور» در گفت وگوى خود با منوتو در پاسخ 
ــن نقش رهبرى جنبش  به اينكه چرا به طور روش
ــه، گفت: «من مى توانم با  انقالبى را بر عهده نگرفت
شخصيت هاى سياسى براى ارائه دادن يك برنامه 
ــان اين است كه شما  ديدار بكنم ، اولين سؤال ش
به نمايندگى چى اينجا حضور پيدا كرديد. هر نوع 
كارى كه انجام مى دهيم بايد يك مبناى مشروعيت 

و يا يك نوع وكالتى از داخل ايران داشته باشد.» 
اين سخنان با توئيت على كريمى، يكى از فعاالن 
ــد: «من وكالت مى دهم  مجازى برانداز مواجه ش
به شاهزاده رضا پهلوى، براى دوران گذار از رژيم 
ــراى ايرانى آزاد و  بچه كش و يك رفراندوم آزاد ب
آباد. » احسان كرمى، كارمند جديد اينترنشنال 

ــت مى دهم » راه  ــعودى هم كمپين «من وكال س
انداخت كه همه براندازان بتوانند آن را امضا كنند. 
ــد برنامه ريزى براى  ــان مى ده اين اتفاقات نش
ــش از گفت وگوى رضا  ــى، پي اين كمپين كذاي
پهلوى انجام گرفته است. وگرنه او بار ها به عنوان 
شاهزاده خودخوانده،  با شخصيت هاى سياسى 
ديدار يا با رسانه  ها گفت وگو كرده بود. چنانكه در 
ماه هاى اخير، افراد زيادى از سلبريتى هاى جريان 
ــيون با مقامات غربى (از رئيس جمهور تا  اپوزيس
وزير) ديدار كردند و كسى هم از آنها نپرسيد شما 

نماينده چه كسانى هستيد!
كيهان لندن هم كه تريبون سلطنت طلبان است، 
در خبر مربوط به اين كمپين نوشته كه «پيشتر و از 
ماه  ها پيش از آغاز خيزش انقالبى اخير، شمارى از 
زندانيان سياسى از درون ايران موضوع «وكالت» و 
«رأى اعتماد » به شاهزاده رضا پهلوى را مطرح و در 
همين ارتباط پيام هاى صوتى ارسال كرده بودند. اين 
همه به روشنى نشان مى دهد آنچه در حال حاضر 
شكل گرفته در يك روند و با پيشينه اى جريان يافته 
ــش آزاديخواهى داخل  كه قلب و مغز آن در جنب

كشور مى تپد و فعال است. »

ــاً از نوع  ــيون، خصوص ــان اپوزيس در واقع، جري
سلطنت طلبش البد تصور مى كند برگ برنده اى 
رو كرده است و وحدت را حول شاهزاده! رقم زده 
ــت. اما رضا ربع ديكتاتور آن قدر مخالف حتى  اس
ــين دارد و  ــان ضدانقالب خارج نش در ميان هم
ــول توجيبى گرفتن از  روحيه اش نيز در حد «پ
مامان فرح» باقى مانده است كه براى اپوزيسيون 
جمهورى اسالمى، هر نوع تفرقه اى از وحدت حول 

او مفيدتر خواهد بود!
از سويى، اين كمپين «از قبل برنامه ريزى شده » 
نشان داد كه اپوزيسيون دستش از گفتمان مستقل 
و رهبران توانمند خالى ا ست و همه آنچه در سبد 
گذاشته اند، يك رضا پهلوى است كه نه قدرتى دارد 
و نه حتى اختيارى؛ آن پهلوى هاى قديمى كه در 
رأس حكومت بودند، كل حكومتدارى را به غربى  ها 
وكالت تام داده بودند، حاال اين پهلوى بى قدرت و 
بى اختيار قرار است چه كند؟! سطح انقالب شان از 
همين سطح وكيل شان هويداست! ظريفى نوشته 
بود: آخرين بارى كه به پهلوى وكالت دادند و استان 

بحرين را واگذار كردند!
ــه ملت ايران  ــوى از حاميان تحريم علي ربع پهل

ــى به ايران هم  ــمار مى رود و از حمله نظام به ش
ــت، او چگونه  ــت. با اين وضعي حمايت كرده اس
ــد؟  او در مصاحبه با  ــد نماينده ملت باش مى توان
نيوزويك گفته بود كه «مردم ايران تحريم هاى 
امريكا را درك و از آن قدردانى مى كنند.  » و براى 
حرفش شاهد آورده كه «مردم در دهها شهر عليه 
ــعار دادند، ولى كسى عليه  جمهورى اسالمى ش

تحريم شعار نداده است. »!
ــگارى نظر پهلوى را در مورد  زمانى هم كه خبرن
ــت هاى ترامپ عليه ايران از جمله تهديد  سياس
نظامى و هدف قرار دادن اماكن فرهنگى و ايجاد 
ــيد، او گفت:  محدوديت ويزا براى ايرانيان پرس
ــار عليه رژيم است اما تنها  «تحريم  ها اهرم فش
اعمال تحريم كافى نيست .اگر در اين زمان فشار 
مناسب براى وادار كردن اين رژيم براى سقوط 
ــر گرفتن  ــد، مطمئناً در نظ ــته باش وجود نداش

گزينه هاى ديگر اجتناب ناپذير خواهد بود. »
ــم او وقتى  ــت كه بداني همين مواضع كافى اس
ــاس خطر كند با آوار بمب و موشك بر سر  احس
مردم ايران هم مشكلى ندارد و ضدانقالب هم با 

او همراه شده اند!

«آرى به اعدام در عربستان»  در غرب هشتگ مى شود!

براندازان به «ربع ديكتاتور» وكالت دادند!

   نكته 

    گزارش

در پى اظهارات مداخله جويانه صورت گرفت
احضار سفير كره جنوبى 

به وزارت امور خارجه
در پـى اظهـارات مداخله جويانـه رئيس جمهـور كره جنوبـى 
در امـارات، سـفير ايـن كشـور بـه وزارت امـور خارجـه احضار 
معـاون  از سـوى  كشـورمان  اعتـراض شـديد  مراتـب  و 
حقوقـى و بين الملـل وزارت خارجـه بـه وى ابـالغ شـد. 
ــريح روابط دوستانه جمهورى  به گزارش مهر، نجفى در اين ديدار با تش
اسالمى ايران با اكثر كشورهاى حوزه خليج فارس، اظهارات رئيس جمهور 
ــتانه و موجب تضعيف صلح و ثبات در  كره را دخالت در اين روابط دوس
منطقه دانست. معاون حقوقى وزير امور خارجه خواهان توضيح فورى 
مقامات كره اى در خصوص اين اظهارات شد و بر ضرورت اصالح فورى 
اين رويكرد تأكيد كرد. نجفى با يادآورى رويكرد غير دوستانه كره از جمله 
در بلوكه كردن منابع بانكى ملت ايران، تأكيد كرد عدم اقدام مؤثر كره 
براى حل مشكالت روابط موجب بازنگرى طرف ايرانى در روابط دو كشور 
خواهد شد. معاون وزير خارجه همچنين اظهارات اخير رئيس جمهور كره 
در مورد امكان ساخت سالح هسته اى را مغاير با نص پيمان منع گسترش 
سالح هسته اى دانست و خواهان توضيح طرف كره اى در اين زمينه شد. 
ــره اى در مورد اظهارات  ــفير كره با ارائه توضيحات برخى مقامات ك س
ــا روابط ايران و  رئيس جمهور كره، تأكيد نمود اين اظهارات ارتباطى ب
ــالمى ايران را به  امارات يا كره ندارد اما مواضع و انتظارات جمهورى اس

دولت متبوع خود منعكس مى نمايد. 
 

نماينده تهران در مجلس:
تحريم كنندگان سپاه را 

در ليست تروريستى قرار خواهيم داد
نماينده تهران در مجلس در واكنش به تالش اروپا براى تحريم سپاه 
گفت: اگر واقعاً منافع ملت ايران به خطر بيفتد، اتحاديه اروپايى را در 
ليست تروريستى قرار خواهيم داد و مدافعان ملت ايران و مدافعان 
مقاومت در منطقه مى دانند با تروريسـت  ها چگونه مواجه شـوند. 
ــيد محمود نبويان، نايب رئيس كميسيون اصل نود  حجت االسالم س
ــاره به تالش پارلمان اروپا براى تحريم سپاه  در گفت وگو با فارس، با اش
گفت: تبيين اين موضوع كه چرا اين ها االن آمده اند و مى خواهند سپاه 
را تحريم كنند، بسيار مهم است. اتحاديه اروپا همگام با امريكا مى خواهد 
ــپاه وضع كند و عالوه بر تحريم هاى  تحريم  هايى را عليه ملت ايران و س
سابق تحريم هاى جديدى را مى خواهد داشته باشد. در هيچ جاى دنيا 
مرسوم نيست نيروى نظامى يك كشور را تحريم كنند و اولين بار ترامپ 

چنين كارى انجام داد و سپاه را تحريم كرد. 
ــاره به فتنه هاى بعد از انقالب اسالمى گفت: انواع فتنه  ها را  نبويان با اش
گفتند انجام مى دهيم و اين بار كار تمام مى شود؛ از فتنه سال هاى 78، 88، 
96، 98 و حال حاضردوباره شكست خوردند. گفتند تحريم  ها را افزايش 
مى دهيم و شديد ترين تحريم را عليه مردم ايران تصويب كردند. در همين 
اغتشاشات اخير هر كشورى از دنيا مى بود بايد نابود  مى شد ولى اين ها از 

ملت ايران باز شكست خوردند. 

88498443سرويس  سياسي
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   خبر اول

 رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن سازمان تبليغات اسالمى: 

حرف خدا در هيچ شرايطى زمين نماند و نبايد از جنجال و هوچى گرى و اتهامات ترسيد

كار ويترينى نكنيد، زبان نوجوان را بياموزيد 
رهبـر معظم انقالب اسـالمى ظهـر ديروز در 
ديـدار رئيـس و جمعـى از مديران سـازمان 
تبليغات اسـالمى و حوزه هنرى، توليد و ارائه 
محصوالت فاخـر مبتنى بر فكر نـو، و در نظر 
گرفتن اقتضائـات اجتماعى و فرهنگى تبليغ 
را در عين خشيت كامل از پروردگار، دو وظيفه 
مهم دستگاه هاى فرهنگى تبليغاتى خواندند. 
ــانى دفتر مقام معظم  به گزارش پايگاه اطالع رس
رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى ضمن قدردانى 
از اقدامات خوبى كه در سازمان تبليغات اسالمى 
انجام گرفته است، با استناد به آيات قرآنى، خشيت 
از پروردگار به معناى «مالحظه، رعايت و مراقبت » 
ــاالن عرصه  ــگى فع را راهبرد ضرورى و هميش
فرهنگ و تبليغ دانستند و افزودند: دستگاه ها و 
عناصر فرهنگى-تبليغى بايد كامًال مراقب باشند 
كه حرف خدا در هيچ شرايطى زمين نماند و در 
اين زمينه نبايد از جنجال و هوچى گرى و اتهامات 
ــان توجه به اقتضائات اجتماعى در  ترسيد. ايش
تبليغ را ناديده گرفتن خشيت الهى ندانستند و 
گفتند: كارهاى فرهنگى لوازمى دارد كه بايد به 
آنها توجه كامل كرد. رهبر معظم انقالب توجه به 
لسان قوم را در فعاليت هاى فرهنگى- تبليغاتى 
ــمردند و گفتند: زبان  از جمله اين اقتضائات برش
ارتباط گرفتن با يك جوان و نوجوان با زبان حرف 
ــد فرق مى كند  ــل جاهل يا معان زدن با يك غاف
ــان صحبت و تبليغ  همچنان كه بايد زبان و لس
ــورهاى ديگر با كار فرهنگى-تبليغى در  در كش
ــاى انقالبى تفاوت  داخل از جمله در مجموعه ه

داشته باشد. 
رهبر انقالب اسالمى بازار فكر و محصوالت نو در 
داخل و خارج را پررونق خواندند و گفتند: با توليد 
ــان به محصوالت  فكر نو، فرآورى آنها و تبديلش
ــن بازار  ــوب، در اي ــته بندى خ ــِر داراى بس فاخ
پرمشترى فعال شويد. ايشان با ابراز ناخرسندى از 
كم كارى در اين عرصه گفتند: سازمان تبليغات و 

حوزه هنرى در عرصه هاى مختلف، كار خوب زياد 
كرده اند اما نه به اندازه عمر حدوداً چهل سال خود، 

بنابراين بايد كار و تالش را مضاعف كرد. 
اهميت دادن به نيروى انسانى زبده به عنوان محور 
ــى مجموعه هاى فرهنگى، حفظ نيروهاى  اساس

خوب سازمان تبليغات در همه رشته ها،  مراقبت 
از نيرو ها و مواظبت در زمينه آفات برون سپارى 
كارهاى فرهنگى تبليغاتى، چهار نكته ديگر رهبر 
ــان در اين زمينه  ــدار بود. ايش انقالب در اين دي
گفتند: البته بايد از ظرفيت هاى مردمى حداكثر 

ــتفاده را كرد كه در اين زمينه جشنواره عمار  اس
ــادابى، سرزندگى،  ــت. حفظ ش نمونه خوبى اس
خوشحالى و خشنودى مردم از ديگر نكاتى بود كه 
ايشان به عنوان يكى از وظايف مهم دستگاه هاى 
ــد. رهبر انقالب در  فرهنگى تبليغاتى بيان كردن
تشريح بيشتر ابعاد و اهميت اين موضوع گفتند: 
ــود  البته اگر وضع اقتصاد و زندگى مردم بهتر ش
شادابى و خشنودى آنها تا حدودى تأمين مى شود 
اما جدا از اين مسئله هم مى توان با مشاركت خود 
ــرزنده اى  ــيرين و س مردم، كارهاى متنوع – ش

انجام داد. 
ــت اهللا خامنه اى  ــخنان حضرت آي بخش آخر س
ــد توصيه از جمله پرهيز  در اين ديدار حاوى چن
ــان گفتند: در كل كشور  از جناح گرايى بود. ايش
ــد به  به اتحاد كلمه و همدلى نياز داريم چه برس
ــًال از افتادن  ــى كه بايد كام مجموعه هاى انقالب
ــون فكرى و جناح گرايى  در دام نحله هاى گوناگ
پرهيز كنند. خوددارى از كارهاى صرفاً ويترينى 
ــار خنثى و بدون  ــكلى، و مراقبت از توليد آث و ش
جهت گيرى صحيح توصيه هاى ديگر رهبر انقالب 
ــازمان تبليغات  به رئيس و تعدادى از مديران س

اسالمى و حوزه هنرى بود. 
   گزارش رئيس سازمان تبليغات اسالمى

رئيس سازمان تبليغات اسالمى هم در اين ديدار، 
ــالم قمى  ــزارش داد. حجت االس از فعاليت ها گ
ــرورش نيرو و جهاد تبيين  گفت: جوانگرايى – پ
ــعى  را جدى گرفته و در اولويت قرار داده ايم و س
داريم به سهم خودمان به تأمين نيازهاى فرهنگى 
ــى زمينه ها  ــم، البته در برخ ــه كمك كني جامع
همچنان ضعف داريم. آقاى دادمان رئيس حوزه 
هنرى هم در گزارش كوتاهى گفت: مسير رشد 
حوزه در زمينه ادبيات و كتاب را ادامه داده ايم اما 
سعى كرده ايم در ديگر زمينه هاى فرهنگى هنرى 
و رسانه اى هم با تكيه بر ظرفيت درخشان جوانان 

همه مناطق كشور فعال باشيم. 

عباس حاجى نجارى

كارشناس مسائل  سياسى

مرتضى سيميارى

   عوض القرنى روحانى  سنى عربستانى
   به دليل حمايت توئيترى  از اخوان المسلمين  به اعدام محكوم شد 

Khamenei



 تعطيالت پشت تعطيالت
روزنامه فرهيختگان در قالب يك طرح گرافيكي، 
تقويم روز هاي تعطيل مدارس را به تصوير كشيده 
ــي  و در اين تقويم، عمق فاجعه در نظام آموزش
ــان داده است؛ در اين طرح مشخص  كشور را نش
ــهم روز هايي كه تمام مدارس در تمام  ــت س اس
ــه با روز هايي كه  كشور فعال بوده اند در مقايس
ــده اند،  بنا به داليل مختلف، مدارس تعطيل ش
ناچيز و نگران كننده است. دانش آموزاني كه پس 
از دو سال آموزش غيرحضوري در دوران شيوع 
كرونا، امسال نيز در مواجهه با تعطيلي هاي گاه و 
بيگاه قرار گرفته اند، با مشكالت عديده آموزشي، 
دست و پنجه نرم مي كنند و متأسفانه نسبت به 
درس خواندن، جديت كافي ندارند. در مقابل اما 
آنهايي كه در مدارس گران قيمت و با هزينه هاي 
ــدون توجه به  ــام آوري درس مي خوانند ب سرس
ــر كالس درس حاضر  تعطيالت اعالم شده، س
ــوند. با چنين  و از آموزش كافي برخوردار مي ش
وضعيت پيش آمده اي، بي عدالتي آموزشي بيش 

از پيش خودنمايي كرده است. 
تعطيالت مدارس در حالي اتفاق مي افتد كه هيچ 
جبراني براي زمان آموزش از دست رفته وجود 
ــاون آموزش  ــنبه، مع ندارد. هر چند روز سه ش
ــطه وزارت آموزش و پرورش گفته براي  متوس
ــي از ظرفيت نوبت  جبران تعطيلي هاي آموزش
ــتفاده مي شود، اما  ــنبه ها اس بعدازظهر و پنج ش
ــن اعتبار از  ــوط به تأمي ــن اقدامي را من او چني
ــازمان برنامه و بودجه دانسته است.  ــوي س س
ــود كه  ــنهاد در حالي مطرح مي ش چنين پيش
ــراي «طرح تثبيت  هنوز حق الزحمه معلمان ب
ــتان پرداخت نشده و با اين  يادگيري» در تابس
ــاون آموزش  ــنهاد مع ــت پيش اوصاف بعيد اس
ــرورش به مرحله  ــطه وزارت آموزش و پ متوس

اجرا برسد. 
 آموزش دروس پايه در شوك تعطيالت

تعطيالت اخير مدارس، دانش آموزان پايه ابتدايي 
را با مشكالت زيادي براي يادگيري دروس مواجه 
كرده است. در اين رابطه خانم ساجدي، مادر يكي 
از دانش آموز كالس اول ابتدايي مي گويد: «پايه 
اول تحصيلي، پايه بسيار مهمي به شمار مي رود، 
اما با مجازي شدن كالس هاي درس دانش آموزان 
بايد حروف جديد الفبا را از طريق فضاي مجازي 

ياد بگيرند!»
او ادامه مي دهد: «آموزش مجازي براي كودكان 
ــتباهي متوجه  ــت و آنها دروس را اش سخت اس
ــز بايد با  ــل والدين ني ــوند، به همين دلي مي ش
دانش آموز همراهي كنند تا كاستي هاي آموزش 

آنالين در تعطيالت جبران شود. »
ــكالت قطعي «شاد» نيز  ــاجدي به مش خانم س
اشاره مي كند و مي گويد: «پيام رسان شاد مدام 
قطع و وصل مي شود و همه را كالفه كرده است. 
ــرايطي كالس مجازي را  ــان در چنين ش معلم
تعطيل مي كنند و بار آموزشي والدين سنگين تر 
از قبل مي شود. در اين ميان مدل آموزش والدين 
ــيار زيادي دارد  با مدل آموزش معلم تفاوت بس
و همين مسئله مشكالت دانش آموزان ابتدايي 
ــود آنها  را بيش از پيش مي كند و موجب مي ش

دروس پايه را به خوبي ياد نگيرند.»
او با اشاره به اينكه جبراني براي تعطيالت مدارس 
نيست، تصريح مي كند: «كاش مسئوالن مربوطه، 
مدارس را به هر بهانه اي تعطيل نكنند يا حداقل 
ــود،  ــي كه تعطيل مي ش جبراني را براي آموزش
ــفانه برخي از والدين سواد  در نظر بگيرند. متأس
ــد كتاب هاي روانخواني  ندارند و حتي نمي توانن
و روخواني براي فرزندشان تهيه كنند به همين 
ــاير  ــبت به س دليل عده اي از دانش آموزان نس
همكالسي هايشان آسيب بيشتري مي بينند كه 

قابل جبران نيست.»

 بالتكليفي از زمان امتحانات!
ــع تحصيلي نيز با  ــاير مقاط دانش آموزان در س
ــدارس مواجه  ــي از تعطيالت م ــكالت ناش مش
شده اند و در حالي كه دي ماه رو به اتمام است، اما 
تاريخ امتحانات آنها همچنان معلق مانده است. 
ــه نهم  ــوز پاي ــادر دانش آم ــاري، م ــم صف خان
مي گويد: «هر بار به يك دليل، مدرسه را تعطيل 
مي كنند و اين بار گفته اند به دليل صرفه جويي در 
مصرف گاز آموزش حضوري و برگزاري امتحانات 
ــه حداقل  ــت ك ــود. اين در حالي اس تعطيل ش
ــر جلسه امتحان  دانش آموزان مي توانستند س

بروند و بعد از آن به خانه برگردند.»
ــي براي  او ادامه مي دهد: «دي ماه، ماه پراسترس
ــراي يكى از  ــر من ب ــت. دخت دانش آموزان اس
ــت،  ــدن اس امتحاناتش كه مدام در حال لغو ش
چندين بار كتابش را مرور كرده اما هنوز هم از او 

امتحان نگرفته اند.»
خانم صفاري مي گويد: «زمان تعيين رشته براي 
پايه نهم، بهمن و اسفند است، اما در حالي كه به 
بهمن ماه نزديك مي شويم هنوز امتحانات پايه 
نهم برگزار نشده و اين مسئله هم دانش آموز و هم 
خانواده ها را سردرگم كرده است. در حال حاضر 
ما نمي دانيم چه رشته اي براي دخترم بهتر است 

و چه مدرسه اي بايد ثبت نام كند.»
او ادامه مي دهد: «امتحانات در مدرسه دخترم لغو 
شده اما برخي از مدارس، امتحانات شان را برگزار 
ــتيم كه  ــه خواس كرده اند. وقتي از مدير مدرس
امتحانات را برگزار كند تا استرس از دوش بچه ها 
برداشته شود، گفت از اداره آموزش و پرورش بايد 
دستور بدهند. سؤال من اين است كه چرا مدارس 
سليقه اي تصميم مي گيرند؟ اگر تعطيلي مدرسه 
ــت، چرا همه  و لغو امتحانات يك قانون كلي اس

مدارس آن را رعايت نمي كنند؟»
ــراي  ــئوالن ب ــات مس ــه از تصميم ــا گالي او ب
تعطيلي مدارس و لغو امتحانات اظهار مي كند: 
ــال تحصيلي گذشته  «دانش آموزان طي دو س
ــان دادند، بهتر بود  به صورت غيرحضوري امتح
ــال هم غيرحضوري امتحان مي دادند تا از  امس

اين سردرگمي و بالتكليفي نجات پيدا كنند. نه 
اينكه هر روز، اعالم تعطيلى روز بعدي و استرس 

امتحانات به جان بچه هايمان بيفتد. »
 وقت براي جبران نيست

ــيب هاي ناپيوستگي آموزش در  در رابطه با آس
ــناس آموزش  ــس ملك زاده، كارش مدارس نرگ
ــال  ــگار «جوان» مي گويد: «طي دو س به خبرن
ــته آموزش ها به صورت مجازي  تحصيلي گذش
ــتند كه  ــان و دانش آموزان مي دانس بود و معلم
ــت و چگونه بايد با محتواي  ــان چيس تكليفش
درسي برخورد كنند، اما اينكه چند روز مدارس 
تعطيل شود و مشخص نباشد چه زماني تصميم 
به آموزش حضوري گرفته مي شود، روند آموزشي 

را با آسيب  زيادي مواجه مي كند.»
او به مشكالت آموزش در شاد نيز اشاره مي كند 
ــكالت زيادي  ــد: «در هفته اخير، مش و مي گوي
ــاد» وجود داشت و عمًال آموزش  براي كار با «ش
مجازي نيز تعطيل شد. قرار بود اين مشكالت با 
به روز رساني برطرف شود، اما اين اتفاقي نيفتاد. 
ــتفاده  ــم بگويم كه گاهي اس ــت مي توان به جرئ
ــاعت هم  ــاد» به نيم س مفيد از آموزش در «ش
نمي رسد. عالوه بر آن اينترنت ها مختل شده بود 
ــت درس بدهد يا دانش آموز  يا معلم نمي توانس
ــازي حاضر  ــت در كالس درس مج نمي توانس

شود.»
ــد: «در آموزش آنالين،  ملك زاده تصريح مي كن
دروس به صورت سطحي به دانش آموز ياد داده 
مي شود و معلم هم فرصت تكرار محتواي درسي 
ــا افت تحصيلي  ــود ت را ندارد، اينها باعث مي ش
دانش آموزان اتفاق بيفتد و آن آموزش مفهومي 

كه گفته مي شود در حد حرف باقي مي ماند.»
ــي كه با  ــناس آموزش به فرصت هاي اين كارش
ــت رفت اشاره مي  كند و  تعطيلي مدارس از دس
اظهار مي دارد: «دانش آموزان با حضور در مدرسه 
و در جمع همكالسي هايشان مفاهيم درسي را 
بهتر ياد مي گيرند. اما وقتي آموزش ها به صورت 
ــن و  ــود آنها حضور در جمع هم س آنالين مي ش
ساالنشان را از دست مي دهند و آنطور كه بايد و 

شايد درس نمي خوانند.»
ــفانه شاهد آن هستيم  او ادامه مي دهد: «متأس
كه برخي از والدين در آموزش آنالين، خودشان 
ــان  ــناس و متبحر در آموزش فرزندش را كارش
مي بينند و انتقادات زيادي به معلمان مي كنند. 
البته اين فقط بخشي از مشكالت پيش آمده در 

تعطيالت مدارس بوده است.»
ــان زيادي را در  ملك زاده تصريح مي كند: «زم
ــنبه  ــت داده ايم و حتي اگر از  ش آموزش از دس
ــود، وقت كمي  ــدارس حضوري برگزار ش هم م
ــنهادي كه براي  ــت. بعيد است از پيش مانده اس
استفاده از ظرفيت پنج شنبه ها به تازگي مطرح 
ــرد، چراكه براي  ــتفاده ك ــت، بتوان اس شده اس

اجرايي شدن آن، بايد حق الزحمه همكاران تأمين 
شود اما وقتي حقوق اصلي معلمان پرداخت نشده 
ــت چنين  و هنوز معوقاتي دارند، چطور قرار اس

مبالغي پرداخت شود؟»
 ايران داراي كمترين زمان آموزش

ــدارس، كيفيت آموزش را به  تعطيالت موقت م
ــت. در اين رابطه  ــطح رسانده اس پايين ترين س
ــعود كبيري، عضو هيئت علمي پژوهشگاه  مس
ــرورش به خبرنگار «جوان  مطالعات آموزش و پ
آنالين» مي گويد: «آزمون هاي بين المللي مانند 
ــنجش كيفيت آموزش و  تيمز و پرلز كه براي س
يادگيري وجود دارند، نشان داده كه زمان آموزش 
در ايران كمترين زمان آموزشي در قياس با ساير 

كشورهاست. »
ــي از تعطيالت گاه و بي گاه  او به آسيب هاي ناش
ــاره راهكار جبران  ــاره مي كند و درب مدارس اش
ــي مي گويد: «طبق قانوني  كاستي هاي آموزش
ــت،  ــال 76 تصويب كرده اس ــس در س كه مجل
مدارس بايد از اول مهرماه شروع به كار كنند. در 
اين خصوص يكي از پيشنهادات ما براي جبران 
ــت كه بايد زمان  ــتي هاي آموزشي اين اس كاس
شروع و پايان سال تحصيلي مدارس تغيير كند، 
مثًال سال تحصيلي از نيمه شهريورماه آغاز شود و 
تا اواخر خرداد ادامه پيدا كند؛ مسئله اي كه مركز 
پژوهش هاي مجلس در حال پيگيري آن است و 

اميدواريم كه به نتيجه برسد.»
كبيري ادامه مي دهد: «راهكار ديگر براي باالبردن 
ــت كه بايد  ــي در كشور اين اس كيفيت آموزش
ــطح  ــي به مناطق و س ــار روز هاي آموزش اختي
استان ها داده شود تا با توجه به محاسبات دمايي 
ــبت به تعطيلي يا عدم  و هوايي منطقه خود نس

تعطيلي مدارس شان تصميم بگيرند.»
عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش اظهار مي دارد: «در حالي كه 925 ساعت 
آموزش براي مقاطع ابتدايي تعيين شده است، اما 
هيچ حساب و كتابي براي اجرايي شدن آن وجود 
ــدارس در مناطق مختلف اختيار  ندارد. اگر به م
ــرايط خاص منطقه اي  ــود تا براساس ش داده ش
خود، ميزان ساعت آموزش مصوب شده را تكميل 
كنند، كيفيت آموزش نسبت به شرايط فعلي ارتقا 
ــتلزم  پيدا خواهد كرد. البته چنين اقدامي مس
ــئوالن وزارت آموزش  پايش و نظارت دقيق مس
و پرورش است تا هر مدرسه ساعت مصوب شده 

آموزشي را اجرا كند.»
ــال تحصيلي را تا  او مي گويد: «در حالي كه س
پايان خردادماه مي دانند، اما در عمل مدارس 
تا ارديبهشت ماه آموزش مي دهند. وقتي گفته 
ــود مدارس ابتدايي ارزشيابي توصيفي  مي ش
ــه امتحانات،  ــود نبايد در خردادماه به بهان ش
ــاه نيز بايد  ــد و اين م ــوزش را تعطيل كنن آم
ــفانه يك ماه از  بخشي از آموزش باشد. متأس
ــد تحصيلي غلط  ــال تحصيلي به دليل رون س
در مدارس هدر مي رود و اينها اثرات سوئي در 

يادگيري دانش آموزان دارد.»
 قطع جريان تعليم و تربيت با تعطيالت

كبيري ادامه مي دهد: «يكي از مشكالت ديگري 
ــت كه كشور هاي پيشتاز  كه وجود دارد اين اس
ــال  ــوزش فقط مكث هاي چند روزه در س در آم
تحصيلي خود دارند. اما در تقويم آموزشي كشور 
ما عالوه بر تعطيالت نوروز، يك استراحت مطلق 
چهار ماهه از خرداد تا شهريور اتفاق مي افتد و در 
اين مدت همه زحماتي كه معلمان براي آموزش 
كشيده اند در اين تعطيالت طوالني مدت از بين 
ــًال منافي جريان  ــئله اي كام مي رود. چنين مس

تعليم و تربيت است.»
او در پاسخ به اين سؤال كه آيا مي توان اميد به 
بهبود وضعيت آموزش در كشور داشته باشيم، 
مي گويد: «اگر نگاه مسئوالن به مسئله آموزش 
ــتي هاي آموزشي  در كشور تغيير كند، كاس
ــت. در اين خصوص بايد سال  قابل جبران اس
تحصيلي طوالني تر شود و پيوستگي آموزش 
مدنظر مسئوالن قرار بگيرد. متأسفانه شاهد 
ــطوح مختلف مديريتي  آن هستيم كه در س
ــدي در اين خصوص  نگاه جدي و دغدغه من
وجود ندارد و با اين روند كه هيچ جبراني براي 
آموزش در روزهاي تعطيل ديده نشده است، 
ــت آموزش در  ــدن وضعي اميدي به بهتر ش

كشور نيست.»

آموزش يخ زده دودگرفته!
ايران داراي كمترين زمان آموزش است

صدمات جبران ناپذير تعطيالت پي  در پي آموزشي در گفت و  گوي «جوان» با كارشناسان و والدين دانش آموزان 

حسين سروقامت

بارها از استادش شنيده بود كه سري در سرها درآورده، نقاش 
بزرگي شده است، اما در اين ترديد داشت!

خواسـت مهارتـش را از نـگاه مـردم محـك بزند. نقاشـي 
فوق العاده اي كشـيد و وسـط ميدان بزرگ شـهر قـرار داد. 
قلمي نيز كنار آن گذاشته، از رهگذران خواست هرجا ايرادي 

مي بينند، با عالمت ضربدر مشخص كنند. 
غروب كه برگشت، نقاشي اش پر از عالمت ضربدر بود. افسرده 

و نگران به استادش مراجعه كرد  و قضيه را گفت. 
استاد از او خواست تابلويي شـبيه همان نقاشي بكشد  و براي 
وي بياورد. شاگرد امتثال امر كرد و تابلوي زيبايي كشيد. استاد 
تابلو را وسط همان ميدان گذاشت، اين بار قدري رنگ و قلم مو 

كنارش قرار داد. 
- اگر نقاشي ايراد دارد، لطفاً با رنگ و قلم مو اصالح فرماييد!

غروب كه آمدند، تابلو دست نخورده باقي بود. مي دانيد چرا؟ 
چون انتقاد از همه برمي آيد، اصالح نه!
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   شهروند – تهران: از شهرداري منطقه 16 تقاضا مي كنم كه 
به وضعيت پارك بازيافت رسيدگي بيشتري كند. اوضاع در اين 
پارك بسيار بد شده است. خانواده ها براي استفاده از اين پارك با 
مشكل روبه رو هستند. وجود معتادان متجاهر در گوشه  و  كنار 
ــروش علني مواد مخدر در اين  اين پارك و همچنين خريد و ف
پارك وضعيت استفاده از پارك را مشكل كرده است. چندين بار 
ــكل اما واكنشي  با نيروي انتظامي تماس گرفتم براي حل مش
نسبت به جمع آوري اين معتادان و موادفروشان انجام ندادند. از 
شهرداري منطقه تقاضا مي كنم حداقل بساط اين معتادان را از 

پارك جمع آوري كنند تا رفت و آمدشان كمتر شود. 
ــفالت خيابان  ــت ديگر من بعد از تعويض روكش آس درخواس
ــت كه  ــت، اين اس ــارك بازيافت اس ــه كنارگذر پ احمدي ك
ــده اند، تقاضا مي كنم مجدداً  ــرعت گيرهاي قبلي جمع ش س
نسبت به نصب سرعت گير اقدام كنند. يك عده به دليل نداشتن 
سرعت گير اين فضا را به پيست مسابقه تبديل كرده اند كه براي 
ــت. ويراژهاي خطرناك  مردم محلي بسيار خطرناك شده اس

خودرويي و موتوري آسايش ساكنان را سلب كرده است. 

سالم بر شـما مخاطبان هميشـگي «جوان». 
اين سـتون متعلق به شماسـت. دلگويه هاي 
شـما عزيـزان را از طريـق شـبكه هاي 
 09190968530 شـماره  بـا   اجتماعـي 
يا تلفن: 88498448 پذيرا و  شـنوا هستيم. 
در نظر داشته باشـيد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد
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اما و اگرهاي
 تداوم آموزش غيرحضوري

آموزش و تحصيل دانش آموزان حاال با هر واقعه اي اولين قرباني است. 
گاهي برودت هوا بر سرش آوار مي شود و گاهي آلودگي و هر بار رسانه ها 
خبر تعطيلي را كه حاال چند ماهي است خوشبختانه به «غيرحضوري 
شدن» بدل شده، مخابره مي كنند، اما در هر حال، تعطيلي اجباري هم 
ــان مي دهد گريزي از بهره مندي از  كه نباشد، روند تحوالت آينده نش
آموزش مجازي نداريم. از اين منظر بايد بيش از پيش آموزش مجازي 
ــه دليل افت كيفيت در پي پاك كردن  را جدي گرفت و به جاي آنكه ب
ــئله و تأكيد بر تداوم آموزش حضوري تحت هر شرايطي  صورت مس
باشيم، براي يكبار هم كه شده مدبرانه به استقبال آينده رويم و با نگاهي 
ــده، به فكر اصالح و ارتقاى آموزش هاي  آسيب شناسانه به راه طي ش
ــيم. استقبال از  مجازي و رفع چالش هاي تعطيلي روند حضوري باش
آينده نياز به بسترهايي دارد كه فقدان آنها موجب تداوم وضع فعلي و 

افت كيفيت آموزشي خواهد شد:
1) اصالح قانون بازگشـايي مـدارس به جهت امـكان جبران 

روزهاي تعطيل در خرداد و شهريور
ــال  ــال 1376، ابتداي س ــايي مدارس مصوب س مطابق قانون بازگش
ــال و انتهاي آن پايان ارديبهشت سال بعد  تحصيلي در مهر ماه هر س
ــت كه  ــي شده اس ــت. اين قانون موجب صلبيتي در تقويم آموزش اس
ــدد. اصالح اين  ــت مديران را براي جبران روزهاي تعطيل  مي بن دس
ــود كه در صورت هر روز تعطيلي و ايجاد  قانون مي تواند موجب آن ش
ــال تحصيلي در نظر  عقب ماندگي، بتوان روز جايگزيني در انتهاي س
گرفت و حتي تعطيالتي زمستاني را مطابق بوم مناطق لحاظ كرد. در 
اين صورت در استان هايي كه امكان آموزش غيرحضوري (به هر دليل) 
وجود ندارد، روزهاي تعطيل شده جبران پذير است. قابل ذكر آن است 
كه در حال حاضر تنها كشورهاي ايران و تركيه هستند كه تعطيالت 
ــورهاي جهان تالش كرده اند  ــته اي دارند و عمده كش آموزشي پيوس
تعطيالت مدارس را بسته به شرايط اقليمي و بومي به صورت متكثر در 

سال تحصيلي توزيع نمايند. 
2) متناسب سـازي محتوا، شـيوه تدريس و نحـوه ارزيابي با 

آموزش مجازي
ــان داد كه هيچ  ــي با كرونا نش ــه مواجهه نظام آموزش بازخواني تجرب
ــور وجود نداشت. در آن دوره  آمادگي اي براي آموزش مجازي در كش
همان محتوا، شيوه تدريس و نحوه ارزيابي تحصيل حضوري به تحصيل 
ــد و معلمان همان محتواي آموزش حضوري را با  غيرحضوري بدل ش
همان روش سابق، تنها از لنزهاي دوربين ارائه كردند و سپس به همان 
سياق نيز سؤاالتي را براي ارزيابي طرح كردند. اكنون با گذشت سه سال 
از تجربه مجازي شدن، روا نيست كه باز هم در بر همان پاشنه بچرخد و 
تفاوت حضوري و غيرحضوري تنها در خانه نشستن باشد، بلكه بايد به 
فكر محتوا، روش تدريس و نحوه ارزيابي ويژه آموزش مجازي باشيم و 

از تجربيات جهاني نيز بهره برد. 
3) گسترش ابزارهاي آموزش مجازي

در حال حاضر عدم بهره مندي بخشي از دانش آموزان و حتي معلمان 
از ابزارهاي آموزش مجازي موجب شده است كه بي عدالتي موجود در 
نظام آموزشي تعميق يابد. گروهي از دانش آموزان و معلمان از بهترين 
ــرعت بهره مندند و گروهي ديگر  ابزارهاي الكترونيكي و اينترنت پرس
ــئله را بايد در كنار تراكم كالسي گذاشت.  حداقل ها را ندارند؛ اين مس
تصور كنيد معلمي با 45 نفر دانش آموز، اينترنت و گوشي كم سرعتي 
نيز داشته باشد، اما از سوي ديگر معلمي در مدرسه غيردولتي با 15 نفر 
دانش آموز به روزترين امكانات را در اختيار دارد. در اين جا نيز مي طلبد 
تدبيري جدي به كار گرفت و آموزش مجازي را نيز در محاسبات عدالت 

آموزشي و بودجه هاي سنواتي ساالنه لحاظ كرد. 
4)  آموزش به روزترين تكنولوژي ها به معلمان و دانش آموزان

ــاي غيرحضوري و  ــوزان و معلمان با آموزش ه ــت دانش آم انس و الف
ــاي الكترونيكي  ــي و كتاب ه ــون فيلم هاي آموزش الزامات آن همچ
ــت. اين انس نيازمند  مسئله اي پرتأثير بر كيفيت آموزش مجازي اس
ــان نيز نيازمند  ــت. معلم ــدت و حتي از آغاز تحصيل اس كاري بلند م
ــه روزترين  ــوص بهره مندي از تمامي و ب ــي در خص آموزش هاي كاف
ابزارهاي ياددهي هستند. در حال حاضر ابزارها و نرم افزارهاي بسياري 
براي آموزش مجازي در جهان ارائه شده كه حيف است در ايران تنها 
ــكلي  ــت بهره گيريم! ترويج اين آموزش ها را مي تواند به ش از پاورپوين
كارآمد در آموزش هاي ضمن خدمت لحاظ كرد، البته مشروط بر آنكه 
ــؤاالت و جواب ها در  آموزش هاي ضمن خدمت از كيفيت فعلي كه س

كانال هاي تلگرامي به فروش مي رود، رهايي يابند. 
5) اعالم برنامه غيرحضوري شدن

ــكالت و چالش هاي غيرحضوري شدن آموزش ها به ويژه  از جمله مش
ــگام آموزش  ــتند و در هن ــاغل هس براي خانواده هايي كه والدين ش
ــوزان را در منزل تنها بگذارند،  اعالم  غيرحضوري نمي توانند دانش آم
ناگهاني و اطالع رساني ضعيف است. به نظر مي رسد وضعيت و شرايط 
ــت كه مي توان برنامه اي  جوي و محيط زيستي در ايران به نحوي اس
ــاي آموزش  ــه براي عمده روزه ــده و حداقل ماهان از پيش تعيين ش
ــكل را نيز  ــي در نظر گرفت تا اين مش ــوري در تقويم آموزش غيرحض

برطرف كرد. 
به اين فهرست مي توان موارد ريز و درشت بسياري را اضافه كرد به شرط 
آنكه باور داشته باشيم تكنولوژي نه مانعي در برابر زندگي كه بايد با آن 
جنگيد تا كنارش زد، بلكه ابزاري براي آسان شدن زندگي است كه بايد 
فرهنگ آن را آموخت و گسترش داد و موانع ناكارآمدي يا كژكاركردي 

آن را رفع كرد. 

يـك راهـكار بـراي باالبـردن كيفيت 
آموزشـي در كشور اين اسـت كه بايد 
اختيار روز هاي آموزشـي بـه مناطق و 
سطح اسـتان ها داده شـود تا با توجه 
به محاسـبات دمايي و هوايـي منطقه 
خـود نسـبت بـه تعطيلـي يـا عـدم 
تعطيلي مدارس شـان تصميـم بگيرند

محمد صادق عبداللهي

150 مدير به دليل ترك فعل 
به مراجع قضايي و انضباطي معرفي شدند
قائم مقـام سـازمان بازرسـي كل كشـور از معرفـي بيـش 
از 150 مديـر بـه دليـل تـرك فعـل بـه مراجـع قضايـي و 
انضباطـي در يـك سـال گذشـته خبـر داد و تأكيـد كـرد اين 
سـازمان بـه جـد پيگيـر شناسـايي مديـران كـم كار اسـت. 
احمد رحمانيان، قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان  
در راستاي اجراي وظايف قانوني خود كه در قانون اساسي به آن اشاره 
ــخص نظارت بر اجراي صحيح قوانين و مقررات و  ــده و به طور مش ش
حسن جريان امور، نظارت و بازرسي از دستگاه هاي اجرايي و دولتي، 
مؤسسات عمومي و غيردولتي و به طور كلي دستگاه هايي را كه موضوع 

ماده 2 اين قانون هستند، در دستور كار دارد. 
وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي بررسي عملكرد دستگاه ها را از 
جنبه هاي مختلف از جمله اداري، مالي و فني  پيگيري مي كند، افزود: 
يكي از اين حوزه هاي مهم، حوزه مديريتي است. سازمان بازرسي كل 
ــور در حوزه مديريتي به دنبال اين است كه هر مدير تا زماني كه  كش
در منصب است، منشأ خدمات براي مردم باشد و رضايتمندي مردم 
ــم كند و اقدامات اثربخش  و ارباب رجوع را در چارچوب قانوني فراه

انجام دهد. 
ــازمان بازرسي بر  ــازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: س قائم مقام س
همين اساس در بازرسي ها عالوه بر فعل ها و اقدامات صورت گرفته اگر 

ترك فعل و كم كاري هم باشد، مورد بررسي قرار مي دهد. 
ــور در حوزه ترك فعل ها اشاره كرد و  رحمانيان به قوانين مختلف كش
افزود: در قوانين مختلف كشور به صورت پراكنده به موضوع ترك فعل ها 
ــده كه از آن جمله مي توان به قانون مجازات اسالمي و قانون  اشاره ش
ارتقاي سالمت اداري اشاره كرد، اما قانون جامع و كامل در اين حوزه 
وجود ندارد و در اين زمينه دچار خأل قانوني هستيم كه ضرورت دارد 
نمايندگان مجلس اين مسئله را به جد در دستور كار قرار دهند؛ هر چند 
كه قوه قضائيه دستورالعمل نحوه مقابله با ترك وظايف قانوني مديران و 

كاركنان و پيشگيري از ترك فعل ها را در دستور كار دارد. 
ــران تأكيد كرد: تعداد  ــدي تعداد اندكي از مدي وي با انتقاد از ناكارآم
ــالمي روحيه مردمي، جهادي و  كمي از مديران در تراز جمهوري اس
كارآمدي الزم را ندارند كه حتي يك نفر از اين مديران هم اضافي است 

و بايد برخورد شود. 
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور به برخي از اقدامات اين سازمان 
ــال گذشته  ــاره كرد و افزود: در يك س براي برخورد با ترك فعل ها اش
بيش از 2 هزار گزارش نظارتي هشداردهنده و بهنگام به مقامات مسئول 
دستگاه ها درباره ترك فعل ها ارسال شده كه به عنوان نمونه مي توان 
ــه، جلوگيري از تضييع  به گزارش ها در حوزه امور اراضي، حقوق عام
ــا، نظارت بر بازار، نظارت  حقوق دولتي، نحوه نگهداري كاال در انباره
بر منابع آب، بازار سرمايه، هواي پاك و انتصابات اشاره كرد. البته اين 
گزارش ها نظارتي و با رويكرد پيشگيري از وقوع جرم، سوءجريانات و 

تخلف بوده است. 
ــنايي با  ــي براي مديران به منظور آش وي از برگزاري 60 دوره آموزش
قوانين و مقررات مرتبط و آسيب شناسي دستگاه ها اشاره كرد و گفت: 
البته سازمان بازرسي كل كشور فقط به مقوله پيشگيري بسنده نكرده و 

مديراني را كه تخلف يا ترك فعلي داشته اند، شناسايي كرده  است. 
به گفته رحمانيان در يك سال گذشته بيش از 150 مدير به دليل ترك 
فعل به مراجع قضايي و انضباطي معرفي شدند كه تعداد قابل توجهي از 

كساني كه معرفي مي شوند، در فرايند رسيدگي محكوم مي شوند. 
ــت كه اگر كم كاري، تخلف و  قائم مقام سازمان بازرسي از مردم خواس
جرمي را در دستگاه ها مشاهده مي كنند از طريق شماره 136 با سازمان 

بازرسي در ميان بگذارند. 
----------------------------------------------------

روايت متهم رديف اول 
از شب حادثه سقوط هواپيماي اوكرايني

دادگاه رسـيدگي به پرونده سـقوط هواپيمـاي اوكرايني برگزار 
شـد؛ متهم رديف اول در اين جلسـه شـب حادثه را روايت كرد. 
ــيدگي به پرونده سقوط  ــته يكي ديگر از جلسات رس صبح روز گذش
ــكات،  هواپيماي 737 اوكرايني با حضور متهمان، وكالي متهمان، ش
خانواده جانباختگان، وكالي خانواده جانباختگان و نماينده دادستان 
به رياست قاضي ابراهيم مهرانفر در دادگاه نظامي استان تهران برگزار 
شد.  قاضي مهرانفر در ابتداي جلسه دادگاه با اشاره به موضوع ايرادات 
وارد شده به پرونده گفت: بخشي از ايرادات را تا پايان جلسه دادرسي 
و به مرور پاسخ مي دهيم و به  ايراداتي كه قابل توجه و رسيدگي باشد، 
حتماً رسيدگي مي كنيم. البته بخش ديگري از ايرادات را هم بايد در 

رأي پاسخ دهيم. 
ــد دادگاه مغفول  ــيد هيچ مطلبي از دي وي با بيان اينكه مطمئن باش
ــي  ــت. كارشناس نمي ماند، گفت: در حال حاضر دو پرونده مطرح اس
ــت و بعد دوم  ــده دو بعد دارد كه يك بعد اصل موضوع اس در اين پرون
ــاهد تكرار چنين حوادثي  ــت تا در آينده ش آسيب شناسي حادثه اس
ــان روي اين دو بعد كار كرده اند و آنچه به وكالي  ــيم. كارشناس نباش

شكات ابالغ شده مربوط به بعد اول است. 
در ادامه اين جلسه از دادگاه چهار نفر از وكالي جانباختگان با دعوت 
قاضي در جايگاه قرار گرفتند و نقطه نظراتشان را در خصوص پرونده 
ــه نفر از اولياي دم جانباختگان نيز با حضور در جايگاه  بيان كردند و س
اظهارات خود را مطرح كردند.  در ادامه اين جلسه، متهم رديف اول، با 
حضور در جايگاه دفاعيات خود را مطرح و توضيحاتي درباره شب حادثه 

و نحوه عملكرد خود بيان كرد. 
ــامانه در شب حادثه پرداخت و  متهم به شرح وظايف و نحوه كار با س

توضيحاتي را در اين زمينه ارائه كرد. 
ــه دادگاه حدود چهار ساعت به طول انجاميد و  گفتني است  اين جلس
قاضي مهرانفر با اعالم اينكه زمان جلسه بعدي متعاقباً اعالم خواهد شد، 

ختم جلسه را اعالم كرد. 

ــم و گردوغبار ــوزى هورالعظي ــر آتش س ــى به خاط ــزا    تعطيل ــر آنفلوآن ــى به خاط ــاران    تعطيل ــرف و ب ــارش ب ــرما و ب ــه    تعطيلى به خاطر س ــنبه و جمع ــمى و پنج ش ــاى رس ــوا        تعطيلى ه ــى ه ــر آلودگ ــى به خاط   تعطيل
   تعطيلى به خاطر حمالت تروريستى    روزهايى كه احتماالً هيچ مدرسه اى در كشور تعطيل نبوده است

حدود چهار ماه از سال تحصيلي مي گذرد، 

مهسا گربندي
اما در اين مدت فقط 36 روز همه مدارس   گزارش  يك

كشور داير بوده و در ساير روزها، مدارِس 
يك يا چندين شهر تعطيل شده است. يكبار «آلودگي هوا» و بار ديگر 
«بارش برف و يخبندان» و «كمبود گاز»، دانش آموزان را خانه نشين 
كرده و البتـه اتفاقاتي مانند «بازي هاي تيم ملـي در جام جهاني» يا 
«گرد و غبـار» نيز داليـل ديگري بـراي تعطيلي برخـي از مدارس 
شده اسـت.  قرار بود بعد از دو سـال آموزش مجازي به دليل شيوع 

كرونا، اقداماتي براي جبران كاسـتي هاي آموزشـي انجام شـود تا 
محتواي درسي به دانش آموزان تفهيم شـود، اما در سال تحصيلي 
پيش رو، اولين و راحت ترين تصميمي كه مسـئوالن براي مواجهه با 
اتفاقات كشور گرفتند، تعطيل كردن مدارس بود. متأسفانه با چنين 
تصميماتي، نظام آموزشـي كشـور، بيـش از پيش آسـيب ديده و 
بي عدالتي آموزشي رو به روز گسترده تر شده است.  تعطيلي مدارس، 
فقط جنبه آموزشـي نـدارد، بلكـه از حيـث تربيتي هـم صدمات 
جبران ناپذيري را بر نسـل آينده  سـاز ايران اسـالمي وارد مي كند. 
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افزايش برودت هوا در روزهاي اخير، دولت را 
براي تأمين گاز در استان هاي مختلف كشور با 
چالش مواجه كرد. آمارها نشان مي دهد روزانه 
850 ميليون مترمكعب گاز در ايران مصرف 
مي شـود كه اين روزهـا به گفته مسـئوالن 
سـهم بخش خانگي بـه 75 درصد رسـيده 
اسـت. افكار عمومي مي پرسـد مسـئوالن 
با توجه به بحـران ناترازي اخير گاز كشـور 
كه به نظر مي رسـد ريشـه در كم كاري هاي 
دولـت گذشـته دارد، چه فكري بـراي حل 
مسئله ناترازي گاز به ويژه در سال آتي دارند. 
ــار گاز همراه با برودت پيوسته هوا در  افت فش
برخي مناطق كشور در حالي دستمايه برخي 
ــت كه عملكرد وزارت نفت و به  نقد ها شده اس
ــركت ملي گاز نشان مي دهد  طور مشخص ش
ــه گاز در دولت كنوني  ــد و عرض ظرفيت تولي
ــت چراكه در زمان آغاز به كار  تقويت شده اس
دولت، وزارت نفت اعالم كرد كشور با كسري 
ــي گاز روبه رو  ــا 250 ميليون مترمكعب 200 ت
است اما با اقدامات انجام گرفته در دولت كنوني 
هم توليد گاز افزايش يافته و هم سوخت مايع 
ــد، به همين  ــراي نيروگاه ها فراهم ش كافي ب
ــال1400 با  ــال 99، در س ــل برخالف س دلي
خاموشي هاي گسترده مواجه نشديم و در سال 
جاري نيز صرفاً در هواي بسيار سرد افت فشار 
ــد كه اين مورد نيز به  در برخي نقاط رؤيت ش

شيوه هاي مختلف برطرف شد. 
ــي عملكرد  ــم بررس ــه مي داني ــور ك همانط
ــد جامع و كامل  ــا در حوزه انرژي باي دولت ه
ــرژي طيف  ــي مي گوييم ان ــد، زيرا وقت باش
وسيعي از كاالها و حامل ها را در بر مي گيرد، 
از اين رو با بزرگنمايي يك نقيصه كوچك در 
خدمات رساني آن هم در شرايط ويژه اي چون 
استمرار برودت هوا نمي توان سنجه مناسبي 
براي مقايسه عملكردها دست وپا كرد، از اين 
گذشته بايد توجه داشت كه هنگام آغاز به كار 
دولت جديد آيا ناترازي در حوزه انرژي وجود 

داشته يا خير؟
در زمان آغاز به كار دولت، وزارت نفت اعالم كرد 
كشور با كسري 200 تا 250 ميليون مترمكعبي 

ــت اما با اقدامات انجام گرفته در  گاز روبه رو اس
ــد گاز افزايش يافت و هم  دولت كنوني هم تولي
سوخت مايع كافي براي نيروگاه ها فراهم شد، به 
همين دليل برخالف سال99، در سال1400 با 
خاموشي هاي گسترده مواجه نشديم و در سال 
جاري نيز صرفاً در هواي بسيار سرد افت فشار 
در برخي از نقاط رؤيت شد كه اين مشكل نيز به 

شيوه هاي مختلف برطرف شد. 
يكي از اقدامات قابل مالحظه دولت فعلي حل 
مشكل ميعانات گازي ذخيره شده روي آب بود. 
هم با مصرف داخلي و هم با صادرات ميعانات، 
ــت  توليد گاز از پارس جنوبي كه به دليل انباش
ــود، افزايش يافت و به  ميعانات، كاهش يافته ب

حداكثر ميزان ممكن رسيد. 
از سوي ديگر وقتي دولتي براي دولت بعد از خود 
در بعد مالي بدهي به ارث مي گذارد، حتماً در بعد 
سرمايه گذاري ها و ترازهاي حوزه مالي، كااليي 
ــي را به ارث  ــل ناترازي هاي ــرژي نيز يحتم و ان
ــت، منتهاي مراتب دولت سيزدهم  گذاشته اس
ــت اخالق گرايانه اي را در پيش گرفت و  سياس
ــت در مورد نارسايي ها و  در آغاز به كار نخواس
ناترازي هايي به ارث برده سخني بگويد تا خاطر 
مردم آزرده نشود، اما وقتي اين روزها انصاف زير 
پا گذاشته مي شود، الزم است حقايق بازگو شود 
تا اشخاصي كه شب و روز كار كرده اند، متهم به 
كم كاري نشوند. ناترازي انرژي تحميل شده از 
ــال جاري هم  دولت قبل به دولت كنوني در س
چالش آفرين بود اما با توجه به افزايش مصارف 
ــري تراز گاز كه از گذشته به ارث  گاز، اين كس
ــيد، به رغم افزايش توليد باز هم در برخي  رس

نقاط خودنمايي كرد. 
ــن  ــعه ميادي ــم توس ــه مي داني ــور ك همانط
ــد گاز هم به  ــل توجه تولي گازي و افزايش قاب
ــرمايه گذاري و هم به زمان قابل توجهي نياز  س
ــته پروژه هايي كه بايد  دارد. متأسفانه در گذش
براي تراز كردن حوزه توليد و مصارف گاز كليد 
مي خورد، انجام نگرفت، از اين رو شرايطي رقم 
ــرداري از پروژه هاي  نخورد تا با تكميل و بهره ب
ــه اي در حوزه  ــته كليد خورده، نقيص از گذش

خدمات رساني گازي رخ ندهد. 

شواهد نشان مي دهد وزارت نفت همه تالش و 
توان خود را به كار گرفت تا هم مشكل به حداقل 
ممكن تقليل يابد و هم به سرعت برطرف شود، 
به همين دليل تعميرات اساسي پااليشگاه هاي 
ــد و توليد گاز از  گازي از چند ماه زودتر آغاز ش
همه ميادين موجود به خصوص پارس جنوبي به 

حداكثر ميزان ممكن رسيد. 
ــتگاه هاي تقويت فشار  شبكه انتقال گاز و ايس
ــورها هم به طور كامل آماده شد تا با  و كمپرس
حداكثر ظرفيت بيشترين گاز ممكن از ميادين 
گازي ما كه در جنوب قرار دارند، به سمت شمال 

كشور منتقل شود. 
در شرايط كنوني توليد گاز، پااليش آن و تزريق 
ــترين حالت ممكن قرار دارد،  به شبكه در بيش
يعني هيچ ظرفيتي حتي در حد يك مترمكعب 
ــتاني مردم ناديده گرفته  براي تأمين گاز زمس
نشد. عالوه بر اين، به صنايع و نيروگاه هايي كه 
ــتند، سوخت مايع  مشكل محدوديت گاز داش
ــد تا در  به قيمت تقريباً رايگان تحويل داده ش
ــود. وزارت نفت بر  توليد آنها اختاللي ايجاد نش
اساس پيش بيني هاي هواشناسي اين احتمال 
را مي داد كه به رغم همه اين تدابير و تالش هاي 
شبانه روزي، با ورود سرماي شديدي با مصرف 
غيرمتعارف و در نتيجه افت فشار مواجه شود و 
به همين دليل تدابير الزم را از قبل انديشيد و 

برخالف گذشته غافلگير نشد. 
ــب بخش هاي  ــه در اغل ــكالتى ك يكي از مش
ــورد آن  ــم مي خ ــرژي به چش ــاي ان حامل ه
ــته به رغم رشد مصارف  ــت كه دولت گذش اس
ــب براي افزايش  ــرمايه گذاري مناس و عدم س
توان توليد از ابزار تعرفه ها براي كنترل مصرف 
ــرمايه گذاري در حوزه  ــراي س و تأمين مالي ب
زيرساخت ها بهره نبرد. تعرفه هاي گاز از سال 94 
اصالح نشده است و به همين دليل انگيزه اي هم 
براي بهينه مصرف كردن وجود نداشت. از يك 
سو گاز 4 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيستي رايگان شد و براي كساني كه 
مصرف خود را كاهش دهند، مشوق هاي خوبي 
در نظر گرفته شد (از جمله هر يك درصد كاهش 
ــوي  مصرف 3 درصد تخفيف در قبوض) و از س

ديگر تعرفه گاز پرمصرف ها در دو مرحله در سال 
گذشته و امسال افزايش يافت تا حق بقيه مردم 

كه در الگو مصرف مي كنند، ضايع نشود. 
اگر قرار باشد بگوييم كه چرا در حوزه گازرساني 
ــاط روبه  رو  ــور با نقيصه هايي در برخي نق كش
ــرماي فراگير و  ــد، بايد عنوان داشت كه س ش
ــور دماي پايدار زير  ماندگار كه 20 استان كش
ــمال  ــبكه خطوط ش ــتند و ضعف ش صفر داش
ــتر گاز را  ــور كه امكان دريافت بيش شرق كش
ندارد و قطع سوآپ گاز تركمنستان و همچنين 
مصرف بي سابقه گاز در بخش خانگي و تجاري 
به خصوص در كالنشهرها شرايطي رقم زد كه 

كنترل آن كمي مشكل بود. 
ــريع خدمات رساني گازي به  اما براي حل س
تمامى نقاط كشور در كنار تشكيل كميته هاي 
مشترك بين دستگاهي براي مديريت شرايط، 
ــوخت مايع جايگزين و نفت  ذخيره سازي س
ــه احتمال  ــفيد و ال پي جي در مناطقي ك س
بحران و افت فشار مي رفت از چند هفته قبل 

انجام شد. 
ــبختانه 99 درصد  ــواهد موجود خوش طبق ش
شبكه گازرساني در سراسر ايران مشكلي ندارد 
ــبكه  ــي هم كه در انتهاي ش و در معدود نقاط
مانند شهر تربت جام مشكل وجود داشت و گاز 
ــتركان در تربت جام دچار  حدود 30 درصد مش
محدوديت شده بود، وزير نفت به خراسان سفر 
ــت را به صورت ميداني  كرد تا از نزديك وضعي
بازديد كند و تصميمات الزم با اطالعات دقيق و 
ميداني اخذ شود. در واقع از 23 ميليون مشترك 
كشور، گاز 17هزار مشترك دچار اختالل شد 

كه آن هم طى چند روز حل شد. 
ــهروندان در  ــكل ش ــل مش ــتاي ح در راس
ــاري در اختيار  ــداد زيادي بخ تربت جام تع
ــراي توزيع قرار  ــالل احمر ب فرمانداري و ه
ــماره مشتركاني كه  گرفت تا با استفاده از ش
گاز آنها دچار محدوديت شده بود به توزيع آن 
اقدام كنند. از سوي ديگر پول برق مشتركاني 
را كه در دي ماه با محدوديت گاز مواجه شدند 
ــت خواهد كرد.  ــركت ملي گاز پرداخ نيز ش
بررسي اظهار نظرهاي موجود به ويژه از سوي 
فعاالن بخش خصوصي و جامعه كارشناسي 
دلسوز نشان مي دهد نگراني هايي در رابطه با 
تأمين گاز تمامى بخش ها در سال آتي وجود 
ــان  ــه عده اي از كارشناس ــه ويژه آنك دارد، ب
ــت طي  ــده اس معتقدند تحريم ها موجب ش
ــتهالك  ــال هاي اخير حتي به ميزان اس س
ــرمايه گذاري صورت نگرفته  زيرساخت ها س
باشد، از اين رو سرمايه گذاري جهت برطرف 
كردن چالش گازي كشور را دهها ميليارد دالر 

ارزيابي مي كنند. 
ــده وزارت  ــوف به آين ــي اقدامات معط بررس
نفت نشان مي دهد پروژه جديد ذخيره سازي 
ــك مصرف در  ــوريجه براي مديريت پي در ش
ــال ركود پروژه هاي  زمستان بعد از هشت س
ذخيره  سازي كليد خورد و از سوي ديگر تقويت 
شبكه انتقال گاز شمال شرق از جمله احداث 
ــان براي  يك خط لوله جديد در جنوب خراس
ــر در اين  ــهر تربت جام و خطوط لوله ديگ ش

منطقه در دستور كار است. 
ــرمايه گذاري براي توليد  همچنين تالش و س
بيشتر گاز مورد توجه قرار گرفته است و تشكيل 
ــازي مصرف انرژي براي  صندوق ملي بهينه س
ــازي و اقدامات  تأمين مالي پروژه هاي بهينه س
ــت كه جزو  متنوع ديگر نيز يكي از مواردي اس
راهكارهاي حل مسئله ناترازي توليد و مصرف 

گاز كشور است.

  گزارش   يك 
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دولت سرانجام پس از چند ماه وعده ووعيد، 
اجراي طرح كاال برگ الكترونيكي بر بسـتر 
شبكه ملي اعتبار(شما) را به صورت آزمايشي 
در اسـتان هرمزگان كليد زد. از ويژگي هاي 
اين كاالبرگ هـاي الكترونيك اين اسـت كه 
اين امكان براي مردم ايجاد شده كه با اعتبار 
يارانه، بتوانند يك ماه زودتـر اقالم ضروري 
خانوار خود را خريداري كننـد، ضمن اينكه 
خريـد موادغذايي كه حـدود 10 قلـم كاال و 
مشـمول ارز 4هزارو200توماني است، بر پايه 
قيمت گذاري شـهريور1400 عرضه مي شود. 
ــاً دولت  ــيار نهايت ــراز و فرودهاي بس ــس از ف پ
سيزدهم به دليل مفاسد شكل گرفته و تضعيف 
ــذف ارز ترجيحي و  زنجيره توليد، تصميم به ح
ــكل ديگري گرفت. با وجود  تخصيص آن به ش
ــاق بر اين  ــئوالن به اتف ــان و مس اين كارشناس
ــت هاي  ــت بايد سياس باورند در پس اين سياس
حمايتي به نحوي اعمال شود تا معيشت خانوار 
ــفره آنها كوچك تر از قبل نشود، به  تضعيف و س
ــم گرفت در ماه هاي  همين منظور دولت تصمي
ــه نقدي را  ــي ياران ــذف ارز ترجيح ابتدايي ح
ــس از چند ماه  ــدي بدهد و پ ــه 9 دهك درآم ب
زيرساخت اعطاي كاالبرگ الكترونيك را فراهم 
آورد و جايگزين يارانه نقدي كند، البته موضوع 
كاالبرگ از سال 97 مطرح است و در جزء يك از 
بند «ص» تبصره يك قانون بودجه 1401 هم به 
آن الزام شده است. وزير اقتصاد در آذر ماه امسال 
همزمان با تأكيد چند باره مجلس بر اجراي قانون 
ــكلي در  گفت: «نظام كاالبرگ الكترونيكي مش

زمينه تأمين مالي ندارد اما چون نظام پرداخت 
ــردم را متأثر مي كند،  يارانه جمعيت زيادي از م
الزم بود دولت درباره آماده بودن زيرساخت فني 
آن مطمئن شود كه تغيير مديريت در وزارت كار 
قدري در بهره برداري اين پروژه تأخير انداخت. 
ــته بر  ــس نيز در ماه هاي گذش نمايندگان مجل
ــهريور1400 تأكيد  ــه ش ــت قيمت ها ب بازگش
كردند اما دولت اين انتظار مجلس را غيرمنطقي 
ــن  كاال به تعداد  ــت و معتقد بود تأمي مي دانس
خانوار هاي يارانه بگير با قيمت هاي سال گذشته 
ــي به دولت  ــت و بار مالي هنگفت غيرممكن اس

تحميل مي شود. 
  طـرح پايلـوت از هرمـزگان اجرايـي 

مي شود 
ــورت پايلوت در  ــراي اين طرح به ص اكنون اج
ــازي زير ساخت ها  ــتان هرمزگان با آماده س اس
ــتاندار  ــتي، اس ــت. مهدي دوس ــده اس آغاز ش
هرمزگان درخصوص نحوه اجراي طرح كاالبرگ 
ــبد  ــه منظور حمايت از س الكترونيك گفت: ب
ــالمت غذايي، اين  ــوار و تقويت س ــي خان غذاي
امكان براي مردم ايجاد شده كه با اعتبار يارانه، 
بتوانند يك ماه زودتر اقالم ضروري خانوار خود 

را خريداري كنند. 
ــاليق مختلف  ــتاندار هرمزگان احترام به س اس
ــمرد و افزود:  را ديگر مزيت طرح كاالبرگ برش
مردم براي خريد اقالم كااليي اين طرح مي توانند 
آزادانه و به سليقه خود هر نشان تجاري را انتخاب 
و خريداري كنند و امكان پرداخت مابه التفاوت 
قيمت كاالي انتخابي با كاالي مرجع نيز ميسر 

شده است. دوستي گفت: در اين طرح همچنين 
مردم مي توانند بر اساس نياز خانوار، مقدار كمتر 
يا بيشتري از كاال هاي اساسي مرجع را به انتخاب 
خود و تا سقف ميزان اعتبار يارانه شان خريداري 
ــمول اين طرح  ــد. وي در رابطه با افراد مش كنن
ــه آنها در  ــاب ياران ــاني كه حس گفت: تمام كس
هرمزگان است، از امشب مي توانند براي مشاهده  
ميزان اعتبار و اقالم كااليي مصوب با تلفن همراه 
سرپرست خانوار، كد دستوري #28*788* را 

شماره گيري كنند. 
ــتاندار هرمزگان گفت: كاربران مي توانند با  اس
نصب برنامه كاربردي شما (شبكه ملي اعتبار) نيز 
با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري بازار و مايكت يا 
مراجعه به درگاه اينترنتي shoma. sfara. ir از 

مكان هاي فروش كاال ها مطلع شوند. 
ــر تعاون،  ــيدصولت مرتضوي، وزي همچنين س
ــه هيئت  ــيه جلس كار و رفاه اجتماعي در حاش
ــراي بند  ــوص گفت: در اج ــت در اين خص دول
ــه1401 دولت مكلف  ــون بودج يك تبصره قان
ــه اي را به صورت  ــذف ارز ياران بود مابه ازاي ح
ــا قيمت پايه  ــرگ الكترونيكي بين مردم ب كاالب
ــهريور1400 توزيع كند. متأسفانه بستر اين  ش
كار فراهم نبود. وي در گفت وگو با واحدمركزي 
ــم در وزارت  ــي كه همكاران خبر افزود: با تالش
ــتر  تعاون، كار و رفاه اجتماعي انجام دادند، بس
اين كار فراهم و از ديروز به صورت آزمايشي در 
استان هرمزگان عمليات اجرايي اين طرح آغاز 
شد. طرح آزمايشي را ارزيابي مي كنيم، چنانچه 
ارزيابي ها مطلوب باشد، با سرعت به كل كشور 

تعميم خواهيم داد. 
ــي ويژگي بارز  ــاون، كار و رفاه اجتماع وزير تع
ــردم در طول  ــرح را حفظ قدرت خريد م اين ط
ــمرد و تأكيد كرد: 10قلم مواد غذايي  دوره برش
ــي، روغن و لبنيات  از جمله مرغ، برنج، ماكارون
ــمول ارز 4هزارو200توماني بود، در اين  كه مش
ــذاري كرديم. پايه   ــبد كاال تعريف و قيمت گ س
قيمت گذاري نيز شهريور1400 است، اما كامًال 
اختياري است. مردم و متقاضيان هم مي توانند 
از فرصتي كه تقريباً يك ماه زودتر از موعد مقرر 
واريز يارانه نقدي به حساب مردم است،  استفاده 
ــتند از اين 10 قلم  كنند و هر چقدر كه نياز داش

كاال خريداري كنند. 
وي ادامه داد: مردم چنانكه به خريد كاال تمايل 
ــتم  ــتند، مي توانند در پايان كار و در بيس نداش
ــد. وزير كار  ــه نقدي را دريافت كنن هر ماه ياران
ــت. يك  ــت: انتخاب كاال اختياري اس بيان داش
نفر مي تواند اگر ضرورت داشته باشد، كل مبلغ 
اعتباري اش را صرف خريد برنج كند. فرد در اين 
ــا چند قلم كاال  مرحله مقدماتي مي تواند يك ي
ــداد فراواني  ــتان تع را خريداري كند. در هر اس
ــت. فروشگاه ها متنوع  فروشگاه تعريف شده اس
و متعدد هستند. در استان هرمزگان حدود هزار 
فروشگاه به اين سيستم مجهز شده اند. مرتضوي 
ابراز اميدواري كرد كه اجراي اين طرح آزمايشي 
ــود و گفت:  ــتقبال مطلوب مردم مواجه ش با اس
ــت و در مراحل بعد  بسترش در كشور فراهم اس
در چند استان اجرا مي كنيم. اميدواريم بتوانيم تا 

پايان سال كل كشور را پوشش بدهيم.

اجراي طرح كاالبرگ الكترونيك بر بستر «شما» آغاز شد بهناز قاسمي
  گزارش  2

اصالح نرخ ارز ترجيحي و كنترل ناترازي هاي 
مالي در دولت سيزدهم جواب داد

 كمترين رشد نقدينگي 
در 32ماه گذشته رقم خورد

اعمال سياست هاي اقتصادي منتج به كاهش 
ناترازي بخش هاي مالي اقتصاد ايران موجب 

شده است نرخ رشد نقدينگي به كمترين رقم 
در 32ماه  گذشته برسد. سياست هايي همچون 

اصالح نرخ ارز ترجيحي، كنترل ترازنامه 
بانك ها، كنترل كسري بودجه و افزايش اتكا 

به درآمدهاي پايدار موجب شد رشد نقدينگي 
روند نزولي به خود بگيرد 

 اگـر نگاهـي بـه فشـار ناشـي از تأميـن ارز ترجيحـي 
4هزارو200توماني بـه پايه پولي يـا پول پرقدرتي كه توسـط 
بانـك مركـزي خلـق مي شـود، كنيـم، متوجه مي شـويم در 
طول سـال هايي كـه ارز ترجيحـي در اقتصـاد ايـران متولد 
شـد، دههاهزارميليـارد تومـان پـول پرقـدرت خلق شـد و 
اين پـول پرقـدرت با ضريـب فزاينـده نقدينگـي درآميخت 
و در نتيجه سـرعت رشـد حجم نقدينگي را شـدت بخشـيد. 
حال با وجودي كه مدت زمان زيادي از  اصالح نرخ ارز ترجيحي توسط 
دولت سيزدهم نمي گذرد، آمارها نشان مي دهد نرخ رشد نقدينگي در 
12ماه منتهي به آذرماه 1401 به 33/4درصد رسيده و اين رقم كمترين 

نرخ رشد نقدينگي در 32ماه اخير است.
 اين دستاورد از طرفي به ما مي گويد كه اصالح نرخ ارز ترجيحي با 
توجه به سياست حمايتي از اقشار ضعيف جامعه كار صحيحي بوده 
است، از طرفي بايد مراقب بود به واسطه فاصله گرفتن نرخ ارز بازار 
آزاد با نرخ ارز تأمين كاالهاي اساسي و خاص مجدد ارز ترجيحي در 

اقتصاد ايران متولد نشود. 
جلوگيري از اين مولود شوم مستلزم آن است كه مسائلي چون بي اثر 
كردن تحريم، ناترازي هاي بودجه، بانك ها، صندوق هاي بازنشستگي 
ــاي انرژي يا  ــزرگ مرتبط با حوزه حامل ه ــركت ها و بنگاه هاي ب و ش
خريدهاي تضميني ضمن در ميان گذاشتن با جامعه و كمك گرفتن از 

نخبگان، كارشناسان و پژوهشگران دلسوز حل و فصل شود. 
ــه، بانك ها،  ــران مثل بودج ــي اقتصاد اي ــندهاي مال بزرگ ترين س
ــوزه حامل هاي  ــاي مرتبط با ح ــتگي، بنگاه ه صندوق هاي بازنشس
ــق دارد تا اگر  ــي هاي دقي انرژي و خريدهاي تضميني نياز به بررس
ناترازي در اين بخش ها رؤيت مي شود، به شيوه عالمانه و حكيمانه و 
ــتادان دانشگاه، كارشناسان،  به كمك جامعه و جمعيت نخبگان، اس
پژوهشگران، گزارشگران، تحليلگران و اشخاص مطلع دلسوز مشكل 

برطرف شود. 
ــطه  ناترازي هاي مالي قابل مالحظه مزمن در اقتصاد ايران به واس
تحريم ها حاد شد و طي سال هاي گذشته به دليل اعمال تحريم ها 
ــت هاي خاص عملياتي شده در دولت اول حسن  و همچنين سياس
ــي 4هزارو200توماني در  ــوان ارز ترجيح روحاني نرخ ارزي با عن
ــي با ارز ارزان تري وارد  ــد تا كاالهاي اساس اقتصاد ايران متولد ش

كشور شود. 
ــاي ارزي كه بگذريم، به دليل  از مباحث مربوط به انحرافات و رانت ه
ــد كه عمًال تأمين ارز  ــرايطي ايجاد ش ــد بهاي ارز در بازار آزاد ش رش
ترجيحي براي واردات كاالهاي اساسي فشار مستقيمي را به ماشين 
پول بانك مركزي وارد آورد،  به طوري كه در دوران اجراي سياست ارز 
ترجيحي دههاهزارميليارد تومان پول پرقدرت توسط بانك مركزي 
ــدن اين پول با ضريب فزاينده پولي سرعت  خلق شد و درآميخته ش
ــديد كرد. اگر از ميزان رشد پايه پولي به  ــد حجم نقدينگي را تش رش
واسطه اعمال سياست نرخ ارز ترجيحي عبور كنيم، بايد عنوان داشت 
كه دولت سيزدهم بالفاصله ارز ترجيحي را اصالح كرد و اصالح اين ارز 
به نظر مي رسد فشار بر ماشين چاپ پول بانك مركزي را كاهش داد، از 
اين رو بالطبع اين انتظار وجود داشت كه با كاهش سرعت رشد حجم 

نقدينگي روبه رو شويم. 

  مراقب تولد مجدد ارز ترجيهى باشيم 
به روز ترين آمارها از رشد حجم نقدينگي نشان مي دهد بعد از اصالح 
نرخ ارز ترجيحي سرعت رشد حجم نقدينگي كاهش يافته است، پس 
ــيزدهم مبني بر اصالح نرخ ارز ترجيحي  بايد گفت سياست دولت س
ــت كه ناترازي هاي مالي كه در اقتصاد  صحيح بود اما بايد توجه داش
ــد كه ارز ترجيحي جديدي را در  ايران وجود دارند اين قابليت را دارن
اقتصاد ايران خلق كنند، پس بنابراين چاره كار آن است كه براى مقوله 
بالاثر كردن تحريم ها، ناترازي ها در بخش بودجه، بانك، صندوق هاي 
بازنشستگي، بنگاه هاي مرتبط با حوزه حامل هاي انرژي و خريدهاي 

تضميني كاال چاره انديشي شود.
ــد حجم نقدينگي كاهش يافته اما همچنان   هر چند سرعت رش
سرعت رشد حجم نقدينگي نسبت به رشد اقتصادي بسيار باالست 
و همين مورد خبر از استمرار رشد سطح عمومي قيمت ها در اقتصاد 
مي دهد و به نقطه اي رسيده ايم كه بايد در رابطه با ناترازي هاي مالي 
با مردم سخن بگوييم و رسانه ها نيز بسيج شوند كه اين ناترازي ها را 
با مردم در ميان بگذارند و در پي آن نيز نخبگان، استادان دانشگاه، 
ــوز براي تراز كردن اين  كارشناسان، پژوهشگران و مطلعان دلس

ناترازي هاي مالي راهكار ارائه دهند. 
ــد نقدينگي وارد دامنه هايي باالتر از سال هاي قبل شد،  از سال98 رش
ــد نقدينگي در ماه منتهي به فروردين  ــال99، نرخ رش به  طوري كه س
ــت ماه  ماه معادل 33درصد بود. اين نرخ در 12ماه منتهي به ارديبهش
ــيد و تا پايان آن سال در سطح 40/6درصد  آن سال به 33/6درصد رس
ــال و با تغيير  ــهريور ماه همان س ــال1400 و از ش قرار گرفت. اما در س
دولت، سياستگذاري در جهت كنترل رشد نقدينگي قرار گرفت و نتيجه 
ــت هايي مانند كنترل ترازنامه بانك ها، كنترل كسري بودجه و  سياس
افزايش اتكا به درآمدهاي پايدار موجب شد رشد نقدينگي روند نزولي 
به خود بگيرد. عالوه بر اين سياست، دولت با افزايش وصول درآمدهاي 
مالياتي، فروش دارايي و فروش نفت توانست ناترازي بودجه را كاهش دهد 

و اين پديده زمينه را براي كاهش نرخ رشد نقدينگي فراهم كرد. 
ــت آمده از بانك مركزي نرخ رشد  بر اساس آخرين آمارهاي به دس
نقدينگي در 12ماه منتهي به آذر ماه 1401 به 33/4درصد رسيده 
كه اين عدد، كمترين نرخ رشد از ارديبهشت ماه سال 1399 تاكنون 
است. از ابتداي سال99 تا آذر ماه امسال فقط نرخ رشد نقدينگي در 
12ماه منتهي به فروردين ماه سال99 كمتر از نرخ رشد نقدينگي در 

12ماه منتهي به آذر ماه سال1401 بوده است.

 فقط 13درصد
ظرفيت سدهاي استان تهران پر است

از مجمـوع ظرفيـت  هـزار و  88ميليـون مترمكعبـي پنـج 
سـد تأمين كننـده آب شـرب اسـتان تهـران، 251ميليـون 
مترمكعب آب پشـت سـدها ذخيـره شـده و بيانگر اين اسـت 
كـه فقـط 13/3درصـد از ظرفيـت كلـي اين سـدها پر اسـت. 
ــر بهره برداري از  ــطويي» مدير دفت به گزارش وزارت نيرو، «عليرضا ارس
ــركت آب منطقه اي تهران افزود: اكنون ميزان  تأسيسات آبي و برقابي ش
ــران 251ميليون  ــتان ته ــدهاي پنج گانه تأمين كننده آب اس ذخاير س
مترمكعب است كه اين رقم در روز مشابه سال گذشته بيش از 330ميليون 
ــدهاي استان تهران  ــاس، حجم آب س ــت. بر اين اس مترمكعب بوده اس
24درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته كاهش يافته است. وي حجم 
آب موجود در مخزن سد اميركبير را حدود 29ميليون مترمكعب اعالم و 
خاطرنشان كرد: اين ميزان در روز مشابه سال گذشته 44ميليون مترمكعب 
بوده است، همچنين حجم ذخيره آب سد طالقان از 179ميليون مترمكعب 

در سال گذشته به 149ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده است. 
ارسطويي ادامه داد: حجم ذخيره آب سد الر سال گذشته 16ميليون 
مترمكعب بوده كه در مقايسه با موجودي 13ميليون مترمكعبي كنوني، 
3 ميليون مترمكعب كاهش را نشان مي دهد و حجم آب سد ماملو نيز 
از 72ميليون مترمكعب سال گذشته، به 45ميليون مترمكعب رسيده 
ــت كه حجم ذخيره آب سد لتيان در مقايسه با  است، اين در حالي اس
ــته با 4ميليون مترمكعب كاهش به 15ميليون  روز مشابه سال گذش
ــت. وي درباره ميزان بارش ها نيز گفت: ميزان  ــيده اس مترمكعب رس
ــال آبي تاكنون 50/7ميليمتر ثبت شده كه اين  بارش ها از ابتداي س
ــته 85/3ميليمتر بوده است. بر اين  اساس ميزان  ميزان در سال گذش
ــال آبي قبل آن 41درصد و نسبت به بلندمدت  ــبت به س بارش ها نس
ــت. مدير دفتر بهره برداري از تأسيسات  50/6درصد كاهش يافته اس
ــركت آب منطقه اي تهران از همه شهروندان خواست  آبي و برقابي ش
صرفه جويي و مصرف بهينه آب را همواره مدنظر داشته باشند تا مشكلي 

از نظر تأمين مطمئن و پايدار آب به وجود نيايد. 
........................................................................................................................
افزايش 2 هزار واحدي شاخص كل بورس

شـاخص كل بـورس اوراق بهـادار تهـران در پايـان معامـالت 
روز قبـل بـازار سـهام بـا 2 هـزار و 95 واحـد افزايـش معـادل 
0/12درصـد بـه يك ميليـون و 689 هـزار و 143 واحـد رسـيد. 
به گزارش خبرگزاري صداوسيما، شاخص هم وزن با 2 هزار و 539 واحد 
ــزار و 187 واحد قرار  ــادل 0/48درصد در محدوده 526 ه افزايش مع
گرفت. شاخص كل فرابورس نيز با 67 واحد افزايش به عدد 21 هزار و 

507 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

 863 هزار ميليارد تومان 
خريد اينترنتي در 9 ماه

در 9مـاه نخسـت امسـال حـدود 863 هزار ميليـارد تومـان 
خريـد اينترنتـي انجـام شـده اسـت كـه نسـبت بـه مـدت 
مشـابه سـال قبـل افزايـش 38درصـدي را نشـان مي دهـد. 
ــال  ــي وضعيت خريد اينترنتي در آذر ماه س به گزارش مهر، بررس
ــدود 117 هزار ميليارد تومان  ــان مي دهد در اين ماه ح جاري نش
ــهمي حدود 14/2درصدي از كل  خريد اينترنتي انجام شده كه س
ــاس برآوردهاي اتاق بازرگاني تهران، خريد  تراكنش ها دارد. بر اس
اينترنتي در آذر ماه نسبت به ماه قبل (آبان ماه) با افزايش 5درصدي 
مواجه شده، همچنين نسبت به آذر ماه سال قبل 49درصد افزايش 

يافته است. 
همچنين در 9 ماه نخست امسال حدود 863 هزار ميليارد تومان خريد 
اينترنتي انجام شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش 
38 درصدي را نشان مي دهد. طبق بررسي هاي انجام شده، سهم استان 
تهران از كل خريد اينترنتي در كشور طي 9 ماهه نخست سال جاري 
ــت. همچنين برآوردها نشان مي دهد روند عمومي  89 درصد بوده اس
نزولي كل تراكنش هاي خريد (موبايل- اينترنتي- پايانه فروشگاهي) 
ــت كه همين تجربه مشابه را براي  ــال 1399 آغاز شده اس از مرداد س
خريدهاي اينترنتي با نوساناتي كمتر داشته ايم. در آذر ماه شاهد كاسته 
شدن از سرعت افت كل تراكنش هاي خريد واقعي با رقم 3/14درصد 
ــد واقعي  ــدن رش ــن در اين ماه با مثبت ش ــش بوده ايم. همچني كاه

خريدهاي اينترنتي با نرخ 1/2درصد مواجه بوده ايم. 
........................................................................................................................

شكر دو نرخي مي شود 
بر اسـاس نامـه رئيـس كميسـيون كشـاورزي مجلس بـه وزير 
جهاد كشـاورزي و صمت، از بهمن ماه نرخ شـكر بـراي اصناف و 
مصرف كنندگان عمده از نرخ شكر مصرفي مردم جدا خواهد شد. 
به گزارش تسنيم، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسالمي 
ــاورزي نوشت: از بهمن ماه، نرخ  در نامه اي به وزراي صمت و جهاد كش
شكر براي اصناف و مصرف كنندگان عمده از نرخ شكر مصرفي مردم جدا 
خواهد شد. به اين ترتيب مصرف كنندگان عمده شكر مانند كارخانجات 
ــكر را دارند، بايد به  نرخ  غذايي، شكالت و شيريني كه عمده مصرف ش
توافقي در سامانه بازارگاه اقدام به خريد شكر كنند و ديگر مثل سنوات 
ــت. حاال از ابتداي بهمن ماه،  ــته خبري از نرخ مصوب ثابت نيس گذش
كارخانجات توليدكننده قند و شكر، نرخ فروش خود به اصناف و صنايع 
را به  صورت توافقي تعيين مي كنند كه موجب رشد قابل توجه نرخ و مبلغ 

فروش و همچنين حاشيه سود شركت هاي قندي خواهد شد. 
........................................................................................................................

330همت براي پرداخت حقوق بازنشستگان 
در سال آينده

حدود 330 همت براي پرداخت حقوق صندوق هاي بازنشستگي 
لشـكري و كشـوري در سـال آينده در نظر گرفته شـده اسـت. 
ــعود ميركاظمي، رئيس سازمان برنامه و  به گزارش تسنيم، سيدمس
بودجه در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت اظهار داشت: حدود 
330 هزار ميليارد تومان براي پرداخت حقوق صندوق هاي بازنشستگي 

لشكري و كشوري در سال آينده در نظر گرفته شده است. 
ــه در مورد  ــي در قانون برنام ــه طرح ــزود: همچنين با ارائ وي اف
بدهي هاي گذشته تأمين اجتماعي به دنبال راهكاري هستيم تا در 
ــازمان برنامه و بودجه درباره  آينده معطل دولت نباشند. رئيس س
سهم وام هاي خرد بودجه 1402 كه 200همت در نظر گرفته شده 
ــد، گفت: اين  ــهميه وام ازدواج مي انجام ــت و اين به كاهش س اس
ــده كه اختيار تقسيم وام هاي خرد به  موضوع به گونه اي تنظيم ش
دولت واگذار شود و آيين نامه آن در دولت تنظيم مي شود و ان شاءاهللا 

كمتر از گذشته نخواهد بود.



 ديوار بزرگ چين
ساخت ديوار بزرگ چين كه طول آن به 21/196كيلومتر  و ارتفاع آن به 5 تا 8 متر مي رسد، در قرن هفتم ق م آغاز 1
ــال 1644 م و در زمان  ــد. اين ديوار پس از چندين قرن در س ش
سلسله  مينگ به  شكل نهايي خود رسيد. ديوار بزرگ چين عالوه بر 
ــور در برابر حمالت بيابان گردهاي شمالي،  محافظت از اين كش

گذرگاهي تجاري و نظامي به شمار مي رفت. 
كولوسئوم در رم

كولوسئوم آمفي تئاتري بيضي  شكل واقع در مركز شهر  رم است. اين بنا كه اغلب با عنوان آمفي تئاتر سلسله 2
فالويان شناخته مي شود، از نظر استراتژيك در نزديكي بازار روم 
ساخته شده است. كولوسئوم يكي از نمادهاي برجسته   امپراتوري 
ــت كه زماني در آن 80 هزار تماشاچي شاهد نبردهاي  روم اس
خونين و مبارزه با حيوانات وحشي بودند. ساخت اين بنا تحت امر 
ــال 72 م آغاز و هشت سال بعد تحت  امپراتور وسپاسيان در س
سلطنت وارس او تيتوس تكميل شد. درهاي قفس و گذرگاه هاي 

زيرزميني آن امروزه به راحتي در  دسترس هستند. 
تاج  محل در هند

ــاه جهان،  ــهر آگره هند قرار دارد. ش تاج محل در ش ــال 3 ــاخت اين بنا را در س امپراتور گوركاني هند، س
1631 م آغاز  و 17 سال بعد در سال 1648 م، آن را تكميل كرد. 
ــاه جهان، ممتاز محل است كه  اين بنا يادبودي براي همسر ش
مقبره  خود شاه هم در آن قرار دارد. تاج محل كامًال از مرمر سفيد 
ساخته شده است. مقبره  به  شكل مستطيلي است و مي توان از  
طريق دروازه اي كه با طاق ها و قوس ها احاطه شده است، به آن 
دسترسي پيدا كرد. همچنين كانال ها و فواره هاي آبي در ورودي 

وجود دارند كه به زيبايي اين بنا مي افزايند. 
هرم ال كاستيلو در چيچن ايتزا

تمدن مايا يكي از تمدن هاي پيشرفته   جهان باستان  ــمندان امروزي هم 4 ــه حتي دانش بودند، به طوري  ك
نتوانستند نبوغ اين تمدن بومي را به  طور  كامل درك كنند. شهر 
چيچن ايتزا كه در يوكاتان مكزيك قرار دارد، بين سال هاي 750 
و 900 م ساخته شده است. زماني چيچن  ايتزا، يكي از شهرهاي 
بزرگ مايايي، ميزبان مجموعه اي از هرم ها و معبدها بود كه براي 
رديابي رويدادهاي نجومي به كار مي رفتند. امروزه، دانش رياضي 

  از چين
 تا برزيل

نگاهي به عجايب هفتگانه جديد

اين صفحه پيام هـا،  متن ها، عكس نوشـت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر مى دهد. تالش بر اين 
اسـت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشـمند شـبكه هاى 

اجتماعى در عرصه مكتوب هم ديده شود.

حسابرسي روزانه
آيت اهللا جوادي آملي(ره):

از وجود مبارك پيغمبر (عليه و علي آله آالف التحيه و الثناء) نقل شده 
است كه شبانه روز؛ نيم ساعت، يك ساعت، 10 دقيقه، 5 دقيقه انسان 
خلوت بكند. خودش را به حساب بياورد و حسابرسي كند كه من اين  
24 ساعت چه كردم! نقد كسب من چه شد، 24 ساعت عمر است! گاهي 
مي بينيد انسان  اواخر عمر براي يك لحظه اش آرزو مي كند كه زنده باشد، 
نفسي بكشد، حرفي بزند، ذكري بگويد! همه ما موظفيم در شبانه روز،  

چند لحظه اي حساب بكنيم كه من 24 ساعت عمر دادم، چه گرفتم! 
اين بزرگان مثلي ذكر مي كنند، مي گويند: كشاورزي باالخره چندين 
سال تالش و كوشش كرد، شيار كرد، بذر و مزرعه و آبياري و همه را 
به عهده گرفت؛ االن بعد از 40 سال سري به انبار زد. گفت: اين گندم 
چهل ساله من كه ذخيره كردم در اين انبار و سيلو، كجا رفتند؟! وقتي 
درِ انبار را باز كرد، ديد چيزي در انبار نيست! اين بايد بفهمد به اينكه 
يك موش دزدي در اين انبار بود كه همه را برد ديگر؛ براي اينكه كليد 
دست شماست، قفل هم كرديد، محصول چهل ساله را هم كه مرتب 
در اين انبار ريختيد، كسي هم كه از بيرون نيامد ببرد؛ معلوم مي شود 
در درون يك مشكلي داريد! اين موش دزد همان «هوس» است. حرف 
جناب مولوي اين است: «گرنه موشي دزد در انبار ماست / گندم اعمال 

چهل ساله كجاست». (مثنوي معنوي / دفتر اول / بخش 16)
ــتناد سخنراني  منبع: كانال تلگرامي آيت اهللا جوادي آملي به اس
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   آيينه نفس

5 موضوع كه بايد ياد مي گرفتيم

احمدحسين شريفي با انتشار تصوير فوق نوشت: چه كاريكاتور پرمعنا و پرپيامي! روي ديگر 
«خودخواهي »، «ظلم اجتماعي» و «محروم سازي» ديگران است. انسان «موجودي اجتماعي» 
است؛ رفتارهاي فردي او نيز ابعاد اجتماعي دارند. تصميمات و ترجيحات به ظاهر شخصي او 

بدون ترديد «سرنوشت ديگران» را نيز تحت تأثير قرار مي دهد!

احمد نادري، نماينده تهران در مجلس شوراي اسالمي توئيت كرد: اينكه تنها 38 درصد بنزين 
توليدي كشور استاندارد است، اينكه از 25 ميليون خودرو شماره گذاري شده دركشور 6/5 ميليون 
فرسوده هستند، اينكه حدود 90 درصد از 12 ميليون موتورسيكلت كاربراتوري و غير استاندارد 
است؛ يعني حل معضل آلودگي هوا فرمول پيچيده اي ندارد، بلكه عزم و اراده مديران را مي طلبد.

علي قاسـميان طي يادداشتي نوشت: 
موضوع كه بايد به ما ياد مي دادند: پنج 

  چگونه با تنهايي كنار بياييم
ــاي ما  ــويم فرصت ه ــزرگ مي ش هرچه ب
ــتر  براي تعامل و ايجاد رابطه با ديگران بيش
ــه، گروه هاي اجتماعي،  مي شود (در مدرس
دورهمي هاي دوستانه و...) اما در مراحل سني 
مختلف اين طبيعي است كه گاهي احساس 
تنهايي كنيم، فكر كنيم نياز به تنهايي داريم 
ــم. پذيرش و اتخاذ  يا فكر كنيم تنها مانده اي
راهبردهاي مفيد و كارآمد در چنين شرايطي 
به ما كمك مي كند كه سالم تر از اين مراحل 

غيرقابل اجتناب زندگي عبور كنيم. 
  هر چقدر هم كه تـالش كني، گاهي 
منجر بـه موفقيـت و پيامـد مطلوب 

نمي شود
ــه و... را  ــام والدين، مدرس كودك، اين پي
ــه نتايج  ــتر تالش كني ب كه «هرچه بيش
ــازي مي كند.  بهتري مي رسي» دروني س
(براي مثال: اگر بيشتر درس بخواني نمره 
باالتري مي گيري)، اما بايد در نظر داشته 
ــيم كه عوامل و فاكتورهاي زيادي كه  باش
ــت، در  ــي از آنها خارج از كنترل ماس برخ
ــيدن به پيامدهاي مطلوب  موفقيت و رس
نقش دارند. بپذيريم كه حتي اگر بهترين 
ــود را هم انجام  ــترين تالش هاي خ و بيش
دهيم، زندگي ممكن است مسير ديگري 

را براي ما رقم بزند. زندگي هميشه بر وفق 
مراد ما نيست. 

  ايجاد و حفظ روابط (از هر نوعي) كار 
آساني نيست

روابط عاطفي و همينطور رابطه با دوستان، 
اعضاي خانواده، همكاران و... آسان نيستند. 
[خانواده، مدرسه و...] به ما درباره چالش ها، 
تعارض هاي اجتناب ناپذير و جزئيات روابط 
مانند مهارت گوش دادن، مصالحه، مذاكره، 
ــت هاي  زندگي با تفاوت ها و بيان درخواس
ــوزد. اين  ــز زيادي نمي آم واقع بينانه چي
ــياري از افراد در  موضوع باعث مي شود بس
ــود در روابط  ــا واقعيت هاي موج مواجهه ب

سردرگم و درمانده شوند. 

   ما نمي توانيـم رويدادهاي دردناك 
را كنتـرل كنيم امـا مي توانيم شـيوه 
رويارويي با آنها را تحـت كنترل خود 

در آوريم
ــختي ها،  ــياري از س ــه بس ــد اينك خبر ب
ــاك خارج  ــا و رويدادهاي دردن چالش ه
ــوب اينكه  ــتند. خبر خ ــرل ما هس از كنت
ــي با اين رويدادها  نحوه مواجهه و روياروي
و سختي ها مي تواند تحت كنترل ما باشد. 
برخي افراد درباره اتفاقات دردناك زندگي 
باور «همه يا هيچ» دارند. يا فكر مي كنند 
هيچ چيز تحت كنترل آنها نيست يا بر اين 
ــز تحت كنترل  ــتند كه همه چي باور هس
ــيدن به يك فكر متعادل  ــت. رس آنان اس

درباره سختي هاي گريزناپذير زندگي براي 
سالمت روان ضروري است. 

  يك چيز خوب براي ديگري، لزوماً براي 
من هم خوب نيست

وقتي كم سن و سال تر بوديم، بزرگ ترها به عنوان 
ــتند كه براي  نصيحت، توصيه هايي براي ما داش
ــت. اما روش و  خودشان مفيد و كارآمد بوده اس
راه حلي كه براي يك نفر مفيد است نه تنها ممكن 
است براي ما مفيد نباشد بلكه احتمال دارد اوضاع 
ــردرگم مي شويم بهترين و  را بدتر كند. وقتي س
مؤثرترين كار كمك گرفتن از متخصصان سالمت 
روان است. جامعه به ما آموزش نداده كه استفاده از 
خدمات مشاوره و مداخالت روانشناختي رفتاري 

بهنجار و نرمال است. 
   پي نوشت:

ــا و  ــود چالش ه ــا خ ــالي، ب دوران بزرگس
دشواري  هايي نيز به همراه مي آورد. چالش هايي 
كه توسط جامعه نه عادي سازي مي شود و نه 
ــا ارائه مي دهد.  ــراي رويارويي با آنه طرحي ب
ــياري از افراد بزرگسال  اين باعث مي شود بس
ــاس تنهايي،  در مراحلي از زندگي خود احس

سردرگمي، فشار و ناتواني را تجربه كنند. 
چيزي را كه به ما ياد نداده  اند خودمان ياد 
ــل بازي دومينو به  بگيريم. يادگيري ما مث
ــاني كه نزديك ما هستند نيز منتقل و  كس
به تدريج شعاع يادگيري بزرگ تر و بزرگ تر 

مي شود. 

خودخواهي و ديگرسوزي معضل آلودگي هوا فرمول پيچيده اي ندارد

كليدواژه هاي آشنا براي توجيه حل نشدن مشكالت
ــت:  ــا نام «دانش فرد» نوش كاربري ب
ــنا براي توجيه حل  كليدواژه هاي آش
نشدن مشكالت و توجيه كم كاري هاي 
مديريتي: برنامه بلندمدت داريم، كمي 
صبر كنيد؛ ما داريم تالش خودمان را 
مي كنيم؛ ما مي خواهيم كار اساسي 
ــد بودجه و اعتبار  انجام دهيم؛ نيازمن
ــكل را حل  است؛ قول مي دهيم مش
كنيم؛ مشكل مربوط به تيم قبلي است؛ همه دنيا با اين نوع مشكالت مواجه هستند؛ اين مشكل 
هميشه بوده و هست؛ گزارشات ما اين را نمي گويد؛ منتقدين با اهداف پشت پرده نقد مي كنند؛ 
دوره قبل كجا بوديد انتقاد كنيد؛ منتقدين قصد تخريب ما را دارند؛ اين مسئله را كه مي گوييد 

تكذيب مي كنيم؛ مشكل قوانين داريم و نمي توانيم خارج از حدود اختياراتمان گام برداريم. 

از بى سيم تا راديو در ايران
كانال «تاريخ ايران و جهان باستان» 
ــال 1303 (1924 )،  ــت: در س نوش
ــتفاده از  ــگ مقدمات اس وزارت جن
بى سيم را فراهم كرد. در سال 1305 
بى سيم به ايران وارد گرديد. از سال 
1311 مؤسسات بى سيم توسعه  پيدا 
كردند كه نهايتاً به ايجاد راديو منتهي 
شد. هيئت وزيران روز 2 مهر 1313 
استفاده از راديو را تصويب كرد و مقرراتي وضع شد كه براي نصب آنتن و استفاده از راديو اجازه 
ــال 1316 مقدمات ايجاد مركز راديو به وسيله  وزارت پست و تلگراف و تلفن الزم بود. در س
وزارت پست و تلگراف و تلفن فراهم و به  دنبال اين اقدام در سال 1317 سازمان پرورش  افكار 
ــيك، سخنراني،  ــيون هاي مطبوعات، كيت كالس ــازمان داراي  كميس تأسيس شد. اين س
نمايش هاي راديويي و موسيقي بود. در چهارم ارديبهشت 1319 اولين فرستنده  راديويي در 
ايران در محل بى سيم در جاده قديم شميران افتتاح گرديد. از سال 1319 راديو تهران در 24 
ــيقي ايراني، گفتار مذهبي،  ساعت فقط 8 ساعت برنامه اجرا مي كرد كه شامل اخبار، موس
ــش ديگري به تعداد  ــال 1322 راديو تهران بخ ــي بود. در س فرهنگي، جغرافيايي و تاريخ
بخش هاي قبلي خود افزود و صبح ها نيز برنامه آن سه ساعت افزايش يافت . در سال 1324 

براي روزهاي تعطيل نيز برنامه هايي  مدون پخش مي گرديد.

راهبرد امريكايي اسالم  ميانه رو
ــال هاي دولت اوباما، تكيه بر «اسالم  سيدنيما موسوي نوشت: از راهبردهاي مهم امريكا در س
ــم»  كه در دولت بوش مرسوم بود. جريان اسالم  ميانه رو» بود به جاي معادله «اسالم=تروريس
ميانه رو كه به اتكاي نظرات گراهام فولر افسر سازمان سيا در كتاب «قبله عالم» شكل گرفته بود 
چيزي بود كه در آثار آصف بيات نيز تحت عنوان «پسااسالمگرايي» وجود دارد. اسالم تعامل گرا 
كه درصدد پيوند با مؤلفه هاي جهان نوين همچون حقوق بشر، اقتصاد آزاد، دموكراسي، حقوق 
زنان و... است. «مدل تركيه» كه در آن سال ها در پيشخوان فكري و مطبوعاتي ايران تبديل به 
ــده بود برآيند همين امر بود.  به زودي اسالم ميانه رو تبديل به يك دستور كار  موضوعي داغ ش
رسانه اي در سطح جهان شد. ساخت فيلم «من خان هستم» در سينماي باليوود با بازي شاهرخ 
ــراي اوباما نيز رفت.  ــي كه در پايان يك رپرتاژ تبليغاتي ب خان به همين امر مي پرداخت؛ فيلم
همچنين ساخت فيلم «ملكه صحرا» با بازي نيكل كيدمن در راستاي همين ايده بود. اعطاي 
جوايز صلح نوبل به زنان مسلمان در آن سال ها از جهت برجسته سازي اسالم ميانه رو محسوب 
مي شد. اعطاي جايزه صلح نوبل به «توكل كارمان» زن اخواني يمني در سال 2011 و نيز «مالله 
يوسف زي» فعال حقوق بشر پاكستاني در سال 2014 در جهت بديل سازي در همين راستا بود. 
ــعه» در  ــالم گرايي كه نمادش نئو اخواني هاي تيم «عدالت و توس ــالم تعامل گرا و پسااس اس
ــتوانه قطر كه تبديل به «قلك اخوان المسلمين» شده بود در برابر الگوي  تركيه بودند به پش
ــتا در آستانه بهار عربي در رأس سازمان  بنيادگرايي اسالمي تعريف مي شدند. در همين راس
اخوان المسلمين يك خانه  تكاني اساسي رخ داد. تيم محمدمهدي عاكف و كمال هلباوي كه 
روابط بهتري با ايران داشتند كنار گذاشته شدند و در عوض تيم ليبرو اخواني ها كه متحد قطر، 
ــد عام جديد اخوان به همراه افرادي  تركيه و اوباما بودند روي كار آمدند. «محمد بديع» مرش
چون عصام العريان، خيرات شاطر، محمد مرسي و... جزو تيم جديد اخوان آن هم در آستانه بهار 

عربي بودند كه توانستند پس از چند دهه مبارزه در مصر به قدرت برسند. 
از دل شكست اسالم ميانه رو در موج نخست بهار عربي، يك نسخه راديكال تر يعني داعش پديد 

آمد تا اين بار با شدت بيشتري درصدد تغيير جغرافياي سياسي خاورميانه برآيد.

رايج ترين اشتباهات دوران خواستگاري!
ــتي به  محبوبه پاليزوان طي يادداش
دوران  ــتباهات  اش ــن  رايج تري
خواستگاري پرداخت. مواردي كه در 
اين يادداشت بدان ها اشاره شده است 

عبارتند از:
   نشانه هاي جدي به شوخي گرفته 

مي شوند
ــتباه در دوران  ــن اش خطرناك تري
ــم مان را به داليل گوناگون بر نشانه هايي  آشنايي و جلسات خواستگاري، اين است كه چش
كه در اين مرحله از فرد و خانواده اش مي بينيم، ببنديم. افراد نشانه ها را از طريق كم اهميت و 
بي اهميت نشان دادن، توجيه كردن و منطقي جلوه دادن و گاهي انكار كردن ناديده مي گيرند؛ 
براي مثال گفتن اينكه «چون درس هايش سخت است، عصباني مزاج است» يا گاهي مشاهده 
مي كنيم كه فرد، والدينش را علت مشكالت خود معرفي مي كند و از اين نشانه ها بدون تأمل 
عبور مي كنيم، در حالي كه احتمال دارد اين فرد كًال مسئوليت پذير نباشد و در اين صورت نفر 

بعدي كه انگشت اتهام شكست ها را سمت وي نشانه خواهد رفت، شما باشيد. 
ــداردهنده از همان ابتدا قابل مشاهده   معموالً در بيشتر ازدواج هاي ناموفق، نشانه هاي هش
هستند، اما مورد توجه واقع نمي شوند. بنابراين هر گونه ترديد در مورد ازدواج با فرد مقابل، به 
منزله تابلوي ايست است و الزم است تا زماني كه ترديدهايتان را حل نكرده ايد، ازدواج نكنيد. 
ــاوره گرفتن از بزرگ ترها و مشاوران  ترديدها هم از طريق گفت وگوي بيشتر، تحقيق و مش

متخصص قابل برطرف شدن است. 
    به سرعت از باورها دست برمي دارند

ــان دهند كامًال با يكديگر هم  ــنايي گاهي افراد به دليل اينكه مي خواهند نش در فرآيند آش
ــند تا ارتباط را حفظ كنند.  ــرعت از باورها و ارزش هايشان دست مي كش كفو هستند، به س
درست است كه سازش و كنار آمدن در زندگي الزم است، اما اين مسئله مربوط به اين مرحله 
نمي شود، چراكه پيش از ازدواج شما به تنها فردي كه تعهد داريد خودتان هستيد. پس در اين 

مرحله بايد اگر نظرات متفاوتي با طرف مقابلتان داريد، به طور واضح و روشن بيان كنيد. 
    مطمئن هستند كه مي توانند طرف مقابل را تغيير دهند

يكي از باورهاي رايج اما كامًال غلط كه در ميان دخترها شايع تر است، اين است كه با عشق و توجه 
مي شود طرف مقابل را تغيير داد. دختران و پسران جوان تصور مي كنند بعد از ازدواج مشكالت كم 
مي شود، چراكه عشق و عالقه، طرف مقابل را قابل انعطاف خواهد كرد، اما شروع زندگي مشترك 
آغاز استقالل افراد از خانواده هايشان و به دوش كشيدن مسئوليت هاي زندگي مشترك است و 

همين مسئوليت ها به طور طبيعي، دختر و پسر را با مشكالتي مواجه مي كند.

 مالل آورتر از قرعه كشي هاي خودرو
 ديديد تا حاال؟!

ــي هاي  ــخره تر و مالل آورتر از قرعه كش ــاهي توئيت كرد: مس اكبرش
ــداد متقاضيان و ميزان عرضه،  خودرو ديديد تا حاال؟! با اين وضع تع
ــتر از برنده شدن در  ــوزن در انبار كاه، بيش شانست در پيدا كردن س

قرعه كشي است!  

 وارونه نمايي در رسانه ها 
با شرح تصويرهاي غيرواقعي

يكي از فعاالن توئيتر با نام كاربري «بانج» براي نشان دادن وارونه نمايي 
ــت: نجات گورخر از غرق شدن با  در رسانه ها با انتشار تصوير فوق نوش

حضور به موقع تمساح فداكار!

لوايحي مربوط به مدارس در آيووا
ــوط به مدارس در  ــرد: ارائه لوايح مرب ــام «هيچ» توئيت ك كاربري با ن
ــگرا و منع  صحن مجلس ايالتي آيووا: 1) اخراج دانش آموزان همجنس
ارائه مطالب مربوط به همجنسگرايي براي دانش آموزان كالس سوم و 
پايين تر 2) منع تأييد دانش آموزي كه هويت جنسي اش با شناسنامه 

مغاير باشه و منع معلم به تشويق دانش آموز براي تغيير جنسيت.

سه دسته اقتصاددان!
حسن حسن خاني توئيت كرد: آقاي راجر فامر در كتاب «اقتصاد چگونه 
كار مي كند؟» اقتصاددانان رو سه دسته ميدونه: اقتصاددان آكادميك، 
ــتگذار. تأمل كنيد ببينيد  اقتصاددان ژورناليست و اقتصاددان سياس

ميتونيد با اين نگاه، اقتصاددانان رو دسته بندي كنيد؟
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سارا ارجمند در «زوميت» از عجايب هفتگانه قديم و جديد 
نوشت. خالصه اي از بخش عجايب هفتگانه جديد در ادامه از 
نظر مي گذرد: در سال 2000، شركتي سوئيسي كمپيني به نام 
«عجايب هفتگانه  جديد جهان» را آغاز كرد و دهها ميليون 
نفر در سـايت هاي ميراث جهاني يونسكو به آثار فهرست 
ارائه  شـده رأي دادند. اين عجايب در چهار قاره قرار دارند 
و ساالنه هزاران گردشـگر را به سمت خود جذب مي كنند.

ــي هاي  ــا يكي از موضوع هاي داغ بررس و نجومي ماياه
ــن بناي  ــتيلو مهم تري ــت. هرم ال كاس ــي اس پژوهش

چيچن ايتزاست كه ارتفاع آن به 30 متر مي رسد. 
شهر پترا

ــرار دارد و براي  ــهر پترا در جنوب اردن ق ش ساكنانش به رقمو (Raqmu) هم معروف بود. 5
اين شهر زماني كالنشهري بزرگ بود و قدمتش به قرن 
ــته و  ــردد و به دليل معماري برجس چهارم ق م بازمي گ
ــرفته  باستاني مي درخشد. بعدها  سيستم آبرساني پيش
ــهر مكان هاي  ــدند. اين ش ــلط ش ــا بر پترا مس رومي ه
ــيق، گنجينه، معبد شيرهاي  برجسته اي مثل تنگه  س

بال دار، معبد بزرگ و حتي يك سد دارد. 
ماچوپيچو

ماچوپيچو كه در قرن پانزدهم م ساخته شد،  سنگري اينكايي در منطقه  كوهستاني  آند پرو 6

ــته به دليل قرارگيري در نوك  ــايت برجس بود. اين س
كوهستاني شيب دار به شهرت رسيده است. زمين هاي 
ــت كيلومتر در  مقدس ماچوپيچو با طول تقريبي هش
ــرار دارند. اين بنا  ــي 2هزار و400 متري ق ارتفاع تقريب
ــان حمله   ــدن و در زم ــاخته  ش ــال پس از س 100س
ــد. ماچوپيچو با بيش از 3هزار  اسپانيايي ها متروكه ش
پله  سنگي سطوح مختلفي را به يكديگر وصل مي كند. 
ــك راز  ــو به صورت ي ــي ماچوپيچ ــرد اصل  هنوز كارب

باقي مانده است. 
تنديس مسيح در برزيل

تنديس مسيح در ريودوژانيروي برزيل قرار دارد.  اين مجسمه  غول پيكر 38 متر ارتفاع و 635 تن 7
متريك وزن دارد و آن را پال الندوسكي، هيتور دا سيلوا 
ــال هاي 1922 و 1931  ــتا و آلبرت كاكوت بين س كاس

به عنوان نمادي از سالگرد استقالل برزيل ساختند.
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در امتداد دشمن

روزنامه ايران در يادداشت ديروز خود نوشت: 
قريب چهار ماه پس از اتفاق تلخ درگذشت 
مرحومه مهسا اميني و آغاز اغتشاشات ناكام 
جريان ضدمردمي به پشتوانه بي نظير سران 
كشورهاي خارجي و عوامل ضدانقالب با به كار انداختن همه عوامل الزم 

براي اخالل و تخريب در يك كشور مي گذرد. 
ــتن بر تعرض و تعدي آنان به جان و  حمايت از آشوبگران با چشم بس
مال و نواميس مردم و سپس تشكيك و ترديد در احكام قضايي مجازات 
ــت نقش آفريني اين عناصر داخلي در تشجيع و  اين اشرار، گام نخس
تحريك دولت هاي غربي به آغاز پروژه تحريم هاي مردم ايران بود. در 
گام بعدي و به  رغم حضور پرشور مردم در استقبال و حمايت بي نظير از 
رئيس جمهور در مناطق مختلف كشور مانند يزد و بايكوت اين اخبار، 
جريان مخالف دولت با القاي عدم مقبوليت دولت مستقر، گام بعدي را 
اجرايي كردند. عناصر مخالف دولت كه متأسفانه با دروغ بزرگ «طرف 
ــر كردن دولت با  ــاي اخير تالش كردند با درگي مردم بودن» در ماه ه
ــور از چاه ويلي كه  ــي، مانع از وقوع اتفاقات بزرگ و نجات كش حواش
دولت سابق كشور را در آن گرفتار كرده، بشوند، با اقدامات اخير خود 
ــيدن به اهداف خود در مخالفت با دولت حتي از  نشان دادند براي رس
ضربه زدن به معيشت و زندگي مردم و همدستي با دشمنان ايران نيز 

ابايي ندارند. 
--------------------------------------------------

سرمايه هاي سياسي غرب در ايران!
روزنامه رسالت در يادداشت ديروز خود 
ــاه كه  ــن مقدمه كوت ــاره به اي با اش
ــي غرب در ايران  سرمايه هاي سياس
ــت: دوران قاجار و پهلوي دوران  ــت، نوش ــوختن اس مدام در حال س
سرمايه گذاري انساني غرب در ايران بود. با ظهور انقالب اسالمي، بخشي 
از اين سرمايه ها به غرب كوچ كرد. بخشي از آن در داخل ماند تا زاد و ولد 
كند. از آغاز پيروزي انقالب روزي نيست كه جاسوسان، خودفروختگان 
ــان زير تيغ حذف نيروهاي امنيتي و قضايي قرار نگيرند.  و وطن فروش
ــي اولين آنها و آخرين نيز نيست. اين  علي رضا اكبري گاندوي انگليس
ــئله اصلي در  ــئله نفوذي ها هميشه يك مس رشته سر دراز دارد. مس

صيانت از امنيت ملي است. 
ــاره به افاضه اخير خانم كلينتون، وزير خارجه  نويسنده در ادامه با اش
دوران اوباما و رقيب ترامپ، در مورد اغتشاشات اخير در ايران كه گفته 
ــتان مان در ايران به  ويژه روحانيون  «ما بايد تماس هاي خود را با دوس
ــتر كنيم و به آنها تفهيم كنيم»، اضافه كرده  ــگاه بيش و نخبگان دانش
است: پاسخ آن است كه سر فشار حداكثري سياسي، اقتصادي، نظامي 
ــت. اراده ملت ايران بر اراده شبكه هاي  و فرهنگي به سنگ خورده اس
جاسوسي دشمن و عناصر وطن فروش و تجزيه طلب و ضدانقالب پيروز 
شده است. خانم كلينتون در زميني دارد «دانه» مي پاشد كه مستعد 
همين حرف هاي فريب آميز است. برخي از به  اصطالح روحانيوني كه 
اخيراً حرف هايي زده اند، الهام از همين حرف هاي بي ربط خانم كلينتون 
است. ايضاً برخي سياسيون هم همين حرف ها را با تفاوت هايي نشخوار 
مي كنند. ما اكنون در مرحله «پسافتنه» هستيم. دشمن دارد تلفات 
ــد. فاز بعدي فتنه  ــاي بربادرفته را احصا مي كن خود همراه با هزينه ه
ــربرخواهد آورد؟ از اين فتنه تا فتنه بعدي چقدر  ــت؟ از كجا س چيس
زمان داريم؟ سؤاالتي كه بايد در اتاق جنگ نرم و جنگ شناختي مراكز 

امنيتي، سياسي، نظامي و قضايي پاسخ آن را يافت. 
--------------------------------------------------

روش انگليس در جنگ تركيبي
ــع اخير دولت  ــاره به مواض ــدس با اش روزنامه ق
ــت در حال  ــا اعالم كرده اس انگليس كه بريتاني
ــا اكبري،  ــس از اعدام عليرض ــام پ بازبيني برج
ــتگاه اطالعاتي انگلستان است،  ابرجاسوس دس
نوشت: ابتدا انگليسي ها مسئله اعدام يك جاسوس به جرم اقدام عليه 
امنيت ملي را مطرح مي كنند كه به  دنبال آن بايد اين سؤال را مطرح 
ــاهد  ــد، بازهم ش ــر ضدملي معدوم نمي ش ــر اين عنص كنيم كه اگ
بهانه جويي آنها نبوديم و اگر حبس ابد به اين فرد داده مي شد، مشكلي 
پيش مي آمد؟ اينها مسائلي است كه خلط آنها با يكديگر گرداب هاي 
ــي از تاكتيك  ــي آورد و اين بخش ــراي مخاطبان به وجود م ذهني ب
ــاس قوانين  ــت. امروز بر اس ــه ملت ايران اس انگليس در جنگ علي
كشورمان اشد مجازات براي يك خائن، اعدام است و انگليسي ها در 
ــال 1965 اين قانون را در  ــتند، اما در س گذشته چنين قانوني داش
انگلستان و در كشور ايرلند در سال 1973 ملغى كردند. آنها همين 
ــيله اي براي مداخله جويي قرار داده اند تا ديگران را وادار  محور را وس
كنند مثل انگليس باشند، اين امر براي ملت هاي مستقل امكانپذير 
نيست. دولت انگليس هر چيزي را كه بخواهد مي تواند پاك كند، مگر 
ــگر را. اينكه امروز انگليسي ها  حافظه تاريخي ملت هاي آگاه و كنش
رسماً ورود كرده و حمايت خود را از يك ابر جاسوس اعالم مي كنند، 
ــوس هاي خود در نقاط مختلف دنيا  يعني مي خواهند به شبكه جاس
ــتيباني بدهند. عليرضا اكبري، جاسوس بريتانيا  پيام حمايت و پش
ــت. يكي از روش هاي براندازي توسط دولت  ــتان داش تابعيت انگلس
ــتگاه هاي  ــطوح امنيت ملي و دس ــا در س ــوذ مدنظر آنه بريتانيا نف
تصميم گيري كالن است. مي توان اذعان كرد، خردگرايي و هوشياري 

جمعي، آغازي بر پايان نفوذ دولت هاي استعماري خواهد بود.

88498443سرويس  سياسي

نگاه غربي، زن را بدون خانواده  مي خواهد

رهبر معظم انقـالب در ديدار اقشـار مختلف 
بانوان با اشـاره فاجعه آميز بودن نگاه غرب به 
مسـئله زن خطاب به بانوان عالم و دانشـمند 
فرمودند: «يكي از كارهاي مهم شما همين است 
كه فاجعه آميزي نگاه فرهنگ غربي به مسئله  
جنسيت و مسئله  زن را افشا كنيد». 1401/10/14

ــواده و  ــش زن، خان ــن رو «ريحانه» بخ از همي
ــانه KHAMENEI. IR در  سبك زندگي رس
ــومين مطلب از پرونده غرب از زبان غرب، به  س
مسئله غيبت خانواده در اسناد بين المللي حوزه 

زن مي پردازد. 
اعالميه  جهاني حقوق بشر، كنوانسيون رفع تمامي 
ــعه  هزاره   ــكال تبعيض عليه زنان، سند توس اش
ــعه  پايدار2030، ميثاق هاي  ــند توس 2015، س
بين المللي، اين عناويني كه فهرست شد، تنها نام 
برخي از اسناد بين المللي با شعار حمايت از حقوق 

بشر و به  طور خاص حمايت از جنس زن است. 
اين اسناد بخشي از پازل ليبرال دموكراسي غرب 
براي دفاع از زن است، اما حاال با چند دهه اجراي 
چنين قوانيني در جوامع، امروز زن در دنياي غرب 
در كدام نقطه ايستاده است؟ اين پشته از اسنادي 
كه بندبه بندش مدعي رساندن زن به حقوق برابر 
و تبعيض زدايي از جوامع است، چه آورده اي براي 

زنان غربي داشته است؟
ــدا بايد  ــت از زن ابت ــت كه براي حماي واضح اس
ــاي متعدد و  ــتي از هويت او و نقش ه درك درس
ــت. از بين  ــه تجربه مي كند، داش چالش هايي ك
ــده دارد، مادري كردن  ــه زن بر عه نقش هايي ك
ــت. نقش مادر در  از اهميت ويژه اي برخوردار اس
باورهاي ديني و اعتقادي، افسانه ها و اسطور ه هاي 
تمام ملل جهان جايگاه مهم و نفوذ عميقي دارد 
كه هرگز نمي توان از آن چشم پوشيد، اما در همين 
نقطه مي توان پرسش مهمي مطرح كرد: سكوت 
اسناد بين المللي در قبال نقش مادري به چه دليل 
است؟ خانواده در كجاي اين اسناد قرار دارد؟ در 
حالي كه تشكيل خانواده و ايفاي نقش در آن، در 
ــوان به  هيچ وجه  فطرت خلقت قرار دارد و نمي ت

انكارش كرد يا ناديده اش گرفت. 
اسناد بين المللي با اصل قراردادن مرد، به  دنبال 
ــه  آن چيزي  ــوق زن را هم ــتند كه حق آن هس
ــاس  تعريف كنند كه مرد به  طور غريزي يا بر اس
ساخت جوامع داراست. اين گزاره هرگز به  معناي 
ــت،  ناديده گرفتن ظلم تاريخي به جنس زن نيس

ــت كه اگر زن  بلكه به  دنبال بيان اين موضوع اس
در جوامع تحت ستم قرار گرفته است، آيا مسير 
اسناد بين المللي مي تواند زن را به آن شأن و حقوق 

اصلي اش بازگرداند؟ 
اگر زن در دوره  جاهليت در غرب و شرق تحت ستم 
ــناد بين المللي مواجه  بوده است، امروز نيز با اس
است كه همچنان تمايزات جنسيتي او را ناديده 
ــترده در خصوص نحوه   مي گيرند، اما به  طور گس

زيست جنسي او اظهارنظر مي كنند!
نگاه غربي حاكم بر اسناد بين المللي همواره زن را 
از دريچه  مردانه و جداي از هرگونه پيوندي ميان 

جنس و ويژگي هاي جنسيتي نگريسته است. 
ــناد است،  برابري به  ظاهر تنها دغدغه  اين اس
ــا در اين آزادي  ــت. آي اما خبري از عدالت نيس
ــان مي آورند،  ــه ارمغ ــه براي زن ب و برابري ك
تفاوت هاي ُخلقي و َخلقي زنان و مردان اعمال 
ــت به نفع زنان  ــده و به اهميت تبعيض مثب ش
ــت؟ آن هم زناني كه طبق  ــده اس پرداخته ش
ــه اندازه   ــعار برابري، بيرون از خانه ب همين ش
مردان كار مي كنند و وقتي نوبت به درون خانه 
مي رسد، شغل دوم يعني خانه داري و فرزندداري 
را شروع مي كنند، بي آنكه اين اسناد بين المللي 
ــاي درون خانواده كه اصلي ترين  درباره  نقش ه
نقش هاي منطبق بر جنسيت زنانه است، سخني 
به ميان آورده باشند، به  طوري كه مي توان گفت 
ــدات بين المللي، جايگاه  برخي بندهاي معاه
ــي صرف تنزل داده و  زن را تا حد شريك جنس
برداشتن هر گونه قيد از اين موضوع را تعبير به 

حقوق زن كرده اند!
ــت: در حالي كه نظام  ــز اهميت اين اس نكته  حائ
سلطه كشورها را براي پيوستن به اسناد بين المللي 
تحت  فشار قرار مى دهد و آنان را متعهد به اجراي 
ــال مي بينيم كه  ــناد مي كند، در عين ح اين اس
ــوري  است كه در بين 195كشور  امريكا تنها كش
دنيا زير بار پيوستن به كنوانسيون حقوق كودك 
ــتن به اين  ــت. بهانه  امريكا براي نپيوس نرفته اس
كنوانسيون، ناديده گرفته شدن خانواده در حمايت 

از كودكان است. 
ــتغال  يكي از مصاديق برابري براي غرب، حق اش
ــان و برابر در  زنان و بهره مندي از موقعيت يكس
محيط كار است كه اسناد بين المللي هميشه به 

آن اشاره مي كنند. 
اين موضوع گرچه فاصله  مردان و زنان را در محيط 

ــاعت كاري زنان را  و وضعيت كاري كم كرده و س
ــت، اما به همان  به اندازه  مردان طوالني كرده اس
نسبت روابط مادر و فرزند سرد شده و ديگر وقتي 

براي رسيدگي به كودكان نمانده  است. 
ــت كه  ــي  اس ــري در حال ــراي براب ــا ب تالش ه
مادري كردن جزئي از فطرت زنانه است و نمي توان 

آن را ناديده گرفت. 
ــش مادري به  ــغل و درآمد به نق اولويت يافتن ش
ــدي در ارائه  خدمات  ــت كه باب جدي حدي اس
ــودكان در  ــات مراقبتي از ك ــوان خدم تحت  عن
ــده  ــوده ش ــت هاي رفاه جوامع غربي گش سياس
ــتي كه اگر چه در ظاهر فريبنده و  ــت؛ سياس اس
ــت،  به  دنبال كريمانه جلوه دادن رفتار دولت هاس
اما در عمل نشان از نگاه دست چندمي به مسئله  
تربيت كودك و بي اهميتي آن نزد چنين جوامعي 
دارد. ديدگاه سرمايه  داري از توجه به مادر و نقش 
ــد زد، اما زن در  ــدي به جيب نخواه مادري عواي
نقش نيروي كار كه در بسياري از جاها نيروي كار 
ارزان نيز شمرده مي شود، كامًال در جهت تأمين 

منافع آن است. 

غرب تغييرات گسترده اي را در نگاه به زن تجربه 
ــش را زياد  ــي كه نام ــت. انقالب جنس كرده  اس
ــنيده ايم، نقش ها را تغيير داد. زنان بازنده  اين  ش
تغيير نقش ها بودند و كمرنگ شدن نهاد خانواده 

مهم ترين حاصل اين انقالب بود. 
ــري كردن  زني كه تا پيش از اين مادري و همس
ــت و در حصار  را مهم ترين وظيفه  خود مي دانس
امن خانه قرار داشت، حاال بيش از گذشته امكان 
حضور در صنعت و اشتغال را داشت، اما همچنان 
با سطح حقوقي كمتري از مردان يا به  بياني ديگر 

كارگري ارزان. 
ــازمان همكاري و توسعه   ــاس داده هاي س بر اس
ــال2021 درآمد  ــا در امريكا در س اقتصادي تنه
ــد از درآمد مردان  زنان به  طور ميانگين 16درص

كمتر بوده است. 
فضا براي حضور زن در عرصه  اشتغال فراهم شد، 
بي آنكه ظرافت هاي جسمي و روحي او در قوانين 
كار ديده شود و بي آنكه حضور در خانواده را براي 

او تضمين كند. 
ــده  زنان  ــك جهاني عم ــاس داده هاي بان بر اس
سرپرست خانوار در كشورهاي غربي زناني هستند 
كه يا هيچ گاه خانواده اي تشكيل نداده اند يا طالق 

گرفته اند. 
نكته  حائز اهميت آن است كه ليبرال دموكراسي 
غرب به  عنوان مؤلف شعارهاي برابري و احياي 
حقوق زن، واقعيت هاي ضدزن نظير زنانه شدن 
چهره  فقر را چگونه توجيه خواهد كرد؟ سال ها 
ــورهاي اروپايي چرا  ــناد در كش اجراي اين اس
ــدن وضعيت مادي زنان  حتي منجر به بهترش

نشده است؟ 
بر اساس گزارش پارلمان اروپا، شكاف فقر مبتني 
ــال2017  ــور عضو از س ــيت در 21كش بر جنس

افزايش يافته است. 
واقعيت اين است كه سال هاست كميت غرب در 
پاسخ به اين سؤال كه جايگاه خانواده در اين اسناد 
كجاست مي لنگد و به همين ترتيب پاسخي هم 

براي وضعيت خانواده در جوامع غربي ندارد. 
چگونه مي توان ادعاي حمايت از حقوق زن و ادعاي 
توانمندساختن زن را داشت، بي آنكه نقش زن را در 
مهم ترين نهاد اجتماعي و نخستين جايگاهي كه او 

در آن زيست مي كند، ناديده گرفت؟ 
ــناد بين المللي، زن به  در نگاه غربي حاكم بر اس
 معناي مقابل و در تضاد مرد معنا شده و هيچ گاه 
ــتر خانواده در نظر گرفته  هويت جمعي او در بس
نشده  است. چشم پوشيدن بر اهميت نقش خانواده 

نتيجه  اي پيش بيني شدني  دارد. 
ــا از صرف زن و فرديت او  نگاه غربي مي گويد م
بدون توجه به جامعه و خارج از تمام نقش هايي 
كه در طول زندگي بر او محول مي شود، حمايت 
ــي نهاد خانواده  ــم، در نتيجه در مواقع مي كني
ــاختاري ظالمانه  ــل حمايت هاي ما س در مقاب
ــاب مي آيد كه جلوي آزادي هاي زنان  به حس

را مي گيرد. 
ــاختار خانواده  بنا بر اين نظر، زن حق دارد از س
ــد و ما نيز از  ــرد بيرون بياي هر زمان كه اراده  ك
ــر از آن هم، وقتي به  او حمايت مي كنيم. پيش ت
ــارج از خانواده ارج بنهيم  زنان و مردان جدا و خ
ــت كه كسي زير بار  و حمايت كنيم، طبيعي اس

تشكيل خانواده نخواهد رفت. 
ــه  غربي موجب  ــاً در جامع ــي نهايت چنين نگاه
ــي نهاد خانواده و رواج زندگي ها و روابط  فروپاش

جنسي خارج از نهاد خانواده شده است. 
اين بي بندوباري در نهايت به ضرر زنان و موجب 
ــود. افزايش  ــدن حقوق زنان خواهد ب پايمال ش
زندگي هايي كه اصطالحاً آن را هم  باشي يا رابطه  
ــش مواليد خارج از  ــد مي نامند و افزاي بدون تعه
ــناد  ــي از آورده هاي اس رابطه قانوني، تنها بخش
ــوزه  زن براي زنان جهان به  ويژه  بين  المللي در ح

زنان غربي است.

افشاگري درباره سرقت 40 ميليارد دالري 
 خاندان پهلوي حين فرار از ايران

هر چه از پيروزي انقالب اسالمي فاصله مي گيريم، نه تنها خاندان منحوس 
پهلوي كه بعضي از پژوهشگران تاريخ، درباره پول ها، جواهرات و طالهايي 
كه بستگان محمدرضا پهلوي و مديران ارشد طاغوت از كشور خارج كرده اند، 
ذهن ها را دچار تشكيك و ترديد مي كنند، اما حافظه تاريخي ملت ايران هم 
ــد، دو روزنامه امريكايي و انگليسي نيويورك تايمز و  اگر فراموش كرده باش
ــال اخير خود به ارقام تكان دهنده  فايننشال تايمز در افشاگري هاي 44س
دزدي خاندان پهلوي و مديران ارشد رژيم طاغوت اشاره كرده و فقط ميزان 

پول هايي را كه آنان با خود برده اند، بالغ بر 40 ميليارد دالر تخمين زده اند. 
روزنامه نيويورك تايمز در دهم ژانويه 1979 با استناد به گفته منابع بانكي 
ــال آخر  ــت: مبلغي بين 2 تا 4 ميليارد دالر فقط در طول دو س جهاني نوش
حكومت پهلوي از سوي خانواده سلطنتي ايران به امريكا منتقل شده است. 
روزنامه «فايننشال تايمز» نيز در سال1391 به بهانه وقوع انقالب هاي عربي، 
ــط محمدرضا پهلوي را 35 ميليارد دالر  ميزان دارايي هاي خارج شده توس
ــت كه 130 ميليون دالر نيز توسط هفت مدير  اعالم كرد. اين در حالي اس

ارشد كشور از ايران خارج شده است. 
در همان سال ها كريستين ساينس مانيتور در مقاله اي ضمن بررسي بخشي 
از فهرست اموالي كه شاه از ايران خارج كرده بود با تيتر «ثروت افسانه اي شاه 
ايران» نوشت: آيا ثروتي كه شاه از ايران خارج كرده است افسانه اي است؟ بله، 
افسانه اي است، زيرا تاكنون هيچ كس جز شاه مخلوع نمي داند هنگام خروج 

از ايران در 16ژانويه 1979 دقيقاً چه مقدار پول با خود برده است. 
  شاه در اين دزدي دست تنها نبود!

ــي- امريكايي در كتاب  ــته ارمن «يرواند آبراهاميان» از تاريخ نگاران برجس
«ايران بين دو انقالب» ضمن اشاره به مقاله روزنامه «نيويورك تايمز» در آن 
زمان درباره بنياد پهلوي آورده است: «به نوشته نيويورك تايمز در پس ظاهر 
فعاليت هاي خيريه، اين بنياد به سه منظور به  كار مي رفت: به  عنوان منبعي از 
درآمد براي خاندان سلطنتي، به  عنوان ابزاري براي اعمال نفوذ در بخش هاي 

مهم اقتصاد و به  عنوان مجراي پاداش به حاميان رژيم.»
اين استاد دانشگاه امريكايي همچنين درباره اموال به  غارت رفته توسط 
ــتناد به آمار بانك  ــلطنتي با اس نزديكان محمدرضا پهلوي و دربار س
مركزي در آغازين روزهاي انقالب اسالمي مي نويسد: «بانك مركزي 
ــخاص برجسته (رژيم پهلوي) منتشر  ايران ليستي را از 177نفر از اش
كرد كه جمعاً حدود 2 ميليارد دالر را به خارج از اين كشور منتقل كرده 

بودند. برخي از مهم ترين افراد در بين آنها به اين شرح است:
ـ جعفر شريف امامي، حدود 31 ميليون دالر

ـ غالمعلي اويسي، 15 ميليون دالر
ـ نمازي، 9 ميليون دالر

ـ ناصر مقدم، 2 ميليون دالر
ـ شهردار وقت تهران، 6 ميليون دالر
ـ وزير وقت بهداشت، 7 ميليون دالر

ـ مدير شركت ملي نفت ايران، بيش از 60 ميليون دالر
  چمدان هاي پر از جواهرات چه شد؟

بسته بندي و جمع آوري دالرهاي امريكايي كه از ماه ها قبل نقداً جمع شده 
بود، توسط بخش مالي دربار انجام شد. تاج شاهنشاهي با 3هزارو380 قطعه 
الماس و 50قطعه زمرد، 368حبه مرواريد و با وزن دو كيلو و 80گرم و از نظر 
ــزارو646 قطعه الماس و تعداد قابل  قيمت غيرقابل تخمين و تاج ملكه با ه
توجهي از جواهرات ديگر و طال به ارزش دهها ميليون دالر به عنوان بخش 
اندكي از جواهرات ربوده شده سلطنتي هستند. بسته بندي اين گنجينه ها 
ــرعتي خاص مي طلبيد كه بايد درون چمدان ها و صندوق ها جاي داده  س
مي شد. در جريان اين بسته بندي ها بسياري از جواهرات توسط اعضاي تيم 

بسته بندي دزديده شد و هرگز ردپايي از آنها به  دست نيامد. 
  خريدها و غارت هاي قبلي

البته اين تنها بخشي از سرقت بزرگ خاندان پهلوي بود. آنها در سال هاي 
ــورهاي مختلف  ــي را بابت خريد خانه و ويال در كش قبل هم مبالغ هنگفت
ــرده بودند كه يكي از  ــوئيس، ايتاليا، انگليس و امريكا هزينه ك از جمله س
معروف ترين آنها كاخ گل رز در سوئيس بود كه به مبلغ 1/5ميليون فرانك 
سوئيس خريداري شد و مدتي هم در اختيار برلوسكوني بود كه در نهايت 

توسط خاندان پهلوي به مبلغ 10 ميليون فرانك فروخته شد. 
عالوه بر قصر ها و باغ هايي كه مستقيماً به نام محمدرضا پهلوي و خاندان وي 
درآمده بود، شاه در خارج از كشور نيز امالك بسياري داشت كه مي توان به 
گران ترين خانه و پارك در حومه لندن، قصر و باغ هاي «استيل مانس» كه 
ــد، اشاره كرد. همچنين گران ترين باغ و  ملكه اليزابت دوم در آنجا متولد ش
ــاه در كاپري يك باغ بزرگ و  ساختمان در ناپل (ايتاليا) متعلق به او بود. ش
وياليي مجلل داشت. همچنين قصر مجللي هم در سنت موريس داشت كه 
زمستان ها را در آنجا مي گذراند، به نحوي كه سنت موريس سوئيس در بين 
ديپلمات هاي خارجي به پايتخت زمستاني ايران معروف بود! شاه همچنين در 
سال1350 يك جزيره در اسپانيا به مبلغ 700 ميليون دالر خريداري كرد. 

طبق نوشته روزنامه «ديلي اكسپرس» چاپ لندن مورخ 28مارس1978 شاه 
يك ملك بزرگ هم در منطقه كوه هاي راكي امريكا به قيمت يك ميليون پوند 
انگليس خريده بود. ميزان ثروت و دارايي هاي شاه مخلوع در خارج از كشور به 
حدي بود كه تنها اشرف پهلوي،  خواهر وي در نوروز سال53 در يك قمارخانه 

در شهر كن در يك شب 15 ميليون فرانك باخت!
به نظر مي رسد بخشي از پول ها و جواهراتي كه از جيب مردم ايران به سرقت 
رفت، بابت خريد زمين مشهوري در لس آنجلس كه به گران ترين زمين جهان 
مشهور شد، هزينه شد، اما رضا پهلوي سال2021 آن را به قيمت يك ميليارد 

دالر فروخت و معلوم نيست پول آن را صرف چه كاري كرد. 
منبع: فارس

   گزارش

جدول

پاسخ جدول شماره 6678

طراح:عليرضا سجادى فر       شماره 6679

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 ي ب ا ر ع ا  د ر ي  ت ا ب ن 1
 م ا ر ا  ك ا م ا ز  هـ ش ر ا 2
  ل و ن ا ت م  ي د ا و  و ز 3
 م ك  د ي ي ا ت  ي ر ي ج ن ا 4
 ي ا ب  ب و ن ا د  ي هـ ا ش  5
 ا ن ا د ا  ت ر ا م ا  ل ا هـ 6
 ن  د و ر د  ي ر د ن ب  م ا 7
 ك ب ي س  ر ا ك و ر  ا س هـ م 8
 و و  ت ن ا ي خ  س ك ي ا  ب 9
 ب ت ك  هـ م س ا ب  ش ن ك ا و 10
  و ن ي م  ي ن ا ب ت  ت ش ر 11
 ل ل ا ر ا پ  هـ ب ل ا س  ت گ 12
 ك ي  ق ر ي ب  م غ ر ي ل ع  13
 ا س ن ا  ن ا هـ و و  م ك ا ح 14
 ت م ق ن  هـ ر ا  ر ت ن ا ل ك 15

 

از باال به پايين
ــبك كه در صنايع هوافضا كاربرد دارد- مالقه بزرگ   2- وزير حضرت سليمان نبى (ع)- گوشه اى    1- فلزى س
ــبو   4- پيشانى سفيد معروف-  ــور   3- چانه گيالنى- حى- شهرآورد- چوب خوش در دستگاه هاى سه گاه و ش
تابستان آذرى- رنگ- همسر يعقوب نبى     5- محصول گرگان- پايتخت بوليوى- بهشت   6- به مراد خويش 
ــت- از رنگ هاى گرم  ــق، افتخار، برترى و جذابيت اس ــمار    7- گلى كه نشانه عش  نرسيده- امتحان- مصرف ش
  8-  مزه حقيقت- وصله ناپيدا   9- بمب آتش زا- ماله بنايى   10- واحد سنجش الماس- دروغ- غول و عظيم الجثه 
  11-انباز- بهترين نوع چاى- سرمربى ليورپول   12- از پرندگان شكارى- خوش پوش- خواندن اين سوره براى 
ــوى- موزيك نظامى- بدهكار- خطاب بى ادبانه  ــيار مؤثر است-سرند   13- رود فرانس  برآورده شدن حاجات بس

  14- پايتخت كالدونياى جديد- زمام   15- ساالر ملى - نام سلطان محمد پيش از آنكه مسلمان شود

از راست به چپ
  1- تنيس روى ميز- از بين رفته   2- ترعه- مهد دليران   3- تير پيكاندار- دوربين اينترنتى- جاى دوشاخة 
برق- بچه مى زند    4- همراه تب- سالم انگليسى- تيم فوتبالى در يونان- دانه كش بى آزار   5- نوعى آبگوشت- 
ــرطان- راستا حسينى  ــا- سبزى ضد س ــابق اينتر و بارس ــيليايى س  آميخته به هم- بلند و مرتفع   6- بازيكن ش
  7- سردار خائن داريوش سوم- آسمان دره   8- كارتخوان سيار- طعام     9- از طوايف كرد- مثلث اسرارآميز 
اقيانوس اطلس   10- پهلوان ايرانى معاصر بهرام گور- پشت سر- جانورى موهوم با زهر كشنده   11- كشورى 
در قاره آفريقا- پهن ترين آبشار جهان واقع در الئوس- نوعى نان   12- فلز چهره- صورت غذاى رستوران- خروس 
عربى- شهر شيشه گران آلمان   13- ماه سرد- ترشى بادمجان- ثانياً نشده- بانگ چوپان   14- پايتخت دولت 

آشور- سروصداى زياد   15- قضاوت مغرضانه- ورزش رزمى كره اى
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.

جدول كلمات متقاطع

3 1 6
4 7 8

2 9
3 4 8

8 7
1 9

7 6 8 9
6 1 7

1 4

319845762
245716893
876239154
763951428
524687931
198423576
457368219
681592347
932174685

در نگاه غربي حاكم بر اسناد 
بين المللـي، زن بـه  معناي 
مقابل و در تضـاد مرد معنا 
شـده و هيـچ گاه هويـت 
جمعي او در بسـتر خانواده 
در نظر گرفته نشـده  است. 
چشم پوشـيدن بر اهميت 
نقـش خانـواده نتيجـه  اي 
پيش بينـي  شـدني  دارد. 
نگاه غربـي مي گويـد ما از 
صرف زن و فرديت او بدون 
توجه به جامعـه و خارج از 
تمام نقش هايي كه در طول 
زندگي بر او محول مي شود، 
حمايت مي كنيم، در نتيجه 
در مواقعـي نهـاد خانواده 
حمايت هـاي  مقابـل  در 
مـا سـاختاري ظالمانـه به 
حسـاب مي آيد كـه جلوي 
آزادي هاي زنان را مي گيرد



پنج شنبه   29 د   ى 1401 -  26 جماد   ى الثانى 1444

ويژه نامه هفتگى سبك زند   گى 
 و خانواد   ه روزنامه جوان

حتي به شوخي هم دروغ نگوييد

دروغ نگفتم، فقط راستشو نگفتم!

در احواالت دكتر زرين تاج كيهاني دوست

بانوي پزشك در ميانه ميدان جنگ
ــص اعصاب اطفال و  ــت كه با فوق تخص ــت، دكتر اطفال اس زرين تاج كيهاني دوس
ــغول فعاليت و خدمت به مردم است.  ــگاه علوم پزشكي تهران مش استادياري دانش
سال 1347 وارد دانشگاه مي شود و به خاطر عالقه اي كه به بچه ها داشته و وسعتي 
كه در اين رشته وجود داشت، همچنين به خاطر نيازي كه در رشته اطفال بود، اين 

رشته را انتخاب مي كند. 
ــرايط انقالب اجازه فعاليت  ــخت گيري مي كردند و حتي در ش خانواده او بسيار س
اجتماعي را به او نمي دادند، اما به مرور و همزمان با شروع دوران تخصصي تحصيالت 

خود اين محدوديت كم كم باز مي شود و مي تواند وارد ميدان شود. 
او جزو اولين گروه هاي امداد پزشكي جهاد بود كه به مأموريت اعزام شد و تا قبل از اين 
در درمانگاه ها به صورت خودجوش مشغول خدمت رساني بود. سا لهاي متمادي همراه 
با گروه هاي 10- 15 نفره به نقاط مختلف كشور به خصوص نقاط محروم اعزام مي شد. 
هر كجا از نظر بهداشتي و فضاي عمومي پرخطرتر بود، استقبال مي كرد؛ كامياران، 

سنندج، قروه، مريوان و... 
ــعي زيادي مي كند كه  ــهريور 59 بعد از اعالم جنگ به تهران برمي گردد و س در ش
ــود. نام دكتر زرين تاج كيهاني دوست با  به جبهه برود و باالخره موفق به اعزام مي ش
روزهاي اول جنگ و سرپل ذهاب و درمانگاه شهيد نجمي (اولين مقردرماني بعد از خط 
مقدم) گره خورده است. بانوي پزشكي كه در قلب خط مقدم ماند و نامش و خاطره 

رشادت هايش همچنان سر زبان هاست. 
او مي گويد:«امكانات نداشتيم و مجروحيني كه مي آوردند به عنوان اولين امدادرسان 
كمك مي كرديم و بعد آنها به عقب منتقل مي شدند. نزديك ترين بيمارستان به ما 

بيمارستان اباذر آبادان بود. در واقع آوردن شهدا از سنگرها نيز كار ما بود. بعد از مدتي، 
ــنگر 4- 3 كيلومتر بود. اولين تجربه اي كه من داشتم اين بود، روزي  فاصله ما با س
ــما پزشك هستيد و به كسي ديگر  زمين را پاك مي كردم كه خانمي به من گفت ش
واگذار كنيد. آن موقع دلم مي خواست همه بدانند كه من پزشكم و اين كار را انجام 
مي دهم، اما خداوند شرايطي را پديد آورد كه موقع برگشتن دلم نمي خواست كسي 
بداند پزشك هستم و اين كار را انجام مي دهم و در واقع هر كاري كه براي بچه ها انجام 

مي دهم ارزشمند است.»
ــود. معيار مادي براي او مهم نبود و  در فعاليت هاي جهادي با يك جانباز آشنا مي ش
ــترك را با او آغاز مي كند. وي بيان مى كند: «اگر بنا باشد مبناي ازدواج،  زندگي مش
ــد قطعاً نداشتن يا داشتن پا و دست معيار  تكامل و تقدير باشد و اگر مالك، تقوا باش

انتخاب نمي شود.»
زرين تاج كيهاني دوست دليل خود از انتخابش را اينگونه مى گويد:«وقتي كه هم گروه 
بوديم و ايشان سرپرست گروه ما بود، من احساس  كردم آنقدر درمان مريض ها و ويزيت 
ــت كه تا قبل از آن، در كسي نديده بودم و همين باعث شد  مردم برايشان ارزش داش
منى كه اصًال تصميم به ازدواج نداشتم بعد از شش، هفت ماه به اين نتيجه رسيدم كه 

شايد ايشان همراه خوبي باشد.»
ــالم را به جامعه تحويل  به اعتقاد وي، تالش به عنوان مادر خوب بودن و يك عضو س
دادن به نسل بعدي بايد هدف زن ها باشد. وي توانسته در اين سال ها عنوان زن نمونه 
كشور را كسب كند و همچنين به عنوان پزشك نمونه كشوري از سوي سازمان نظام 

پزشكي انتخاب شود. وي همچنان با عشق طبابت به مردم خدمت مي كند. 

ــياري از ما اگر هر روز دروغ  بس نيره 
نگوييم، حداقل چندبار در هفته ساري 

ــر چندبار  ــم. اگ دروغ مي گويي
ــار را دروغ  ــد، الاقل يك ب نباش
مي گوييم. دروغ هاي ساده اي كه 
حتي به چشم خودمان هم نمي آيد و به صورت طبيعي آن 
را با برچسب هاي توجيهي تزئين مي كنيم و از كنارش رد 
مي شويم؛ برچسب هايي مثل «شوخي كردم» و «دروغ 
مصلحتي» يا اينكه «دروغ نگفتم، فقط راستشو نگفتم» 
در حالي كه حتي آن لحظه هم فكر نمي كنيم مصلحت ما 
به چه قيمتي براي ديگران تمام مي شود! بعضي دروغ ها 
سرنوشت افراد را تغيير مي دهد و خسارات معنوي و مادي 
جبران ناپذيري براي ديگران به بار مي آورد. گاهي حتي 
كتمان كردن يك حقيقت شيرازه زندگي افراد را به هم 
مي ريزد. در واقع دروغ نگفتن يك تمرين مهم در سبك 
زندگي ماست، آن هم در شرايطي كه اتفاقاً ضرري متوجه 

ما باشد. 
دروغ مساوي با ترس است. ما جايي دروغ مي گوييم كه 

ــرس داريم. در واقع  ــت به داليل مختلف ت از بيان حقيق
دروغگو بزدلي بيش نيست؛ بزدلي كه تنها منفعت خود را 
در نظر مي گيرد. دروغ يك دور پرتكرار دارد. بعضي مواقع 
ــتيم دروغ هاي  ــردن دروغ اول مجبور هس براي پنهان ك
ــنيده ايم  بعدي را هم بگوييم. اين ضرب المثل را همه ش
ــت» گاهي آنقدر غرق دروغ  كه «دروغگو كم حافظه اس
ــكل مي شود و همه  ــويم كه تمركزمان دچار مش مي ش
ــدن يا فراموش نكردن آنچه  حواس مان بايد به بر مالنش

گفتيم، باشد. 
پرده پوشي حقيقت و به زبان آوردن حرف هاي خالف واقع 
باعث مي شود، فرد دروغگو فراموش كند به چه دليلي و 
چه زماني آنها را به زبان آورده است و دوباره و دوباره دچار 
ــاي خودش را هم  ــود. دروغگو حتي دروغ ه تكرار مي ش
فراموش مي كند و منجر به بي آبرويي او مي شود، چراكه در 
خالل سخنانش خطاهاي بسياري بروز و عدم هم خواني 
ــن مي كند. به هر حال پنهان كردن  حرف هايش را روش
ــن غيرقابل انكار  ــي را به دنبال دارد و اي واقعيت فراموش
ــت كه اطرافيان از فرد دروغگو نااميد و  است. اينگونه اس

ــاس امنيت و اعتماد، دلسرد مي شوند  به دليل عدم احس
ــزون بر اين، بدترين  و فاصله خود را رعايت مي كنند. اف
حاصل دروغگويي بدبيني فرد به اطرافيان است. در واقع 
اين مجازات دروغگو است كه خودش هم حرف هيچ كس 

را باور نمي كند. 
ــاس، مي گويند دروغ كليد خانه اي است كه  بر همين اس
همه پليدي ها در آن است يا مي گويند دروغ اولين گناهي 

است كه قرآن از آن به عنوان مادر گناهان ياد مي كند. 
ــتيم يا خير، ايمان آن  اگر مي خواهيم بدانيم مؤمن هس
ــتي را اگرچه به زيان باشد، نسبت به دروغ  است كه راس
ــم. در اين بين  ــد، انتخاب كني ــودمان باش اگرچه به س

مصلحتي كه شري براي ديگران باشد هم وجود ندارد. 
ــت كه حتي شوخي آن  دروغ تا جايي مورد نكوهش اس
هم جايز نيست، اگرچه براي خنداندن مردم باشد. پيامبر 
اكرم(ص) خطاب به «ابوذر» فرمودند: واي به حال كسي 

كه دروغ بگويد تا مردم بخندند! 
امام سجاد(ع) فرمودند:«از دروغ بپرهيزيد، چه كوچك 
ــد، چه بزرگ، چه جدي و چه شوخي، چراكه انسان  باش
ــر دروغ بزرگ هم جرئت پيدا  اگر دروغ كوچك بگويد، ب

مي كند.»
حواسمان باشد كه دروغ به مرور در فطرت انسان اثرگذار 
است. دروغ كوچك، دروغي است كه هنوز موجب تغيير 
ــت. در دنيايي كه دروغ يقه  ــان نشده اس در طبيعت انس
ظاهرالصالح ها را هم گرفته است بسم اهللا واقعي بگوييد و 

امروز خود را بدون دروغ كليد بزنيد. 
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عصا را بينداز

درباره ضرورت پشيماني در زندگي

پشيماني را در آغوش بگير
و ادامه بده!

ــيمان مي شوم: تصميماتي كه   من به  خاطر همه  چيز پش
ــته گرفته ام، حرف هاي گفته و ناگفته ام،  در دهه هاي گذش
ــاي جديد و  ــداده ام، خريده ــت داده و ن ــاي ازدس فرصت ه
نخريدن ها و پس دادن هايم. همه اينها را در ذهن خود زيرورو 
مي كنم و به  دنبال سرنخ مي گردم براي چيزي كه درباره اش 
ــتم. تنها چيزي كه مي دانم اين است كه كمتر  مطمئن نيس
ــرده ام را بازبيني نكنم. اين  پيش مي آيد كارهاي كرده و نك
ــي تجربه هاست: همراه با شكاكيت  دقيقاً روش من در بررس

و با نگاه به گذشته.
ــي عامه عميقاً نيازمند معناداري و سامان مندي  روان شناس
ــت كه جهان را توضيح بدهد. اين فكر كه  نظام يا روايتي اس
ــته باشد، باعث آشفتگي  ممكن است هيچ  چيز دليلي نداش

عميق خيلي ها مي شود.

اين لحظه
تمام زندگي شماست

نگوييد: دونستن  اين چيزا 
هنوز براي تو زوده!

بيگاري مي كشند تا چشم همه را كور كنند!

ــه تفاوت خود با جنس مخالفش     از زماني كه كودك متوج
مي شود، به طرح سؤاالتي مي پردازد. همچنين براي نوجوانان 
ــؤاالتي جدي مطرح مي شود.  با توجه به تغييرات جسماني س
ــخگويي به اين  ــن و اولياي تربيتي، پاس از وظايف مهم والدي
سؤاالت است. عده اي از والدين هنگام مواجه شدن با اين نوع 
ــده و نمي دانند چگونه بايد به آن پاسخ  سؤاالت، دستپاچه ش
دهند يا به اين جمله بسنده مي كنند كه: «دونستن اين چيزا 

هنوز براي تو زوده!»

پيشنهادهايي براي زندگي در حال 

سخاوتمند به كور مي گويد: مگر تو چشم نمي خواهي؟ كور هيجان زده مي گويد: بله  حسن 
بله كه مي خواهم. سخاوتمند مي گويد: پس آن عصايت را بينداز. فرامرزي

آن كور سال هاست وقت خود و آن سخاوتمند را گرفته كه اگر عصا را از خود دور كنم 
زندگي من چه شكلي مي شود؟ نمي شود هم عصا باشد و هم چشم؟ آخر من عمري 
با عصاي خياالت اين سو و آن سو رفته ام. از طلوع تا غروب، در زمستان و تابستان، زير 

باران و آفتاب، آويزان پندارها و عادت هايم بوده ام. من چگونه از اين تكيه گاه دست بردارم؟
آن سخاوتمند پيشنهاد مي دهد: «من غم تو مي خورم تو غم مخور» (1) و كور پاسخ مي دهد: آخر من عمري 
غم خورده ام، نان و خورشتي جز غم نداشته ام، گمان هم نمي كنم اصالً خورشتي جز غم و حسرت در عالم 
باشد، اگر هم باشد حتماً فسانه است، اگر غم نخورم گرسنه مي مانم و دير يا زود مي ميرم. آيا تو مي خواهي 

نان و خورشت مرا تصاحب كني؟
سخاوتمند به كور مي گويد: مگر تو هميشه از هجوم غم ها ناالن نيستي؟ پس چرا آن عصاي تاريك را رها 
نمي كني؟ كور مي گويد: اگر عصا بيفتد من نيز خواهم افتاد، اگر غمگين نباشم، پس من چه كسي هستم؟

سخاوتمند مي گويد: «كهنه بيرون كن، گرت ميل نوييست.»(2)
كور مي گويد: نمي شود روي اين كهنگي ها مرا نونوار كني؟

سخاوتمند مي گويد: چرا كهنگي ها را از سرت بيرون نمي كني؟

كور مي گويد: من كهنه شده ام، كهنه ام، كهنگي من ديگر از سر بيرون كردني نيست. 
سخاوتمند مي گويد: از سر بيرون كردني است، اين عصا انداختني است. افسوس كه نمي خواهي چشم باز 
كني، تو كور نيستي خودت را به كوري زده اي. «چشم داري تو به چشم خود نگر.»(3) تو كور نيستي  فقط 
چشم خود را به روي زندگي بسته اي، تو كور نيستي فقط جرئت نگريستن را نداري و نمي خواهي زندگي را 
آنگونه كه هست ببيني،  افسوس نمي خواهي گوش بدهي. تو كر نيستي، فقط خودت را به نشنيدن زده اي، 
«گوش داري تو به گوش خود شنو.»(4)افسوس كه بوي باد و جنبش خزان را حس نمي كني وگرنه اين درخت 
كناري را نشانت مي دادم كه چگونه كهنگي هايش را به دست باد سپرده تا خلوتي حضور شكوفه ها فراهم 
شود و تو هنوز با من بحث مي كني كه آيا مي شود هم عصا را داشت و هم چشم را؟ هم دهان خيال ها را داشت 
و هم دهان نورخوار را؟ هنوز هم با من بحث مي كني كه نمي شود هم اين نيم  جان را داشت و هم به آن صد 
جان رسيد، چرا نمي پذيري كه رسيدن به آن صد جان در گرو دست شستن از اين نيم  جان است:«نيم جان 

بستاند و صد جان دهد.»(5)
سخاوتمند، سر جاي خود ايستاده است، كور عصا زنان از سخاوتمند دور مي شود. 

* 1، 2، 3، 4، 5: موالنا

شاسي بلند قسطي
و خانه مستأجري

ي 
روز

ي ام
ي ها

شم
م چ

و ه
شم 

چ

ند
ي ك

د م
ابو

 را ن
ان

ي ت
دگ

زن

تقليد  از نوكيسه  ها 
با كيسه خالي!

سبك زندگي طبقه نوكيسه
الگوي خطرناكي براي ساير 
اقشار جامعه شده است

 دكتر سيدحميدرضا محتشمي
 روانشناس:

دكتر اردشير گراوند
جامعه شناس:

هيچ چيز را كافي نمي دانيم 
چون زندگي مان 
نمايشي شده است

همه امروز شما را
 بر اساس دارايي هاي ظاهري

قضاوت مي كنند
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 آسيب هاى 

چشم و هم چشمى
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اردشير گراوند، پژوهشگر اجتماعي و جامعه شناس در گفت وگو با «جوان» مي گويد: 
سبك زندگي امروز با قديم تفاوت كرده و يكسري مواردي كه تجمالت نامگذاري 
مي شود، به دليل تغييرات پيش آمده است. وي معتقد است: اساساً يكسري ارزش ها 
در جامعه قالب شده اند كه ضدارزش هستند و سبك زندگي اجتماعي نيز به گونه اي 
شده است كه افراد جامعه بر اساس دارايي هاي ظاهري قضاوت مي كنند. ماحصل 

گفت وگو با اين جامعه شناس درپي مي آيد. 
  

در برخي زمان ها يك موضوع بنيادي در نظام اجتماعي رخ مي دهد كه اگر سرعت فراگيري 
موضوع باال باشد، كل نظام اجتماعي و افكار افراد را تحت تأثير خود قرار مي دهد. اين موضوع 
بنيادي در 30سال اخير به خصوص در 25سال اخير كه ميزان تحصيالت افراد باالتر رفت، 
نوع و سبك زندگي مردم ايران را تحت تأثير خود قرار داد. باسوادي، تحصيلكردگي، مهاجرت، 
شهرنشيني، توسعه مشاغل خدماتي و قدرت يافتن سيستم اداري و دولتي باعث شد افراد به 
گونه اي ديگر زندگي را دريابند. من خاطرم هست در سال1375 كه ازدواج كردم يك درصد از 
افراد هم ماشين نداشتند اما همه اطرافيان و رفقا بعد از چند سال خانه خريدند. آن زمان تجمل 
در جهيزيه، يخچال، گاز يا فرش ماشيني و دستباف بود اما امروز تجمل به برند ماشين رسيده 
است. نكته ديگر باز شدن چشم و گوش افراد به دنياست. همين باعث شد اعتمادبه نفس بااليي 
به افراد داده شود كه هر آنچه مي خواهند را مي توانند به دست آورند. از سويي زن امروز مثل زن 

قديم نيست كه سبك زندگي خانه نشيني 
داشته باشد. زن امروزي كه صبح تا شب 
در تالش و فعاليت است، سرعت بيشتري 
ــاز دارد، در نتيجه  براي كارهاي منزل ني
درگير وسايلي مي شود كه در صورت افراط 

تجمالتي ناميده مي شود. 
ــين براي نسل امروز تجمل  در واقع ماش
ــين ظرفشويي  ــت. مايكروفر و ماش نيس
ــبك  ــت بلكه يك س و لباس تجمل نيس
ــت اما برعكس مسكن شايد  زندگي اس
اولويت افراد نباشد چراكه نسل امروز به 
راحتي مهاجرت مي كند و حتي شرايط 
ــهر ديگر  ــود را براي رفتن به ش كاري خ

متغير قرار مي دهد. 
مثال ديگر اين است كه زمان قديم معتقد 
ــته باشند، در  بودند باالي پنج فرزند داش
حالي كه امروز افراد چنين اعتقادي ندارند. 

در واقع ضرورت ها تغيير كرده است. در قديم بنا به اقتضاي زندگي روستايي همچون كشاورزي 
و دامداري نياز به حضور فرزند بيشتر احساس مي شد اما امروز افراد چنين ضرورتي را حس 

نمي كنند، لذا بيشتر به خودشان مي پردازند. 
ــري ارزش ها در جامعه قالب شده اند كه ضدارزش هستند و سبك  با همه اينها، اساساً يكس
زندگي اجتماعي به گونه اي شده است كه شما را بر اساس دارايي هاي ظاهري قضاوت مي كنند. 
مالنصرالدين روزي به جشني در همسايگي خود دعوت شد، وقتي وارد مجلس شد با اينكه 
لباس هايش تميز بود اما كهنه بود و فاخر نبود، مورد توجه ميزبان و ساير ميهمان هاي حاضر 

قرار نگرفت و جايي در پايين سفره به او دادند. به مال برخورد به خانه برگشت و از يكي 
همسايه ها يك لباس بسيار پرزرق و برق قرض كرد و با لباس جديد به ميهماني 

ــت، اين بار همه او را تحويل گرفتند و جايي در باالي مجلس به او  بازگش
دادند، وقتي غذا را آوردند، مالنصرالدين با صداي بلند به صورتي كه همه 

بشنوند گفت: «آستين نو بخور پلو».
در واقع اين نشان مي دهد ظاهر براي افراد مهم است. وقتي جامعه 
ــاس ظاهر قضاوت مي شوند،  به سمتي رفته است كه افراد بر اس
ناخواسته همه به سمتي مي روند كه اولويت هاي ظاهري را تعيين 

كنند.  رفتارهاي اجتماعي بايد برخي مواقع از دو بال مصون بمانند 
كه يكي مصونيت از بالي فضاي فرهنگ اجتماعي و ديگري مصونيت از 

بالي اقتصادي است. منظور از فضاي اقتصادي اين است كه ببينيم چرا 
هر آنچه سرمايه داريم بايد براي ماشين و خانه و امثالهم برود؟ مورد 
ديگر بالي فرهنگي بوده كه جامعه به آن مبتال شده و متأسفانه به 
جاي توليد، خدمات ارزش شده است. به نظر من ساختار اقتصادي و 

ساختار اجتماعي و فرهنگي بايد در هر دو مورد اصالح شود. 

سيدحميدرضا محتشمي، روانشناس، سخنران انگيزشي، مشاور و مدرس رشد و 
توسعه فردي است. با او درباره تغيير اولويت هاي زندگي افراد صحبت كرديم. وي 
معتقد است زندگي مادي گرا از معنا گرا متمايز است و اين زندگي معناگراست كه به 
ما براي تكامل كمك مي كند، در غير اين صورت درگير كمال گرايي منفي مي شويم 
كه انتها ندارد. محتشـمي يك جمله كليدي دارد و روي آن تأكيد مي كند: «كافي 
خودش عالي اسـت». متن كامل گفت وگوي «جوان» بـا او را در ادامه مي خوانيد. 

  
سـبك زندگي مدرن چگونه اولويت هاي اوليه زندگي افراد را تغيير داده 

است؟
تغيير و تحوالت زندگي انسان ها در اين سال ها منجر به زندگي كمال گرايانه شده است، 
يعني كمال گرايي از نوع منفي كه شايد ارتقايافته همان چيزي است كه به آن چشم و 
ــمي يا تالش براي زندگي بهتر مي گفتند. بدون اغراق اكثر قريب به اتفاق افراد  هم چش
ــدت ميل داريم تصميمات و انتخاب هاي مان در  پيرامون ما كمال گرا هستند. ما به ش
منتهااليه وضعيت موجود باشد. گاهي وقت ها اصًال چنين امكاني را نداريم اما در عمق 
وجود آن را طلب مي كنيم. فرض كنيد هزار تومان قدرت خريد داريم اما چيزي را مناسب 
و ايده آل مي دانيم كه 10هزار تومان قيمت دارد و براي اين فاصله و شكاف به هر طريقي 
متوسل مي شويم. در واقع زندگي كمال گرايانه منجر به چنين انتخاب هايي مي شود. ريشه 
زندگي كمال گرايانه منفي نشئت گرفته از تعليم و تربيت غلط و ضعف خودباوري است. 
انساني كه خود و عظمت انساني خود را باور دارد، شخصيت خود را مي پذيرد و به گونه اي 
ــرف مخلوقات، ارزشمند و ارجح مي داند و با داشته هاي  تربيت شده است كه خود را اش
خود بهترين حال را تجربه مي كند. در واقع او هم در مسير كمال معتقد به رشد است اما 
درگير كمال گرايى منفي نيست.  در جامعه امروز زندگي هاي كمال گرايانه اي را مي بينيم 
ــتند و بسياري از ارزش ها را براي رسيدن  كه خيلي از مواقع آدم ها در وضعيت رفاه نيس
به نقطه مذكور جا به جا مي كنند تا سري در سرها درآورند كه ريشه آن در تربيت غلط و 

ضعف اعتماد به نفس و خودباوري است. 
وقتي شما با انسان هاي اصيل روبه رو مي شويد، خانه و ماشين آنها مناسب و متناسب با 
خودشان است. چرا امروز شاهديم كه افراد خانه اي لوكس را اجاره مي كنند كه با همان 
قادر به خريد يك سرپناه هستند؟! اين افراد اعتقاد دارند مگر من چقدر زمان براي زندگي 
دارم، در نتيجه مي خواهم در همين خانه اجاره اي همان حس خانه لوكس را تجربه كنم، 

غافل از اينكه آن حس، فيك و غيرواقعي 
ــفري 10روزه برود،  است. اگر كسي س
ــت و در نهايت به خانه  اسم آن سفر اس
خود برمي گردد، پس آدم ها با اين تصاوير 
ــي و تصميمات، ناكارآمدي ها و  نمايش

ضعف خود را مي پوشانند. 
چرا اين اتفاق در جامعه افتاده 
و روز بـه روز در حـال تشـديد 

است؟
در سال هاي اخير زندگي افراد به شدت 
ــرار گرفته  تحت تأثير فضاي مجازي ق
ــي چيزها را  ــته خيل ــت. ما در گذش اس
ــع فرق كرده  ــا امروز وض نمي ديديم ام
ــد، دل  ــاد ببين ــم زي ــت. وقتي چش اس
ــال وقتي در تلفن  مي خواهد. به طور مث
همراه و در اينستاگرام خانه هاي الكچري 
را مي بينم، تصوير ذهني من فرق مي كند 
ــل پايين يكي  و ديگر نمي توانم در مح
ــور كنم،  ــهرهاي ايران خود را تص از ش
ــت مي دهم و به  كيفيت زندگي را از دس
دنبال عينيت بخشي تصاويري هستم كه 
مي بينم. اين موضوع هم به استفاده غلط 
ــايلي برمي گردد  و بدون مديريت از وس
ــم و گوش و ذهن ما خوراك  كه به چش

مي رساند. 
ــالمي فاصله  ــا از اصالت زندگي ايراني- اس ــت. وقتي م نكته ديگر تغيير در فرهنگ اس
مي گيريم، موضوعات جانبي جاي آن را پر مي كند. شما به برنامه ها، تبليغات و آگهي هاي 
رسانه هاي رسمي خودمان دقت كنيد. مدام در حال تبليغاتي هستند كه ذائقه را تغيير 
مي دهد. شما در آگهي رسانه ملي شاهد يك آقا يا خانم شيك براي تبليغ يخچال هستيد. 

به محض باز شدن در يخچال تمامي محتويات يخچال چيده شده و تميز و خاص است. 
قطع به يقين هيچ يخچالي در زندگي ايراني ها شبيه يخچال آگهي هاي تبليغاتي نيست. 
ــت  ــي در خانه يخچال را تزئين نمي كند. در واقع آگهي در حال القاي اين تفكر اس كس
ــت كه ما نشان مي دهيم و خود همين  كه داشته هاي تو ارزش نيست و ارزش همان اس
تبليغات هم عامل چشم و هم چشمي است. ما در زندگي سمبل سازي مي كنيم، به طور 
ــت. آخرين اتفاق در زندگي  مثال رونالدو اسطوره فوتبال براي بسياري از نوجوانان اس
ــت كه فرد در قصر زندگي مي كند و اين موضوع در  يك سوپراستار و سلبريتي اين اس
فضاي مجازي پخش مي شود، پس بقيه هم خود را مستحق اين زندگي مي دانند و تالش 
مي كنند شبيه او شوند تا آن خانه و امكانات و ماشين را داشته باشند. در گذشته هم اگر 
كسي بليت بخت آزمايي مي برد، هزاران نفر پولي را از دست مي دادند تا آن فرد جايزه اي 
برنده شود اما هيچ رسانه اي به خاك سياه نشستن عده كثير ديگر را به تصوير نمي كشيد 
بلكه فرد پيروز را نشان مي داد. ذهن ما اينگونه است كه برنده شدن ساده خواهد بود و بايد 
به آن سمت برويم، در حالي كه قناعت كردن در زندگي يعني «بشنو اين نكته كه خود 
را ز غم آزاده كني/ خون خوري گر طلب روزي ننهاده كني». روزي واقعي ما همان است 
كه در آن هستيم و بايد بهترين بهره وري را از داشته ها كنيم. در واقع اگر قناعت نداشته 

باشيم، هر چه به دست بياوريم تمامي ندارد و باز هم دنبال بهتر از آن هستيم. 
يكي از تفاوت هاي زندگي مادي گرايانه يا معناگرايانه اين است كه زندگي مادي گرا انتها 
ندارد و هميشه باالتر از آن وجود دارد. در زندگي مادي گرا وقتي يك هدف مي گذاريد، 
ــيدن يك هدف ديگر تعريف مي كنيد، بنابراين به آن نمي رسيد و باز هم  در لحظه رس
همچنان در حال دويدن هستيد. در زندگي معنا گرا در حال حركت هستيد، ولي از هر 
ــل ادامه مي دهيد. افراد معنا گرا  چيزي لذت مي بريد و كيف مي كنيد و در صورت تماي
شايد از افراد مادي گرا در ماديات عقب باشند اما در كيفيت زندگي و ابعاد زندگي اصًال 
ــعار بداند و بگويد نفس شخص از  قابل مقايسه نيستند. شايد كسي اين صحبت ها را ش
ــخ بايد گفت ما زندگي غيرمعمول نمي خواهيم. زندگي  جاي گرم بلند مي شود. در پاس
معمولي تا حدي ماديات الزم دارد اما اگر رويكرد ما مادي گرايانه بماند، اشباع نمي شويم 
و خواسته هاي مادي ما تمامي ندارد. در واقع اگر كسي معنا گرا حركت نكند، يك جايي 

آسيب مي بيند و ضربه خواهد خورد. 
براي تغيير رويكرد مادي گرايانه به معناگرايانه چه بايد كرد؟ 

ــت و اگر بخواهد مي تواند خود را اصالح كند. رسانه ها،  ــان اصالح پذير اس هميشه انس

ــاز هر جايي كه امكان تأثيرگذاري دارد،  ــاير نهادهاي فرهنگ س آموزش و پرورش و س
ــواد رسانه ما بايد ياد بگيريم  مي توانند اين رويكرد را در طول زمان اصالح كنند. در س
استنباط درست و دقيق از موضوعات داشته باشيم. تغيير اجتناب ناپذير است يا خود به 
صورت آگاهانه با اتكا به ارزش هاي اخالقي و راهنما و علم تغيير را انتخاب مي كنيم يا در 
نهايت اجازه مي دهيم عوامل بيروني اين تغيير را انجام دهد. در واقع ما يا تغيير مي كنيم 

يا تغييرمان مي دهند، پس چه بهتر كه با آگاهي و اراده تغيير كنيم. 
زندگي معناگرايانه نسبي است. شايد سقف من براي ماديات با سقف ديگري تفاوت داشته 
باشد، البته همه چيز در اين جهان نسبي است اما آموزش و باال بردن معيار به فرد كمك 
مي كند تا بگوييم يك حداقلي براي زندگي خودت و اطرافيان در نظر بگير. اشتباه ما اين 
است كه همواره شنيده ايم كه هر چه داريم كم است. همواره به ما گفته اند «بدو»، «زود 
ــت بياري» و اين باعث شده است تا فرد هل داده  باش»، «تو مي توني»، «تو بايد به دس
شود. در سوي ديگر هم تفريط داريم و برخي به همان خانه محقر قناعت دارند. متأسفانه 
ــت كه مي گويد: «زندگي همين است. كمي بيش از  تعادلي وجود ندارد. جمله اي هس

هيچ، نزديك به همه چيز».
ــت و پا بزنيم براي رسيدن به ماديات  زندگي اين نيست كه با هر بدبختي و فالكتي دس
ــت كه عاقبت و رضايت خدا و اولياي الهي را زير پا بگذاريم كه  و زندگي همه چيز نيس
ــت پيدا كنيم. زندگي حد فاصل «همه» و «هيچ» است و اين  به برخي خواسته ها دس
همان زندگي متعادل و معناگرايانه است.  از خودمان سؤال كنيم چه ميزان از معاشرت 
با همسر، فرزند يا پدر و مادر لذت مي بريم. كيفيت زندگي ما چه ميزان باالست. چقدر 
در خانه زندگي مي كنيم، فارغ از اينكه آن خانه يك لوكيشن مشترك باشد. اينها همه 

آموزشي است و به مرور كيفيت زندگي با هر آنچه هست باالتر مي رود. امروز وقتي با يك 
تلفن همراه كار ما راه مي افتد، چه ضرورتي به تغيير آن و خريد مدل باالتر وجود دارد اما 
اكثر افراد كه ضرورت هاي اين تغيير را مي بينند حال شان در شرايطي كه هستند، خوب 

نيست و از جايي كه هستند، خوشحال نيستند. 
ــيم. سواركارها اصطالحي  ــد ما بايد بر اسب لگام گسيخته زندگي سوار باش يادمان باش
دارند كه مي گويند اسب حيوان نجيبي است اما اگر اسب بداند سواركاري بلد نيستي، 
در يك فرصتي شما را به زمين مي كوبد. اسب نجيب هم شما را زمين مي كوبد. حاال اگر 
مهارت هاي زندگي را بلد نباشيد، زندگي شما را در يك فرصت زمين مي زند. كسي تا به 
حال نگفته زندگي نجيب است اما اسب نجيب اگر شما سواركاري بلد نباشيد زمين تان 

مي زند، حاال تصور كنيد زندگي نانجيب چه مي كند! 
اگر مهارت هاي زندگي را بلد نباشيم زمين مي خوريم. بزرگ ترين چيزي كه انسان بايد 
ــرمايه گذاري روي هويت خودش داشته باشد و از اشيا هويت  ياد بگيرد اين است كه س
نگيرد. گاهي در يك بيلبورد كاپشن چرم و كيف را تن يا دست سلبريتي مي بينيد. آن 
ــلبريتي به برند هويت مي دهد. در  كيف و كاپشن برند خوبي است اما آن آقا يا خانم س
ــود. من هميشه از خود سؤال مي كنم آيا مي شود  واقع سلبريتي باعث ديدن برند مي ش
روزي در خانه اي باشم كه آن خانه در نهايت ميراث فرهنگي شود. بگويند محتشمي در 
آن خانه زندگي مي كرده است، يعني من معنا به خانه بدهم. اين ماييم كه بايد به شيء 
ــور ديد كه ما بايد به زندگي معنا و اعتبار  ارزش بدهيم نه برعكس. زندگي را بايد اين ط
ببخشيم. زندگي معناگرا، يعني افراد به جايي برسند كه بگويند فالن چيز مال فالن فرد 
ــي اى باشد كه بدانيم براي سهراب سپهري  است نه برعكس آن. اگر امروز كتاب و نقاش
است و بدانيم به دست خود او نوشته و طراحي شده، ديگر قيمت ندارد، يعني حتي در 
همان دوره تالش مي كرده است به زندگي معنا ببخشد و شايد در همان زمان سايرين 

روي موارد ديگري سرمايه گذاري كردند كه در نهايت هم نابود شده است. 
و حرف پاياني... 

ــت و هرگز دنبال فضاي عالي نباشيد كه به دست  ــد كافي خودش عالي اس يادمان باش
ــود دارد اما كافي، كافي تر ندارد. حتي  نخواهد آمد و بعد از هر عالي، عالي تر ديگري وج
يك رابطه عاطفه كافي عالي است. اگر شما كافي را براي خود عالي بدانيد، خوشبخت و 
سعادتمند هستيد. تفكر كافي بودن، يعني سالمت روان داريم، حسود نيستيم، چشم و 

هم چشمي نداريم و دنبال خار بودن در چشم ديگران هم نيستيم. 

سبك زندگي مدرن اولويت هاي اوليه زندگي افراد را تغيير 
خديجه 
سرخوش*

ــياري از افراد موارد قابل اهميتي  داده است. اين روزها بس
ــكن را اولويت نمي دانند اما در مقابل با جور  مثل تهيه مس
كردن انواع وام و قرض براي خريد خودروي لوكس هزينه 
مي كنند. اساساً چرا سبك زندگي افراد مرفه الگويي براي 

افراد معمولي در طبقات ضعيف جامعه شده است؟ چرا افراد ترجيح مي دهند در تغيير 
سبك زندگي معمولي به مدرن، ظواهر آن را بردارند و به مابقي ماجرا كاري ندارند؟ 
به اعتقاد يك مدرس دانشگاه سبك زندگي طبقه نوكيسه الگوي خطرناكي براي ساير 

اقشار جامعه شده و در واقع چشم و هم چشمي  به سبك و سياق نوين ممكن 
است زندگي تان را نابود كند. 

ــو هيئت علمي  ــاور و درمانگر خانواده و عض ــرخوش، مش خديجه س
ــالمي واحد تهران مركز در اين زمينه معتقد است: با  ــگاه آزاد اس دانش

ــر اطالعات مربوط به آن  توجه به تحوالت تكنولوژيكي در دنياي مدرن و نش
ــه اي بين زندگي طبقه متوسط در ساير كشورها با  در كشور ما، قطعاً مقايس
طبقه متوسط كشورمان پيش مي آيد. با اطمينان از اينكه كشور ما از لحاظ 
ــت، اين مقايسه چندان هم  ــورهاي غني اس معادن و مواد اوليه در زمره كش

بي ربط نخواهد بود. از سوي ديگر با وسعت گرفتن دانشگاه هاي مختلف 
در سراسر كشور و همچنين در شهرهاي كوچك، فرهنگ طبقه متوسط 
اشاعه يافته و بدون شك در كل جامعه و ميان ساير اقشار توقع ايجاد 
مي كند. كساني كه تحصيالت دانشگاهي دارند، هرگز 
در مخيله شان نمي گنجد كه در فقر زندگي كنند، پس 
زندگي توأم با مشكالت مالي و اقتصادي را حق خود 
ــي نيز به گونه اي پيش  نمي دانند. سيستم هاي آموزش
مي رود كه فرهنگ و سبك زندگي باالتر از طبقه متوسط را در 
ذهن آموزش گيرنده ها فرو مي كند. به طور مثال افراد را ترغيب 
مي كنند كه دكتر، مهندس و وكيل شوند و در غير اين صورت 
امكان پيشرفت ندارند. از چنين آموزه هايي چه توقعي مي رود 
كه علم و اخالق گرايي را ترويج و تبليغ كند؟! فرهنگ طبقه نوكيسه 
به تنها چيزي كه اهميت نمي دهد اخالقيات است و اين مهم، مزيد بر بقيه علت ها 
ــه مي ناميم، همان هايي هستند كه دير آمده و زود به  خواهد شد. عده اي كه نوكيس
همه چيز رسيدند، در نتيجه خود و سبك زندگي آنها الگويي نامناسب و خطرناك 

براي ديگران مي شود، حتي اگر با له كردن ديگران باشد. 
* مدرس دانشگاه و مشاور خانواده

چشم و هم چشمي هاي امروزي زندگي تان را نابود مي كند

تقليد از نوكيسه ها 
با كيسه خالي!
 سبك زندگي طبقه نوكيسه 

الگوي خطرناكي براي ساير اقشار جامعه شده است

كساني كه تحصيالت دانشــگاهي دارند هرگز در مخيله شان 
نمي گنجد كه در فقر زندگي كنند، پس زندگي توأم با مشكالت 
مالي و اقتصادي را حق خود نمي دانند. سيستم هاي آموزشي 
نيز به گونه اي پيش مي رود كه فرهنگ و سبك زندگي باالتر از 

طبقه متوسط را در ذهن آموزش گيرنده ها فرو مي كند.

يادمان باشــد كافي خودش عالي اســت. بعد از هر عالي، عالي تر 
ديگري وجود دارد اما كافي، كافي تر ندارد، حتي يك رابطه عاطفه 
كافي عالي اســت. اگر شــما كافي را براي خودتــان عالي بدانيد، 

خوشبخت و سعادتمند هستيد

 دكتر سيدحميدرضا محتشمي
 روان شناس در گفت وگو با «جوان»:

 هيچ چيز را 
كافي نمي دانيم 

چون زندگي مان 
نمايشي شده است

 حتي رسانه ملي هم 
 در آگهي ها و برنامه هايش 

به چشم و هم چشمي دامن مي زند

در سال هاي اخير زندگي افراد 
به شدت تحت تأثير فضاي 
مجازي قرار گرفته است. ما 
در گذشته خيلي چيزها را 

نمي ديديم اما امروز وضع فرق 
كرده است. وقتي چشم زياد 
ببيند، دل مي خواهد. همه به 
دنبال عينيت بخشي تصاويري 

هستيم كه مي بينيم. اين 
موضوع هم به استفاده غلط 
و بدون مديريت از وسايلي 

برمي گردد كه به چشم و گوش و 
ذهن ما خوراك مي رساند

يكسري ارزش ها در جامعه 
قالب شده اند كه ضدارزش 

هستند و سبك زندگي اجتماعي 
به گونه اي شده است كه شما 

را بر اساس دارايي هاي ظاهري 
قضاوت مي كنند

دكتر اردشير گراوند، جامعه شناس:

همه امروز شما را بر اساس دارايي هاي ظاهري قضاوت مي كنند



شوند ولي اصرار دارد براي رقابت با فالن همسايه يا دوست، بچه هاش را در 
مدرسه غيرانتفاعي ثبت نام كند. فقط براي رقابت و البته كوبيدن شرايط 
خوب زندگي شان سر بقيه؛ البته اينكه چقدر صورت شان را با سيلي سرخ 

نگاه مي دارند و به هر قيمتي دست به اين رفتار مي زنند، بماند. 
اين آغاز يك فروپاشي بزرگ است؛ اينكه بگوييم حاال كه ما توان خانه دار 
شدن نداريم، الاقل خوب بپوشيم و خوب بگرديم. در لحظه زندگي كردن 
خوب است، ولي آينده نگري هم اقتضاي هر خانه است. شما امسال روي 
رقابت با فالني خودرو عوض كردي، سال بعد و بعدتر چه مي كني؟ اگر 
صاحبخانه پول پيش را زياد كرد چه كار مي كني؟ جالب است كه خيلي ها 
در چنين شرايطي خود را به زحمت مي اندازند و براي جور كردن پول 
به هر دري مي زنند، ولي حاضر نيستند خودروشان را بفروشند، چون 

معتقدند خودرو لوكس ويترين زندگي شان است. 
انگار قرار نيست اين پديده شوم دست از سر جامعه بردارد. برعكس، هر 
روز سايه اش گسترده تر مي شود و كار به جاهاي باريك مي رسد. آنقدر 
كه ممكن است عده اي سر چشم و هم چشمي در بعضي رفتارها و كارها، 
به درد سر بيفتند. مثل رقابت در بازار ارز ديجيتال يا خريد سهام و... كه 
طرف سررشته اي در آن ندارد ولي به هر قيمتي شده مي خواهد به روز 

باشد و از فالن آدم كم نياورد. 
جالب است بدانيد چشم و هم چشمي ها صرفاً مالي نيستند و گاهي طرف 
براي همرنگ شدن با جماعت دست به رفتارهايي مي زند يا به عقايدي 
اعتراف مي كند كه خودش هم باور ندارد، و در اين رقابت نفس گير، همه 
كارشناس بين المللي مي شوند، همه سياست مدار مي شوند و براي رقابت 

با ديگري حتي باورها و ارزش هاي خود را زير پا مي گذارند.
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پاسخگويي وظيفه والد همجنس است: ابتدا توجه داشته  باشيد جايي كه مسائل كامًال جنسي است، فقط و فقط بايد 1
والد همجنس اين كار را انجام دهد. اين موضوع به حدي مهم است كه 
تأكيد شده در صورت غيبت والد، اين وظيفه را جنس موافق نزديك 
به فرزند انجام دهد يعني براي پسر پدربزرگ، دايي يا عمو و براي دختر 

مادربزرگ، خاله يا عمه. 
برخوردتان نسبت به طرح اين سؤاالت عادي باشد: هنگام  مواجه شدن با سؤال فرزند خود كه چه بسا ممكن است يكباره 2
و بدون مقدمه اتفاق بيفتد، بسيار مهم است كه خونسردي خود را حفظ 
كنيد و از پاسخ دادن طفره نرويد. گاهي والدين به شدت نگران مي شوند 
و با طرح سؤاالتي مثل «كي اين را گفته؟» و مشابه آن، باعث عقب نشيني 
كودك از گرفتن پاسخ مي شوند. از طرفي، به علت اين برخورد، فرزند 
ــت الزم را براي  ــه طبعاً صالحي ــما رو به منابع بيروني مي آورد ك ش
پاسخگويي ندارند. حفظ آرامش و نشان دادن پذيرش، نگراني او را از 

طرح سؤاالت بعدي كم خواهد كرد. 
توجه كافي نشان دهيد: هنگامي كه با سؤال جدي از جانب  فرزند خود رو به رو شديد، به آن توجه كافي نشان دهيد. چه 3
بسا او روزهايي را با اين مسئله درگير بوده و حاال با نگراني اين مسئله 
ــغول انجام كاري  ــراي مثال اگر مش ــما درميان مي گذارد. ب را با ش
هستيد، آن كار را رها كنيد و در كنار فرزندتان بنشينيد و با محبت و 
دلسوزي به او گوش دهيد. اگر در اتاق افراد ديگري هستند كه شما 

در مقابل آنها مايل به پاسخگويي نيستيد آن را با او درميان بگذاريد 
يا به آرامي او را به اتاق ديگري ببريد. 

ميزان آگاهي فرزند از جواب مسئله را بسنجيد: گاهي ممكن  است كودك يا نوجوان به دنبال پاسخ ديگري است اما پرسش 4
او ذهن ما را متوجه مسئله ديگري مي كند. براي اجتناب از هرگونه سوء 
برداشت، ابتدا بايد مطمئن شويد كه به خوبي منظور فرزندتان را از سؤال 
ــاده اي مثل  «خودت چه  ــده ايد، لذا با پرسيدن سؤاالت س متوجه ش
مي داني؟» يا «خودت تا به حال چه ياد گرفته اي؟» هم به ميزان اطالعات 
او از مسئله پي خواهيد برد هم از سؤالش مطمئن خواهيد شد. تكنيك 
بعدي براي فهميدن ميزان اطالعات او فهم دقيق سؤالش، اكو كردن 
است. يعني برگرداندن عين كلمات و سؤال به خودش به منظور رفع 
ابهام. مهم است براي تشخيص ميزان دانش بچه، از كلمه «چرا» استفاده 
نكنيم. چرايي كه ما مي پرسيم متأثر از آموزش هاي مدرسه اي ماست كه 
در جواب چرا، بايد دليل محكم علمي، قانع كننده و محكمه پسند ارائه 
مي داديم تا از ما راضي شوند. در كلمه چرا، فشار وجود دارد. به جاي چرا 
از كلمه «چي شد كه» و «چطور شد كه» استفاده مي كنيم. اين دو كلمه 

ذهن فرد را متوجه فرآيند مي كند. 
از گفتن «نمي دانم» هراسي نداشته باشيد: اگر هنگام طرح  سؤال، آمادگي الزم را براي پاسخگويي نداريد، آن را صادقانه 5
با فرزند خود در ميان بگذاريد، با رويي خوش به او بگوييد كه به درستي 
ــؤال را نمي دانم ولي اگر به من چند روز فرصت بدهي  جواب اين س

سبك تربيت

 شاسي بلند قسطي 
و خانه مستأجري

بيگاري مي كشند تا چشم همه را كور كنند!

چشم و هم چشمي؛ اصطالحي است كه بارها با 
 مهسا 
آن مواجه مي شويم و گاهي از كنارش سرسري مهاجر

مي گذريم. يا شايد اصالً خود اصطالح را نشنويم 
ولي حتماً با مصداق هاي بارز آن مواجه هستيم. 
هر روز از كنار آدم هايي رد مي شويم كه در دور 

باطل يك رقابت اشتباه با ديگران هستند؛ رقابتي بي اساس و ويرانگر!
رفتاري كه يك زماني به خانم ها نسبت مي دادند و فكر مي كردند فقط آنها 
هستند كه به خاطر چشم و هم چشمي با جاري و خواهرشوهر و دوست 
و غريبه طال مي خواهند يا مدام در حال خريد هستند. يك زماني چشم 
و هم چشمي فقط در نوع غذا بود. يادم است يادداشتي نوشتم با همين 
موضوع، ولي آن زمان؛ من مي گويم آن زمان شما بخوانيد دو سال قبل، 
هم و غم خيلي ها رسيدن به يك زندگي الكچري به ظاهر خوشبخت بود. 
اگر فالني براي مهماني پاگشاي خواهرشوهرش يك مدل غذا درست 
مي كرد، او براي كور كردن چشم حسودها دو - سه مدل درست مي كرد. 
ــتش در فالن تاالر باكالس در فالن نقطه شهر عروسي  اگر يكي دوس
مي گرفت، او هم خودش را به آب و آتش مي زد تا در شرايطي پايين تر 
مراسم نگيرد. نوشته بودم خانواده ها از سر چشم و هم چشمي بچه ها را 
به كالس هاي رنگارنگ مي فرستند فقط براي اينكه پز پول خودشان 
ــان را بدهند. آن زمان فكر مي كردم اين نوع چشم و  و استعداد بچه ش
ــت و اگر فكر جدي برايش نشود، بنيان خانواده  هم چشمي ويرانگر اس
و روابط آدم ها به خطر مي افتد. نگران دورهمي هايي بودم كه در سايه 
تجمالت كمرنگ مي شد يا بچه هايي كه مجبور بودند جور والدين را در 

مقاطع مختلف براي كم كردن روي ديگران، بكشند. 

فكر نمي كردم روزي كه دوباره دست به قلم بشوم و از اين پديده بنويسم، 
اوضاع بدتر از قبل باشد. اما حاال اين بحث از هميشه جدي تر شده است. 
انگار بعضي ها هر چه جيب شان كم پول تر و سفره شان خالي تر مي شود، 
ميل شان به رقابت افزون تر مي شود. انگار رقابت سر غذاهاي الكچري 
برايشان تكراري شده و سوژه بزرگ تري مي خواهند. حاال در يك رقابت 
دو سر باخت افتاده اند و به سمت هدفي نامعلوم پيش مي روند. روزگاري 
ــيبي كه اين رو كم كني ها مي زد،  رقابت ها كوچك تر بود و نهايت آس
عقب ماندن قسط يا كم شدن نقدينگي خانواده تا سر ماه بود. ولي حاال 
رقابت ها به قيمت از دست دادن آينده است. طرف نان شب ندارد بخورد. 
خانه اش اجاره اي ا ست و هر روز با صاحبخانه چانه مي زند. ولي همان آدم 
تمام دارايي اش را مي دهد تا يك خودرو شاسي بلند چشم كوركن بخرد 
و در پاركينگ بگذارد. يا بدون اينكه الزم باشد، يك سفر خارجه تدارك 
ــن رفتن خبردار مي كند.  مي بيند و در يك مهماني مجلل همه را از اي
اوايل براي بچه ها مهم بود كه بگويند خانه مال خودشان است، ولي ديگر 
خانه دار شدن اولويت خيلي ها نيست. آنها دوست دارند ظاهر فريبنده 
زندگي شان را حفظ كنند. مهم نيست شام شب شان چيست يا در چند 
بانك و مؤسسه بدهي دارند. مهم همان ويراژ دادن با خودرو جلوي مدرسه 
است كه همه بدانند خودروشان چيست. خيلي ها دارند آينده شان را به 
هيچ مي بازند. امروز دخترخاله اش فالن مدل گوشي را خريده، فردا به 
هر قيمتي شده پول جور مي كند كه يك مدل باالتر بخرد. فالني در فالن 
محله شهر خانه اجاره كرده، راضي به پرداخت چند برابري كرايه مي شود 
فقط براي اينكه وقتي مي پرسند كجا زندگي مي كني، از فالني كمتر 
ــد. مي داند بچه هايش عالقه اي به درس ندارند و قرار نيست نابغه  نباش

پاسخگويي به سؤاالت جنسي، فرصتي مغتنم است تا ارزش هاي فكري و ضوابط و قواعد خانوادگي را نيز به 
فرزندان انتقال دهيد. رفتار و برخورد با جنس مخالف، نحوه شركت در محافل و مجامع، نحوه پوشش، حدود 
اســتفاده از فيلم و كتاب، تفريحات و ده ها موضوع ديگر دقيقاً مسائلي است كه فرزندان آنها را مستقيم و 

غير مستقيم از والدين خود ياد مي گيرند

سبك رفتار

 مرضيه  تلفنم زنگ خورد. عجيب بود خط 
دومم را كسي شماره اش را نداشت باميري

جز قديمي ها. به بدنم كش وقوسي 
دادم و گوشي را جواب دادم. شماره 
ناشناس بود. خواب آلود گفتم بله. 
ــروع به صحبت كرد، شناختمش. دوست  ولي همين كه ش
ــگاهم بود. مدتي هم خانه بوديم و بعد هر كسي  دوران دانش
رفت دنبال زندگي خودش. يكهو چنان غيبش زد كه انگار از 
اول بين ما دوستي وجود نداشته است. دلم از كارش گرفت. 
ــيد مرده ام يا زنده. حتي خبردار نشدم عروسي  حتي نپرس
ــال ها از دستش  كرده و از كار جديدش هم بي خبر بودم. س
ــار اتفاقي  ــردم اگر يك ب ــا خود مرور مي ك دلخور بودم و ب
ببينمش چه حرف ها و گاليه هايي خواهم كرد. ولي همين كه 
صدايش را شنيدم، همه نفرت ها يادم رفت و برايم شد همان 

دوست قديمي دوست داشتني. غرق خاطره بازي شديم و هر 
ــتر گفت. از زندگي و ازدواج و  دو از خودمان گفتيم. او بيش
كارش راضي بود و در شغل جديدش حسابي كار و بارش سكه 
شده بود. شغل همسرش هم آزاد بود و خالصه زندگي اي به 
ــوردم. جوابي  ــيد. جا خ هم زده بودند. از وضعيت من پرس
نداشتم. غرورم اجازه نداد بگويم همسرم يك كارمند ساده 
ــركار نمي روم و در  ــتأجريم. خودم هم س است و هنوز مس
خانه ام. مي خواستم زودتر اين صحبت جذاب ولي آزار دهنده 
تمام شود و من فرصت پيدا كنم يك دل سير گريه كنم. آدم 
حسودي نيستم ولي از اينكه با او هم مسير بوديم و بعد از آن، 
سرنوشت هايمان از زمين تا آسمان فرق كرده، دلم گرفت. ما 
كجا و آنها كجا؟! اما او اصرار داشت من و همسرم را ببيند. حاال 
ــتم؟ آن  هم با  ــاي دلم مي گذاش اين مصيبت بزرگ را كج

خالي بندي هايي كه كرده بودم. 
ــرم حرف زدم و ماجراي اين  ــد، با همس تماس كه تمام ش
مالقات اجباري را گفتم. خوشحال شد و استقبال كرد كه 
من دوست قديمي ام را مي بينم. ولي از دل من خبر نداشت. 
ــت قديمي ام به خانه من مي آيد  ــتم وقتي دوس نمي خواس
حس برتري پيدا كند و خوشبختي اش را بكوبد توي سرم. 
افتادم در يك رقابت احمقانه كه تهش معلوم نبود. پول قسط 
وام در حسابم بود و اجاره خانه را هم بايد پس فردا مي دادم. 

ــدم و دل را زدم به  بي خيال حساب و كتاب هاي معمول ش
دريا. نمايش يك زندگي شيك و همه چيز تمام خرج داشت. 
نمي شد با يك قران دوزار گذراند. مي خواستم مثل آن روزها 
بهترين باشم. به جاي اينكه خودم آشپزي كنم، سيني فينگر 
ــرم جور مي كردم.  ــفارش دادم. بايد بهانه اي براي همس س
ــيده بود پس به بهانه  خوشبختانه سالگرد ازدواجمان رس
سالگرد ازدواجمان از يك قنادي معروف كيك سفارش دادم 
و دسته گل اينترنتي خريدم. بايد يك عطر مارك هم براي 
همسرم مي خريدم و كلي وسايل تزييني رمانتيك. خودم هم 

بهترين لباسم را پوشيدم و خانه را حسابي تميز كردم. 
عصر همسرم زودتر از مهمان ها آمد. آن همه تغيير حسابي 
شوكه اش كرد. اما نپرسيد با كدام پول آن كارها را كرده ام. 
ــم را درك كرد و  ــي احساس ــك مرد واقع برعكس! مثل ي

ــحال از يك ديدار  ــرد. من هم خوش لب به اعتراض باز نك
دوستانه، تمام كارهايم را كردم. آماده شدم و منتظر دوستم 
و همسرش ماندم. باالخره آمدند. دوستم را در آغوش گرفتم. 
هيچ فرقي نكرده بود. هنوز هم مثل آن روزها پرهيجان و شاد 
بود. خيلي زود با همسرم صميمي شدند و وقتي فهميدند 
ــابي ذوق كردند. آن شب در  سالگرد ازدواجمان است حس
تاريخ زندگي مشتركم به ياد ماندني شد و همسرم براي اولين 

بار با دختري كه بارها از خاطراتش گفته بودم آشنا شد. 
مهمان ها رفتند و من داشتم از خستگي بيهوش مي شدم. 
ــرم زودتر به اتاق رفت. يك  تا ميز را جمع وجور كنم، همس
ليوان شير برايش بردم و بابت ميزباني و همراهي اش حسابي 
تشكركردم. پشت آن چشم ها كلي حرف بود ولي ترجيح داد 

به زبان نياورد. شب بخير گفت و خوابيد. 
ــم.  ولي من بيدار بودم تا خاطره يك روز معمولي را بنويس
ــتانه و تجديد خاطرات،  روزي كه قرار بود با يك قرار دوس
شيرين و جذاب باشد، ولي پر شد از صورتحساب هاي ريز و 
درشت كه حاصل چشم و هم چشمي بود. من پول كرايه خانه 
و قسط هاي ماه را تا ريال آخر خرج كرده بودم و هنوز باورم 
نمي شد كه من همان آدمم. فردا بايد يك بهانه بتراشم و از 
مامان براي كرايه خانه پول قرض كنم. روزي كه آدم از كرده 

خودش پشيمان باشد، ديگر يك روز معمولي نيست!

 تجديد ديدار   
الكچري!

نمي خواستم وقتي دوست قديمي ام به خانه من 
مي آيد حس برتري پيدا كند و خوشــبختي اش را 
بكوبد توي سرم. افتادم در يك رقابت احمقانه كه 

تهش معلوم نبود

اين آغاز يك فروپاشي بزرگ است؛ اينكه بگوييم حاال كه 
ما توان خانه دار شدن نداريم، الاقل خوب بپوشيم و خوب 
بگرديم. در لحظــه زندگي كردن خوب اســت، ولي آينده 
نگري هم اقتضاي هر خانه است. شما امسال روي رقابت 
با فالني خودرو عوض كردي، سال بعد و بعدتر چه مي كني؟ 

اگر صاحبخانه پول پيش را زياد كرد چه كار مي كني؟

 نگوييد: دونستن
 اين چيزا هنوز براي تو زوده!

از زماني كه كودك متوجه تفاوت خود با جنس مخالفش مي شود، به طرح سؤاالتي مي پردازد. همچنين براي نوجوانان با   مليحه 
توجه به تغييرات جسماني سؤاالتي جدي مطرح مي شود. از وظايف مهم والدين و اولياي تربيتي، پاسخگويي به اين سؤاالت قاسمي *

است. عده اي از والدين هنگام مواجه شدن با اين نوع سؤاالت، دستپاچه شده و نمي دانند چگونه بايد به آن پاسخ دهند يا 
به اين جمله بسنده مي كنند كه: «دونستن اين چيزا هنوز براي تو زوده!» كه اين بدترين واكنش است. براي پاسخگويي به 
سـؤاالت جنسـي چـه در دوره كودكـي و چـه در دوره نوجواني، در نظـر گرفتـن شـرايط زيركامًال ضروري اسـت. 

برايت جست وجو مي كنم و پاسخ آن را به تو خواهم گفت. سپس در 
ــت آمده با افرادي كه مي توانند راهنماي شما باشند  فرصت به دس

مشورت كنيد و پاسخ را به او بدهيد. 
پاسخ ها بايد در بردارنده حقيقت باشد: از گفتن هر مطلب به  دور از حقيقت يا داستان سرايي هاي زائد به شدت اجتناب 6
كنيد. دير يا زود فرزند شما با حقيقت آشنا مي شود و اطالع از حقيقت 

و شنيدن كذب و خطا از والدين اعتماد او را خدشه دار مي كند. 
قانع كننده پاسخ دهيد: اگر جواب شما آنچنان كوتاه باشد  كه حق مطلب را ادا نكند، سؤال همچنان باقي مي ماند. لذا 7
بايد در انتهاي صحبت خود آرامش خاطر را در فرزند خود احساس 

كنيم و دريابيم كه به پاسخ خود رسيده است. 
جواب ها به دور از ابهام، ساده و روان باشد: گاهي والدين  ــخگويي را ندارند و فكر مي كنند بايد 8 چون آمادگي پاس

ــريع تر تمام كنند جواب هايي مبهم مي دهند كه طبعاً  ماجرا را س
فرزند را قانع نخواهد كرد. در ضمن پاسخ بايد از پيچيدگي و سختي 

به دور باشد تا ذهن را برهم نزند. 
تناسب جواب با سن و تفاوت هاي فردي فرزندانتان را در  نظر بگيريد: نه تنها در اين مسئله بلكه در پاسخگويي به هر 9
مسئله ديگري بايد اين شرط رعايت شود. طبيعي است كه نحوه پاسخ 
ــخ در دوره نوجواني متفاوت است.  به فرزند در دوره كودكي با پاس
ــذا بايد در  ــود را دارد، ل ــات خاص خ ــن هركس خصوصي همچني

پاسخگويي به تفاوت ها نيز توجه بشود. 
از توضيحات اضافه و غيرضروري خودداري شود: پاسخ بايد  به اندازه اي باشد كه جوابگوي سؤال باشد. توضيحات اضافه 10
ممكن است منجربه ايجاد سؤاالت بيشتر و كنجكاوي زائد شود. گاهي 
حتي نحوه ايراد مطلب يا حالت صورت يا اداي جمالتي نظير «چيزاي 

ديگه اي هم هست كه حاال الزم نيست تو بدوني» مي تواند باعث تشديد 
مسئله شود و سؤاالت بيشتري توليد كند. 

در پاسخگويي ادب و نزاكت توأم با حفظ حيا رعايت شود:  ــؤاالت جنسي فرزندان، رعايت عفت 11 در پاسخگويي به س
كالم و پرهيز جدي از به كار بردن الفاظ نامناسب از مسائل مهم است. 
ــوخي هاي  ــخر، خنده بي جا يا ش همچنين هر حركتي مانند تمس

بي مورد نبايد صورت بگيرد. 
ــؤاالت  ــخگويي به س ارزش هاي خود را انتقال دهيد: پاس جنسي، فرصتي مغتنم است تا ارزش هاي فكري و ضوابط و 12
قواعد خانوادگي را نيز به فرزندان انتقال دهيد. بسياري از ارزش هاي 
ــواده برمي گردد. رفتار و برخورد با  اخالقي، به نوع نگاه و باورهاي خان
جنس مخالف، نحوه شركت در محافل و مجامع، نحوه پوشش، حدود 
استفاده از فيلم و كتاب، تفريحات و ده ها موضوع ديگر دقيقاً مسائلي 
است كه ارتباط تنگاتنگي با باورهاي فرد دارد كه فرزندان آنها را مستقيم 

و غيرمستقيم از والدين خود ياد مي گيرند. 
ــائل جنسي براي  ــود: رويارويي با مس همدلي فراموش نش كودكان و نوجوانان در عين اينكه هيجان آور است، مي تواند 13
آنها را مضطرب، نگران، دلزده يا ناخشنود كند. براي بعضي مي تواند همراه 
با ترس باشد. بسيار مهم است كه احساس شان مورد توجه قرار گيرد و با 
آن همدلي صورت گيرد. توجه كنيد «همدلي» با «همدردي» تفاوت 
دارد. منظور از همدلي، ظرفيت و توانايي درك احساس طرف مقابل و 

خود را به جاي ديگري گذاشتن و مسائل را از منظر او ديدن است. 
ــتفاده كنيد: هنگام  ــب اس از كلمات و اصطالحات مناس ــؤاالت فرزندتان، كلمات و اصطالحات 14 ــخگويي به س پاس
مناسب پيدا كنيد. استفاده از واژه هاي علمي و مؤدبانه، سنگيني و فشار 
را هم برگوينده و هم برشنونده كاهش خواهد داد. سعي كنيد بچه ها از 
رفتارتان ياد بگيرند كه عشق در هر شكلي زيباست پس بايد مرزها را 
براي او روشن كنيد و بگوييد كه فداكاري در عشق وجود دارد چه بين 

مادر و پدر با فرزند، چه بين يك زن و مرد. 
حفظ حريم و احترام به حدود ديگران: اگر به هر دليل ناچار  به توضيح مسائل براي كودك يا نوجوان خود شديد، بسيار 15
مهم است او را متعهد كنيد كه انتقال اين مطالب به ديگر همساالن 
ــت. اين موارد از حقوق هر خانواده است كه هر زمان خود  جايز نيس
صالح دانستند موضوع را به اطالع فرزندشان برسانند. پس او امانت دار 

حريم ديگران است. 
آگاهسازي فرزندان از دوره بلوغ: دادن اطالعات الزم و آمادگي  براي دوره بلوغ آنان را مسلح به مصونيت مي كند؛ به اين ترتيب 16
ــدن با تغييرات و حادثه بلوغ آگاه  كه از قبل، فرزندان را براي مواجه ش

سازيم و آن را يكي از جنبه هاي طبيعي و عادي زندگي نشان دهيم. 
*كارشناس ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزشي

يك روز معمولي

 16 نكته اي كه والدين 
در پاسخ به مسائل جنسي كودكان بايد بدانند
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ــماره 6679    ــوان |  ش ــه ج | روزنام

   امام حسن عسكري(ع) فرمود: پارساترين مردم كسى است كه هنگام شبهه توقف كند. عابدترين 
مردم كسـى اسـت كه واجبات را انجام دهد. زاهدترين مردم كسـى اسـت كـه حرام را تـرك كند. 

كوشنده ترين مردم كسى است كه گناهان را رها سازد.

هاديانه
بهترين 

مردم

بيشتر ما تمايل داريم در گذشته يا آينده  نيره 
زندگـي كنيم. هر چنـد وقت يـك بار به محمودي

اتفاقاتي كـه ديروز افتاده يـا فردا ممكن 
اسـت بيفتد، فكر مي كنيم و اين نوع طرز 
فكر گاهي بدون آنكه بخواهيم ما را دچار 
اضطراب مي كند. در اين نوشته پيشنهادهايي براي زندگي در 
زمان حال ارائه داده ايم؛ پيشـنهادهايي كه شايد به شما كمك 
كند به زندگي آگاهانه و بدون اضطراب بازگرديد و قدر هر لحظه 

از زندگي خود را بدانيد. 

ــي از راه هاي حضور در لحظه  ــت. هر چند وقت يك بار به 1  به اطراف خود توجه كنيد: يك حال، توجه به محيط اطراف اس
ــتيد،  ــت؟ آخرين باري كه نشس اطراف نگاه كنيد و ببينيد چه خبر اس
ــتيد، نفس عميقي كشيديد و فقط به اطراف تان نگاه  چشمان تان را بس
كرديد، كي بود؟ همين االن اين تمرين را انجام دهيد: هر دو چشم خود 
را ببنديد و نفس عميقي بكشيد، سپس آنها را باز كنيد و واقعاً جايي را كه 
هستيد، كامًال حس كنيد. ديوارها چگونه به نظر مي رسند؟ در مورد كف 
يا سقف چطور، چه الگوهايي را مي توانيد در آنجا ببينيد؟ چند پنجره در 
ــما وجود دارد؟ از اينجا چند تا چراغ مي توانيد  ــت ش سمت چپ و راس
بشماريد؟ وقتي به اطراف خود نگاه مي كنيد و همه چيز را كامالً مي بينيد 

و حس مي كنيد، زندگي در لحظه حال آسان تر مي شود. 
كار و فعاليت به طور همزمان سازنده  باشد و سرعت كار شما را 2  كارها را باهم انجام ندهيد: در حالي كه ممكن است انجام چند 
باال ببرد، اما ترديد نداشته باشيد انجام مداوم چند كار، زندگي در زمان 

حال را دشوار  مي كند. در حالي 
ــه به توجه  ــام كاري ك كه انج
ــما نياز دارد، در ابتدا  كامل ش
ــوار به نظر  ــت دش ممكن اس
برسد، اما مي بينيد كه وقتي به 

طور كامل درگير يك كار هستيد، 
ــتري خواهيد داشت،  بهره وري بيش

ــتيد،  بنابراين اگر در حال انجام كاري هس
تمام توجه خود را به آن معطوف كنيد. وقتي به 

چيزهاي ديگري فكر يا تلفن خود را چك مي كنيد، 
ــام آن كار نداريد.  ــت كه تمايلي به انج معلوم اس
بنابراين توصيه ما اين است كه ديگر ادامه ندهيد. 

از زندگي در لحظه حال اين است كه وقت 3  براي آنچه داريد سپاسگزار باشيد: بخشي 
بگذاريد و براي چيزهايي كه اكنون (نه در گذشته يا 
ــر دائماً روي  ــيد. اگ ــگزار باش آينده) داريد سپاس
چيزهايي كه نداريد تمركز كنيد، از آن چيزي كه 
داريد هم بهره اي نخواهيد برد، بنابراين بايد قدردان 
ــاي تمرين  ــيد. يكي از راه ه ــته هاي تان باش داش
قدرداني اين است كه فهرستي از چيزهايي كه به 
خاطر آنها سپاسگزار هستيد، بنويسيد و آن فهرست 
را به صورت روزانه مرور كنيد. سعي كنيد حداقل 
ــگزار  ــراي آنها سپاس ــيد كه ب ــه چيز را بنويس س

هستيد. 
ــد: اگر مي خواهيد  ــتند، بپذيري زندگي را در لحظه حال شروع كنيد، بايد اين طرز فكر را كه 4 چيزها را همان طور كه هس
همه چيز بايد چنين يا چنان باشد، كنار بگذاريد و آنها را همان طور كه 
هستند، بپذيريد. شما نمي توانيد همه چيزهايي را كه در اطراف تان اتفاق 
ــما مي خواهيد  ــي اوقات زندگي با آنچه ش مي افتد، كنترل كنيد. گاه
ــما كمك مي كند تا چيزهايي را كه  متفاوت است. تمرين پذيرش به ش

خارج از كنترل شما هستند، رها كنيد. 
ــادي و رضايت مي دهند، مي تواند راهي 5  با افرادي وقت بگذرانيد كه شاد هستند: گذراندن وقت با افرادي  كه به شما احساس ش
ــي در لحظه حال  ــراي كمك به زندگ عالي ب
ــراد مثبت و  ــد. احاطه كردن خود با اف باش
حامي، احساس مثبت و شادي را در وجود 
ــما افزايش مي دهد. اين وضعيت به شما  ش
ــز روي  ــاي تمرك ــه به ج ــكان مي دهد ك ام
ــته يا آينده، روي آنچه در حال  رويدادهاي گذش

حاضر خوب پيش مي رود، تمركز كنيد. 
ــاوري فاصله  ــانه هاي اجتماعي و فن بگيريد: فاصله گيري از رسانه هاي اجتماعي 6  از رس

و ساير فناوري ها نيز مي تواند به شما كمك كند بيشتر 
ــت فكر كنيد  در زمان حال زندگي كنيد. ممكن اس
ــانه هاي اجتماعي به شما كمك  ــي مداوم رس بررس
مي كند تا با دنيا در ارتباط باشيد. اما اين كار در واقع 
تأثير منفي بر توانايي شما براي حضور در زمان حال 
دارد. مهم اين است كه ياد بگيريد چگونه اجازه ندهيد، 
ــخير كند، زيرا  ــما را تس فناوري هاي روز زندگي ش
فناوري مي تواند شما را از توجه به آنچه در اطراف تان 

مي گذرد، دور كند. 
ــي 7  ذهن آگاهي داشته باشيد: هر كاري كه  ــد، از خوردن تا بررس ــام مي دهي انج
گوشي، بايد تمام حواس تان را متوجه آن كار كنيد. 
ــاي  ــت ناهار خود را همزمان با تماش مثًال بهتر اس
تلويزيون نخوريد. اين عدم تمركز باعث مي شود از 
كاري كه انجام مي دهيد، فاصله بگيريد و در لحظه حال زندگي نكنيد، 
ــما معطوف به آن كار يا فعاليت نيست. در عوض،  زيرا تمام توجه ش
سعي كنيد حين غذا خوردن روي هر وعده غذايي تمركز كنيد. مثًال 
بوي غذا چگونه است؟ مزه اش چطور است؟ واكنش بدن شما به آنچه 
تاكنون خورده ايد، چيست؟ هنگام غذا خوردن چه صداهايي در اطراف 
ــرون، پخش  ــت. تماس هاي تلفني، صداي ترافيك از بي ــما هس ش
ــيقي در پس زمينه. با تمركز روي اين جزئيات و توجه به همه  موس
چيزهايي كه در اطراف شما در طول يك كار يا فعاليت خاص مي گذرد، 
ــه حال را وارد  ــزان آگاهي خود از لحظ مي توانيد ذهن آگاهي يا مي

زندگي خود كنيد. 
ــما كمك مي كند تا ذهن خود را روي كار در حال انجام 8 تمرينات تنفس عميق انجام دهيد: يك تمرين تنفس عميق  به ش
ــلط  ــته و منظم موجب جلوگيري از تس متمركز كنيد. نفس هاي آهس
ــود و در عين حال كنترل  احساس وحشت بر شما يا افكار منفي مي ش
ــتري را در طول فعاليتي كه در حال حاضر در آن مشغول هستيد،  بيش
ــان، تكنيك ــريع و آس ــاي س ــي از روش ه ــد. يك ــر مي كن  امكانپذي

ــاس اين تكنيك پرطرفدار بايد چهار ثانيه   تنفس 4- 7- 8 است. بر اس
نفس عميقي بكشيد و دم داشته باشيد، سپس بايد هفت ثانيه آن را نگه 

داريد و طي هشت ثانيه بازدم داشته باشيد. 

آشپزخانه

اين لحظه، تمام زندگي شماست
پيشنهادهايي براي زندگي در حال 

چرا پشـيماني عنصري اساسـي براي زندگي 
اسـت؟ از ديد خردگرايـان، پشـيماني، مثل 
پذيرش اين احتمال هولناك است كه شكست 
به  اندازه واژگون شـدن ليوان آب آسان است. 
بسـيار مي شـنويم كـه گذشـته را رهـا كن: 
«گذشـته ها گذشـته»، «همينه كه هسـت»، 
«آب رفته به جـوي بازنمي گردد»، بهترين كار 
اين است كه با گذشته، رفتاري مثل يك گنجه 
لبريز داشـته باشـيم: درش را ببنـد و به حال 
خودش رها كـن. «كارينا چوكانو» نويسـنده 
مقاله اي كـه در پي مي آيد، مي گويـد: «مردم 
احساس مي كنند براي ماندن در ميدان بازي، 
بايد پشـيماني را انـكار كنند، اما ريشـه اين 
انكار گذشـته چيست؟» جسـتارهايي كه در 
ادامـه مي خوانيد، گزيده مقاله اين نويسـنده 
در وب سايت «ايان» است كه با ترجمه مجتبي 
هاتف در وب سايت ترجمان منتشر شده است. 

من به  خاطر همه  چيز پشيمان مي شوم:  ــته 1 ــه در دهه هاي گذش ــي ك تصميمات
ــه و  ــاي گفت ــه ام، حرف ه گرفت
ناگفته ام، فرصت هاي ازدست داده 
ــاي جديد و  ــداده ام، خريده و ن
نخريدن ها و پس دادن هايم. همه 
ــود زيرورو  ــن خ ــا را در ذه اينه
مي كنم و به  دنبال سرنخ مي گردم 
براي چيزي كه درباره اش مطمئن 
نيستم. تنها چيزي كه مي دانم اين 
ــش مي آيد  ــر پي ــت كه كمت اس
كارهاي كرده و نكرده ام را بازبيني 
ــاً روش من در  ــن دقيق نكنم. اي
ــت: همراه با  ــي تجربه هاس بررس
ــته.  ــكاكيت و با نگاه به گذش ش
برخي از مردم اين كار را شالق زدن 
ــن آن را  ــود مي دانند، اما م به خ
ــراي  ب ــر  مادام العم ــي  تالش
آشتي دادن «ممكن» با واقعيت 

مي شمارم. اين يعني شناخت خوِد واقعي ام. گذشته 
از اينها، ما با تصميمات مان تعريف مي شويم. 

ــي عامه با موضوع  كتاب هاي روان شناس ــه كن كردن آن، 2 ــراي ريش ــيماني، ب پش
طرح هاي آساني پيشنهاد مي كنند. گويي پشيماني، 
ــت يا چربي اضافي دور كمر! اين  نوعي ويروس اس
كتاب ها با عناوين مختلف، پشيماني را رد مي كنند. 
چنين كتاب هايي نه  تنها پشيماني را با عقل و منطق 
ــي نيز آن را  ــد، بلكه از لحاظ روح در تضاد مي دانن
ــي عامه  ــمار مي آورند. روان شناس خطاكاري به ش
ــامان مندي نظام يا  ــد معناداري و س عميقاً نيازمن
روايتي است كه جهان را توضيح بدهد. اين فكر كه 
ــته باشد، باعث  ممكن است هيچ  چيز دليلي نداش

آشفتگي عميق خيلي ها مي شود. 
در فرهنگي كه باور دارد برنده شدن، همه   چيز است و موفقيت را سيستمي مطلق و 3
كامل مي شمارد، خوشبختي و حتي ارزش اساسي با 
ــود، پس تعجبي ندارد كه  برنده شدن تعيين مي ش
مردم احساس مي كنند بايد براي ماندن در ميدان 
ــيماني و به  عبارت  ديگر، شكست را انكار  بازي، پش

كنند. 
ــاً درباره  ــاهكار غالب موضوع رمان هاي ش ــيماني درباره 4 ــت. اين پش ــيماني اس پش
پيامدهاي يك تصميم بد است كه زندگي قهرمان 
ــتان را در يك دوره طوالني دگرگون مي كند،  داس
ــب، ازدواج نكردن با  مثل ازدواج با شخصي نامناس
ــب يا بي توجهي به فرصتي عاشقانه و  شخص مناس
ازدست دادن آن. زيگموند فرويد معتقد بود: افكار، 
احساسات و اميال هرگز كامًال ريشه كن نمي شوند، 
ــارچ در تاريكي  ــوند، مثل ق ــركوب ش بلكه اگر س
ــكالي افراطي تجلي  شاخه شاخه مي شوند و در اَش
ــيماني، از افتادن  مي يابند. به  عبارت  ديگر انكار پش
مهره هاي پي درپي دومينو جلوگيري نمي كند، بلكه 
فقط باعث مي شود چشمان تان را 
ــت هاي تان را روي  ــد و دس ببندي
ــا  ــد ت ــود بگذاري ــاي خ گوش ه
افتادن شان را تا آخرين مهره نبينيد 
ــنويد. تعجب آور  و صدايش را نش
نيست كه بزرگ ترين پشيماني هاي 
مردم به تحصيالت، شغل و ازدواج 
مربوط است چراكه تصميماتي كه 
درباره اين مسائل مي گيريم، آثاري 
ــترده دارند. نكته  درازمدت و گس
ــت كه  ــيماني اين نيس ــِم پش مه
مي كوشيم گذشته را تغيير دهيم، 
بلكه هدف، شفاف سازي زمان حال 
ــت. رمان ها به ما مي گويند كه  اس
ــيماني، رفتاري سازنده است و  پش
ــيماني (مثل  اولين چيزي كه پش
همتاي جسمي اش يعني درد) به ما 
مي آموزد، اين است كه در زمان حال اشتباهي وجود 

دارد و يك جاي كار مي لنگد. 
ــه  معناي واقعي 5 احساسات مختلط نه  تنها ما انسان ها را  ــازند، بلكه ما را ب مي س
عاقل مي كنند. اين احساسات، ما را از راه فرايندي 
ديالكتيك به حقايقي پيچيده مي رسانند. بايد به 
ــوگرايي را با آغوش باز  جاي انكار پشيماني، دوس
ــك ايده آل،  ــيدن به ي ــراي رس ــم. بايد ب بپذيري
جّدوجهد كنيم، يعني به  گونه اي رفتار كنيم كه 
ــت. در عين   انگار وجود ايده آلي مطلق ممكن اس
حال به ياد داشته باشيم كه چنين ايده آلي وجود 
ــد و همه  ــج، تصادفي ان ــًال نتاي ــدارد، چون عم ن

احتماالت باهم وجود دارند. 

تار
س

ج

درباره ضرورت پشيماني در زندگي

پشيماني را در آغوش بگير 
و ادامه بده!

نكته مهــِم پشــيماني اين 
نيســت كــه مي كوشــيم 
گذشــته را تغييــر دهيم، 
بلكه هدف، شفاف ســازي 
زمان حال است. رمان ها به 
ما مي گويند كه پشــيماني، 
رفتاري ســازنده اســت و 
اولين چيزي كه پشيماني، 
مثــل همتاي جســمي اش 
يعني درد، بــه ما مي آموزد 
ايــن اســت كــه در زمــان 
حال اشــتباهي وجود دارد 
و يــك جــاي كار مي لنگــد

سرزمين چهارفصل ايران در هر  على 
ــاي يحيى پور ــال، جاذبه ه ــي از س زمان

ــماري براي ديدن دارد، به  بي ش
همين دليل هميشه بهانه اي براي 
سفر وجود دارد. يكي از استان هاي 
ــان جنوبي است و اگر  مناسب براي سفر در زمستان خراس
دوست داريد به يك روستاي زيبا و شگفت انگيز سفر كنيد، 
ــتاي نايبند در اين استان است.  ــما روس پيشنهاد ما به ش
روستاي نايبند طبس از نمونه هاي معماري پلكاني در استان 
ــت كه از آن به  عنوان ماسوله كوير ياد  خراسان جنوبي اس
مي كنند و چنان شگفت انگيز است كه به يك جزيره سبز در 
ميان كوير شباهت دارد. زندگي در اين جزيره سبز به  لطف 
ــان دارد و منجر به  ــال ها جري ــراي س ــش ب آب قنات هاي
ــك لوت شده است.   شكل گيري بهشتي در دل كوير خش
ــنتي و خشتي،  ــتاي نايبند به  دليل داشتن بافت س روس
ــم اندازي ديدني، برج هاي  درختان مركبات و نخل و چش
ديده باني و چشمه هاي آبگرم و سرد، گردشگران زيادي را به 

 سوي خود جذب مي كند. 

ــت آثار ملي  ــد كه در فهرس ــتاي منحصربه فرد نايبن روس
ايران به ثبت رسيده است، در كوير لوت قرار دارد و تا شعاع 
ــتاي  200كيلومتري آن، هيچ آبادي اى وجود ندارد. روس
نايبند به  عنوان يكي از جاهاي ديدني طبس، در دهستان 
ــت. منطقه نايبند هر چند در سرزميني  كوير واقع شده اس
ــده، اما وجود كوه هاي علي آباد، آب شلمه و  كويري واقع ش
كوه نايبند، آن را به منطقه اي كوهستاني تبديل كرده است. 
براي دسترسي به روستاي نايبند، بايد به جنوب شهر طبس 
برويد و وارد جاده طبس- راور شويد و پس از كريت، ديهوك 
ــويد كه اگر طبق  و زنوغان با تابلوهاي نايبند مواجه مي ش

تابلوها به مسير خود ادامه دهيد، تابلوي خروجي روستاي 
نايبند را خواهيد ديد.   اين روستا با بيش از هزارسال قدمت، 
از معماري خاصي شبيه خانه هاي ماسوله برخوردار است، به  
طوري كه تقريباً مرز مشخصي بين آنها ديده نمي شود. اين 
نوع معماري شامل مجموعه اي متراكم از خانه ها مي شود كه 
ــت بام خانه ها نقش حياط خانه را براي خانه هاي باالتر  پش
ــاكنان  ــتگي خاصي بين س دارند و به همين دليل، همبس
روستا وجود دارد.  كوچه هاي پيچ درپيچ اين روستا در كنار 
معماري چندطبقه اي بناها، باغ ها و نخلستان هايي كه آن را 
در بر گرفته، چشم انداز خارق العاده اي در دل كوير ايجاد كرده 
است، به  خصوص كه بسياري از كوچه ها يا همان ساباط ها 
سرپوشيده هستند و نه  تنها اهالي را از گرماي سوزان هوا در 
امان نگه مي دارند، بلكه به  لطف سكوهايي كه در آنها تعبيه 
شده، به محلي براي دورهمي اهالي روستا تبديل شده اند، 
ــگران نيز مي توانند روي آن بنشينند و  ضمن اينكه گردش

عكس يادگاري بگيرند. 
مزاري بر بلنداي كوه نزديكي روستا وجود دارد و مردم نايبند 
ــاال مي روند. چهار برج  ــارت و اداي نذر از اين كوه ب براي زي
نگهباني در روستاي نايبند وجود دارد كه از بقاياي يك قلعه 
300ساله هستند و براي حفاظت و نگهباني از روستا به كار 
مي رفتند.  هميشه گفته اند، آسمان كوير فوق العاده ديدني 
ــتا آلودگي نوري كمي وجود  است و از آنجا كه در اين روس
دارد، مي توانيد حتي بدون تجهيزات هم از تماشاي ستارگان 
ــتاي  ــذت را ببريد.   خالصه اينكه نايبند يك روس نهايت ل
معمولي نيست و بافت تاريخي تا معماري پلكاني، ساباط ها، 
كوچه هاي باريك و حتي معاشرت با مردم بومي، از گذراندن 

اوقاتي خوش در اين محل حكايت دارند. 

آيا پيش آمده است در يك رستوران شيك 
سفارش سـوپ قارچ بدهيد و از خوردن آن 
سير نشـويد؟ آن سوپ خوشـمزه و لذيذ را 
مي توانيد به راحتـي در منزل تهيـه كنيد. 

براي تهيه و پخت اين سوپ نهايتًا 
يك ساعت زمان الزم است و 

البته غير از قارچ به خيلي 
چيزهاي ديگـر هم نياز 
داريـد. با نحـوه پخت 
سـوپ قارچ همـراه ما 

باشيد. 

 مواد الزم
ــق  ــك قاش ــير ي ــودر س پ

ــه  ــارچ ورق ــوري/ ق ــاي خ  چ
ــاز  پي ــرم/  گ  500  -400 ــده  ش

درشت(ريزنگيني شده) يك عدد/ خامه صبحانه 
ــير چهار ليوان/ آب  ــته/ كره 30 گرم/ ش يك بس
مرغ سه  ليوان يا قرص عصاره مرغ/ آب سه ليوان/ 
آرد سفيد چهار قاشق غذاخوري/ نمك و فلفل به 

مقدار الزم. 
 دستور تهيه:

1) پياز را ريز نگيني كنيد و در مقداري روغن تفت 

دهيد تا سبك و طاليي روشن شود، سپس كره را 
اضافه كنيد.2) وقتي كره ذوب شد، قارچ هاي ورقه 
شده را اضافه كنيد و تفت دهيد تا كمي آب قارچ 
كشيده و جمع شود. 3) آرد را روي قارچ ها بپاشيد، 
حرارت را ماليم كنيد و دو تا سه دقيقه 
با حرارت ماليم تفت دهيد تا بوي 
خامي آرد گرفته شود. 4) آب 
مرغ را كم كم اضافه و سريع و 
مدام هم بزنيد تا آرد در آب 
مرغ حل و كامًال باز شود. 
وقتي آرد باز شد آب و در 
ــير را اضافه كنيد.  انتها ش
ــل را بنا به  ــك و فلف 5) نم
ذائقه تنظيم كنيد و در صورت 
 دلخواه كمي پودر سير اضافه كنيد.
 6) در قابلمه را نيمه بگذاريد و حرارت 
ــوپ آرام جا افتاده و به غلظت  را ماليم كنيد تا س
دلخواه برسد. 7) حتماً در سوپ نيمه باز باشد و هر از 
گاهي هم بزنيد تا سوپ سر نرود و ته نگيرد. در انتها 
حرارت را كامًال كم كنيد تا سوپ از جوش بيفتد. 8) 
در صورت تمايل خامه صبحانه را در كاسه هم بزنيد 
تا يكدست شود و بعد با كمي سوپ خامه را رقيق و 
به محتويات داخل قابلمه اضافه كنيد و هم بزنيد. 

سبك نگرش

آخرين باري كه نشستيد، 
چشــمان تان را بســتيد، 
نفس عميقي كشيديد و 
فقط به اطراف تــان نگاه 
كرديد، كي بــود؟ همين 
االن اين تمرين را انجام 
دهيد: هر دو چشم خود 
را ببنديد و نفس عميقي 
بكشيد، سپس آنها را باز 
كنيد و واقعــاً جايي را كه 
هستيد، كامالً حس كنيد

سوپ لذيذ رستوراني 
با قارچ و غيره!

همه ما از كيك هاي كشمشـي 
دوران كودكي خاطراتي داريم؛ 
كيك سـاده اي كـه همـراه با 
دانه هاي كشمش و صرف چاي 
طعمي بي نظير را رقم مي زد. كيك كشمشي نرم 
و پف پفي يكي از كيك هاي نوستالژيك دوران 
كودكي اكثر ما و خوراكي زنگ تفريح در مدرسه 
بود. كيك كشمشـي يكي از انـواع كيك هاي 
خوشـمزه و پرطرفـدار ايرانـي اسـت كـه با 
دستورهاي بسـيار متنوعي تهيه مي شود. اين 
كيك در بسته هاي آماده نيز به فروش مي رسد. 
از كيك كشمشي معموالً به عنوان كيك عصرانه 
استفاده مي شود، البته مي توانيم در ميهماني ها 
و مجالـس خود نيز بـه عنوان كيـك پذيرايي 
استفاده كنيم. در اين شماره از ستون قنادي با 
دستور كيك كشمشي با استفاده از وانيل آشنا 
مي شويد، البته مي توانيم به دلخواه از هل و گالب 

نيز استفاده كنيم. 

  مواد الزم:
ــق  ــگ پودر يك قاش ــه/ بكين ــفيد دوپيمان آرد س
ــدد/ روغن مايع نصف  مرباخوري/ تخم مرغ چهار ع
ــت چكيده  ــق غذاخوري/ ماس ــه قاش پيمانه و س
سه چهارم پيمانه/ شكر يك پيمانه/ وانيل نصف قاشق 

چايخوري/ كشمش پلويي نصف پيمانه. 
  دستور پخت: 

ــكر را داخل يك كاسه مناسب مي ريزيم،  1) ابتدا ش
ــه و به  ــك اضاف ــه ي ــك ب ــا را ي ــپس تخم مرغ ه س
ــه وانيل را  ــكر مخلوط مي كنيم، در ادام خوبي با ش
ــا دور تند حدود  ــا را ب ــه مي كنيم و تخم مرغ ه اضاف
ــان دو برابر ــا حجم ش ــه تا پنج دقيقه مي زنيم ت  س

ــاد و مايل  ــود.  2) زماني كه حجم تخم مرغ ها زي  ش

ــد، روغن مايع را اضافه مي كنيم و در  به كرم رنگ ش
ــود هم مي زنيم. در ادامه  حدي كه با مواد مخلوط ش
ماست را اضافه و فقط در حدي مخلوط مي كنيم تا با 
مواد يكدست شوند.  3) در اين مرحله آرد را با بكينگ 
ــپس دو بار الك و كم كم به مخلوط  پودر مخلوط، س
تخم مرغ اضافه مي كنيم. با ليسك به صورت دوراني 
ــت  مخلوط مي كنيم تا مايه كيك به صورت يكدس
آماده شود، مخلوط كردن فقط بايد در حدي باشد كه 
مواد يكدست شوند.  4) در اين مرحله فر را با حرارت 
180درجه سانتيگراد روشن مي كنيم تا به خوبي گرم 
ــمش ها را با آرد سرد مي خيسانيم  شود، سپس كش
ــب انتخاب  ــوند، بعد يك قالب مناس تا كمي نرم ش
 مي كنيم و كف آن را با كاغذ روغني پوشش مي دهيم. 
ــدار كمي  ــذ روغني با مق ــود كاغ ــورت نب  5) در ص
ــي چرب مي كنيم.  روغن كف و بدنه قالب را به خوب
ــًال پخش كف  ــورت كام ــم به ص ــي آرد ه حاال كم
ــب را برمي گردانيم  ــپس قال ــيم، س ــب مي پاش قال
ــد.  ــرون بريزي ــب بي ــي درون قال ــا آرد اضاف  ت
 6) در ادامه نيمي از مايه كيك را كف قالب مي ريزيم 
و اجازه مي دهيم كامًال كف قالب پخش شود، سپس 
كشمش پلويي را آبكشي مي كنيم و با يك دستمال 
ــوري كه  ــم، به ط ــك مي كني ــه خوبي خش تميز ب
كشمش ها خيس نباشند.  7) در ادامه كشمش ها را 
ــوط مي كنيم و در قالب  با باقيمانده مايه كيك مخل
ــدوداً 40دقيقه  ــك را به مدت ح مي ريزيم. حاال كي
ــن كرده ايم قرار مي دهيم تا آماده  در فر كه قبًال روش
شود. پس از گذشت 40دقيقه كيك را با خالل دندان 
تست مي كنيم.  8) اگر چيزي از مايه كيك به خالل 
دندان نچسبيد، كيك ما آماده است. حاال كيك را از فر 
خارج مي كنيم و صبر مي كنيم تا خنك شود، سپس 
به صورت دلخواه با گردو يا چيز ديگري به سليقه خود 

تزئين مى كنيم و برش مي زنيم. 

كيك كشمشي
  نوستالژي دوران كودكي

سفر به خراسان جنوبي و گردش در روستاي نايبند

ماسوله سبز كوير
 ميزبان گردشگران زمستاني

دي
قنا

انه
كر



بـا برنامه ريـزي     خوزستان
جهـت برگزاري 
مسابقات قرآني محالت خوزستان، اين محافل 
طـي ماه هـاي آينـده برگـزار خواهد شـد. 
ــالم فائز فائزي معاون فرهنگي اداره  حجت االس
ــان اينكه  ــتان با بي ــاف و خيريه خوزس كل اوق
ــابقات سراسري قرآن  چهل وپنجمين دوره مس
كريم ايران يكي از مهم ترين رويدادهاي قرآني 
ــمار مي رود كه به ميزباني استان  ــور به ش كش
خوزستان در حال برگزاري است، افزود: برگزاري 
ــت كه به  ــابقات يك امتياز ويژه اي اس اين مس
ــد چرا كه اين استان يكي از  ــتان داده ش خوزس
پايتخت هاي قرآني و يكي از مجموعه هاي بزرگ 
ــت؛  ــتان قرار گرفته اس جامعه قرآني در اين اس
ــتان بسيار زياد  عالقه مندان به قرآن در خوزس
ــود تا در زمينه قرائت،  هستند و اين باعث مي ش

لحن و صوت به راحتي قرآن قرائت كنند. 
ــيار خوب اين دوره از  ــاره به سطح بس وي با اش
ــابقان با كيفيت خيلي  مسابقات بيان كرد: متس

ــود پرداختند و  ــاي خ ــه برنامه ه خوبي به ارائ
ــيار نزديك و حرفه اي است؛ امسال  رقابت ها بس
به اعتراف بسياري از دوستداران و عالقه مندان 
ــتان هاي ديگر برنامه را ديدند،  قرآني كه در اس
ــيار فراتر از سطح كشوري و  سطح مسابقات بس
ــت.  اين مسئول  ــيار عالي اس كيفيت برنامه بس

ــاري بين المللي به چهل  از دعوت بيش از 20 ق
و پنجمين دوره مسابقات سراسري قرآن كريم 
ــرد: اين محافل قرآني  ايران خبرداد و تصريح ك
ــده است؛  با حضور قاريان بين المللي برگزار ش
معموالً محافل را در شهرهاي بزرگ يا پرجمعيت 
برگزار مي كنند ولي با ابتكار در خوزستان محافل 

قرآني در روستاهايي محوري و آن هم با استقبال 
باشكوه مردم برگزار شد. 

ــاره به اينكه يكي از  ــالم فائزي با اش حجت االس
ــور  ــابقات قرآني كش امتيازات اين دوره از مس
برگزاري محافل قرآني در ديگر نقاط كشور بود 
كه معموالً فقط ماه رمضان اين محافل را برگزار 
مى كردند، گفت: بايد اين برنامه ها را در ماه هاي 

آينده براي خوزستان برگزار كنيم. 
معاون فرهنگي اداره كل اوقاف و خيريه خوزستان 
ــاجد پس  ــينيه ها و مس ادامه داد: محالت، حس
ــور محوري براي  ــايي يكي از آنها به ط از شناس
ــزاري محافل قرآني تعيين  چند محله براي برگ
ــوند.  وي با اشاره به برنامه ريزي  و انتخاب مي ش
ــابقات قرآني محالت عنوان  براي برگزاري مس
كرد: اين اقدام قطعاً باعث ترويج قرآن مي شود؛ به 
فضل الهي از ظرفيت محالت براي اشاعه معارف 
ــر در آن بهره مند  و همچنين ترويج قرآن و تدب
مي شويم تا قرآن بيشتر از گذشته در خانه هاي 

شهروندان نفوذ و رسوخ پيدا كند. 

مسابقات محافل قرآن در محالت خوزستان برگزار مي شود

سجاد مرسلي

16 هزار مستأجر قمي تسهيالت اجاره مسكن دريافت كردند
از زمان شـروع       قم
طـرح وام كمك 
وديعه مسكن به 16 هزارو 500 متقاضي و مستأجر 
قمي، تسهيالت اجاره مسـكن اعطا شده است. 
سيد روح اهللا حسيني معاون مسكن و ساختمان 
راه و شهرسازي قم با بيان اينكه از زمان شروع طرح 
وام كمك وديعه مسكن به 16 هزارو 500متقاضي 
و مستأجر قمي، تسهيالت اجاره مسكن اعطا شده 
گفت: از سال 99 ثبت نام وام كمك وديعه مسكن 
در كشور براساس مصوبه ستاد ملي مقابله با كرونا و در راستاي حمايت از مستأجران آغاز شد كه در فاز سوم اين 
طرح كه از خرداد سال جاري آغاز شده است 23964 متقاضي تاكنون در سامانه موفق به نام نويسي شده اند.  
وي ادامه داد: از تعداد كل ثبت نام كنندگان اين فاز، 7928 متقاضي واجد شرايط شناخته شده اند و 5168 
درخواست نيز در مرحله تعيين شعبه و معرفي به بانك است.  حسيني در خصوص ثبت نام هاي دوره هاي قبل 
توضيح داد: در سال گذشته در دو نوبت فاز يك و فاز دوم ثبت نام انجام شد كه در فاز يك بيش از 6 هزارو در فاز 

دو حدود 5 هزار فقره وام تسهيالت كمك وديعه مستأجرين از سوي بانك هاي عامل به متقاضيان اعطا شد.

 كردستان رتبه اول اجراي طرح كشت قراردادي گندم
كردستان رتبه      كردستان
اول اجــراي 
طرح كشت قراردادي گندم در كشور را به 

خود اختصاص داد. 
پيمان اسكندري رئيس سازمان جهاد كشاورزي 
كردستان از كسب رتبه اول اجراي طرح كشت 
ــرداد و گفت:  ــور خب ــراردادي گندم در كش ق
ــتان با صددرصد، كهگيلويه و بويراحمد  كردس
ــتان با 93 درصد، لرستان با  با 96 درصد، گلس
91درصد و فارس با 80 درصد رتبه هاي اول تا پنجم كشت قراردادي گندم در كشور را تا تاريخ 18 دي ماه 
سال جاري به خود اختصاص دادند.  وي اشاره به اينكه در قالب كشت قراردادي، امسال در 2ميليون هكتار 
از اراضي آبي كشور گندم كشت مي شود، ادامه داد: سهم كردستان از اين ميزان 32 هزارو 500 هكتار است.  
رئيس سازمان جهاد كشاورزي كردستان اظهار داشت: سطح كشت قراردادي گندم آبي در كردستان، 
29 هزارو 893 هكتار است كه اين ميزان معادل صددرصد تحقق يافته است.  اسكندري خاطرنشان كرد: 
تاكنون 3 هزارو 284 كشاورز در قالب 4هزارو 447 قرارداد در كشت قرادادي گندم آبي مشاركت دارند. 

بهره برداري از 50 پروژه علوم پزشكي در دهه فجر
با بهره بـرداري       كرمانشاه
از 50 پـــروژه 
دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در دهه فجر بخش 
اعظمي از كمبودها در اين استان مرتفع مي شود. 
ــگاه علوم پزشكي  قباد محمدي رئيس دانش
ــداد 50 پروژه در  ــاه با بيان اينكه تع كرمانش
ــا اعتبار  ــتان ب ــكي اس ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــال به  ــارد تومان در دهه فجر امس 100 ميلي
ــور ما  ــيد، گفت: كش بهره برداري خواهد رس

پيشرفته ترين كشور در مهار كرونا بوده و كشورهاي شرق آسيا و اروپا درگير پيك هشتم هستند و آمار 
مرگ ومير آنها هشدار ديگري براي ايران است.  رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان كرمانشاه تصريح 
ــت هر چند در تزريق واكسن اجباري  كرد: مهم ترين عامل در كاهش مرگ ومير تزريق واكسن اس
نيست.  محمدي بيان كرد: سه زير سويه اُميكرون كه در كشور ما شناسايي شده و قدرت انتشار بااليي 
ــاهد افزايش مرگ ومير خواهيم بود.  به گفته اين مسئول پروژه هاي  دارد و اگر مردم غفلت كنند ش

جديدي هم در حال احداث است كه در آينده به بهره برداري خواهد رسيد.

 پروژه ملي آزاد راه حرم تا حرم 
سرعت مي گيرد

 افتتاح 216 كالس درس در دهه فجر
 در آذربايجان غربي

در راســتاي      سمنان
ارتقاى كيفيت 
راه هاي استان سمنان و كاهش ميزان تصادفات 
جاده اي و در جهت تسريع اجراي پروژه ملي 
آزاد راه حرم تا حرم پيگيري ها در سطح ملي 
به صـورت ويـژه در دسـتور كار قـرار دارد. 
ــالح نقاط  ــمنان با بيان اينكه اص ــتاندار س اس
ــهرها بايد در اولويت  حادثه خيز در محورها و ش
ــي آزاد راه حرم تا  ــد، گفت: اجراي پروژه مل باش
ــن زمان به  ــرعت مي گيرد تا در كمتري حرم س
بهره برداري برسد.  سيدمحمدرضا هاشمي كه 
ــوراي راهبري وضعيت تصادفات  ــه ش در جلس
ــمنان به ميزباني استانداري  رانندگي استان س
ــخن مي گفت با بيان اينكه يكي از علل آمار  س
باالي تصادفات در استان وجود نقاط حادثه خيز 
است، ادامه داد: اگرچه اصالح و رفع اين نقاط در 
دستور كار قرار گرفته و تعدادي از آنها انجام شدند 
ــبت به ايمن سازي  اما شهرداري ها نيز بايد نس
ــوند.  وي با  مكان هاي حادثه خيز وارد ميدان ش
اشاره به اينكه اقدامات صورت گرفته بايد به نحوي 
مؤثر شود كه در پايان سال كاهش تعداد تصادفات 
را شاهد باشيم، افزود: بايد حوادث اخير رانندگي به 
دقت ريشه يابي و در اقدام فوري ايمن سازي نقاط 

حادثه خيز در دستور كار اجراي فوري قرار گيرد.  
استاندار سمنان بابيان اينكه مجموعه اقدامات 
ــوراي راهبردي تصادفات بايد به افزايش  در ش
ماندگاري مسافر و كاهش برخوردها و تصادفات 
در مسيرهاي مختلف منتهي شود، ابراز داشت: 
معرفي پتانسيل ها و ظرفيت هاي گردشگري در 
سطح استان از طريق نصب تابلوهاي اطالع رساني 
و هدايت و راهنمايي مسافران براي بهره مندي از 
روستاهاي هدف گردشگري از ديگر عواملي كه به 
افزايش ماندگاري مسافر كمك مي كند.  هاشمي 
بابيان اينكه اقدامات اطالع رساني و آگاهي بخشي 
در راستاي ارتقاى فرهنگ ترافيكي در دستور كار 
ــوراي راهبري تصادفات استان و صدا و سيما  ش
واقع شود، تصريح كرد: براي تسريع اجراي پروژه 
ملي آزادراه حرم تا حرم در راستاي ارتقاى كيفيت 
راه هاي استان و كاهش ميزان تصادفات جاده اي 
پيگيري ها در سطح ملي به صورت ويژه در دستور 
كار بايد باشد.  وي تأكيد كرد: آمار مربوط به فوت 
ــاده اي در مراكز  ــيب ديدگان از تصادفات ج آس
درماني و بيمارستاني يكي از چالش هايى است 
ــگاه هاي علوم پزشكي سمنان و  كه توسط دانش
ــتاي كاهش اين مهم، بررسي و  شاهرود در راس

آسيب شناسي مى شود.

همزمان با دهه     آذربايجان غربي
فجر 216 كالس 
درس با صرف اعتباري بالـغ بر 200 ميليارد 
تومان در شهرستان هاي آذربايجان غربي به 

بهره برداري مي رسد. 
ــازي، توسعه و  قهرمان رحماني مديركل نوس
تجهيز مدارس آذربايجان غربي با بيان اينكه 35 
پروژه در قالب 216 كالس درس با ارزش باالي 
200 ميليارد تومان در ايام اهللا دهه فجر افتتاح 
مي شود، گفت: مساحت اين پروژه ها در مجموع 
ــاره به  ــت.  وي با اش 28 هزارو 46 مترمربع اس
اينكه در يك سال گذشته 126 مدرسه با 745 
كالس تحويل آموزش و پرورش شده كه در اين 
مدارس 25 هزار دانش آموز مشغول به تحصيل 
شده اند، افزود: هم اكنون سرانه فضاي آموزشي 
ــتان چهارمتر  به ازاي هر دانش آموز در اين اس
ــرانه ميانگين كشوري پنج متر  مربع است و س
ــتان با وجود داشتن رتبه  مربع بوده كه اين اس
ــد مطلوبي داشته  28، اما در يكسال اخير رش
است.  رحماني خاطرنشان كرد: آذربايجان غربي، 
براي رسيدن به سرانه متوسط كشوري در حال 
حاضر نيازمند 4هزارو 500 كالس درس است 
و 81 هزار ميلياردريال اعتبار جهت تحقق اين 

ــت.  مديركل نوسازي، توسعه  موضوع الزم اس
ــي اظهار كرد:  و تجهيز مدارس آذربايجان غرب
ــي در  ــرانه فضاي آموزش همچنين افزايش س
ــازي فضاهاي  ــي براي مقاوم س آذربايجان غرب
ــاردو 940  ــتان نيز 28ميلي ــي اين اس آموزش
ميليارد ريال اعتبار الزم است.  وي با بيان اينكه 
از مصوبات سفر رئيس جمهور به استان در اين 
ــت، ادامه داد:  بخش 10درصد محقق شده اس
اعتبارات سفر 2هزارو 315 ميليارد تومان بود كه 
200 ميليارد تومان تخصيص يافته و مقرر شده 
باقي آن طي سه سال به استان تخصيص داده 
شود.  مديركل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
آذربايجان غربي اضافه كرد: در زمينه پروژه هاي 
خيريه  ساز، امسال اعتبار پيش بيني شده 111 
ــعه فضاها، تكميل  ميليارد تومان بود كه توس
ــاز، تكميل  مدارس نيمه تمام دولتي و خير س
و بهسازي سرويس هاي بهداشتي و تجهيزات 
محل هزينه اعتبارات است.  به گفته اين مسئول 
به موازات ساخت مدارس و افزايش كالس درس 
بايد به تجهيز آنها به سيستم هاي نوين هم فكر 
كنيم تا دانش آموزان بتوانند در فضايي آرام به 
تحصيل پرداخته و معلمان هم از كليه امكانات 

آموزشي بهره مند باشند.

ــگاه    اردبيل: رئيس اداره پايش و نظارت معاونت غذا و داروي دانش
علوم پزشكي اردبيل گفت: مصرف دارو به شكل خودسرانه در استان 
ــئوالن تدبيري مناسب در اين حوزه  اردبيل باال است و اميدواريم مس
ــعي مي كنند با  ــند. جالل كرامت افزود: هر چند پزشكان س بينديش
ــرل و تعديل كنند اما  ــي الكترونيكي مصرف دارو را كنت نسخه نويس
ــرانه و خارج از رويه  همچنان برخي داروخانه ها اقدام به فروش خودس
نسخه نويسي دارو مي كنند كه اين خود دامنه مشكالت را افزايش داده 
است. 40درصد بودجه بهداشتي كشور صرف خريد دارو مي شود كه بايد 
در مصرف آن درست و منطقي عمل كرده و از خريد و انبار دارو در منازل 

و عدم دسترسي بيماران به داروهاي مورد نياز جلوگيري كنيم. 
ــتان وبلوچستان گفت:    سيستان وبلوچسـتان: استاندار سيس
ــتند و بايد بر همين اساس به صورت  پروژه ها نيازمند زمان بندي هس
ــود. محمد كرمي افزود: راه آهن به عنوان يك  مرتب بر آنها نظارت ش
ــريان ارتباطي مي تواند به حوزه حمل ونقل و تجارت استان كمك  ش
ــرايط كنوني و با توجه  ــت اهميت فراواني دارد. در ش كند و از اين جه
به ضعف حمل ونقل زميني و نامناسب بودن جاده ها راه آهن مي تواند 

كمك بسزايي براي استان سيستان و بلوچستان باشد. 
   فارس: استاندار فارس گفت: بانواني كه داراي توانمندي در مناصب 
ــده تا بتوان از اين افراد در مديريت كالن  مديريتي هستند معرفي ش
جامعه نيز استفاده كرد. محمد هادي ايمانيه با بيان اينكه جايگاه زن 
در دين، اعتقاد، مذهب مسلمانان خاص و قابل ستايش است، ادامه داد: 
ــت اولين فردي كه وارد بهشت  بنابر احاديثي كه به ما منتقل شده اس

مي شود حضرت فاطمه زهرا (سالم اهللا عليها) است. 
  هرمزگان: استاندار هرمزگان از آغاز طرح كاالبرگ الكترونيك بر 
بستر شبكه ملي اعتبار (شما) خبرداد. مهدي دوستي گفت: به منظور 
حمايت از سبد غذايي خانوار و تقويت سالمت غذايي اين امكان براي 
مردم ايجاد شده كه با اعتبار يارانه، بتوانند يك ماه زودتر اقالم ضروري 
خانوار خود را خريداري كنند. وي ويژگي بارز اين طرح را حفظ قدرت 
خريد مردم در طول دوره برشمرد و افزود: براي حفظ قدرت خريد مردم 
در اين طرح؛ قيمت كاال در شهريور 1400 مبنا و مالك عمل قرار گرفته 
ــده ما به تفاوت قيمت كاال را در  و دولت طبق سبد كاالي مشخص ش

طول دوره پرداخت مي كند. 
ــالمي استان زنجان     زنجان: معاون فرهنگي اداره كل تبليغات اس
ــي در مناطق  ــيب هاي اجتماع گفت: براي اينكه موضوع كاهش آس
محروم محقق شود، بايد نگاه همه جانبه به آن داشت. بهزاد طارمي ادامه 
داد: براي اينكه بتوانيم شاهد تحقق كامل موضوع كاهش آسيب هاي 
اجتماعي در مناطق محروم باشيم، اين موضوع نبايد مختص سازمان 

تبليغات اسالمي بوده و نگاه همه جانبه را در اين خصوص مي طلبد. 
  گيالن: استاندار گيالن با اشاره به آغاز فعاليت تعدادي از جايگاه هاي 
سي ان جي براي رفاه حال شهروندان گفت: از هفته آتي ساعت فعاليت 
ادارات و مدارس به حالت عادي بازمي گردد. اسداهللا عباسي ادامه داد: 
ــتان در مديريت مصرف انرژي و در تداوم  با توجه به همراهي مردم اس
اين همكاري در صرفه جويي و مصرف بهينه انرژي و به منظور راه اندازي 
تعدادي از سي ان جي ها و واحدهاي توليدي كه مورد تقاضاي مردم بوده 

است، امروز پنجشنبه تعطيل خواهد بود.

راه اندازي بازارچه هاي فروش محصوالت 
كشاورزي و سنتي در ايالم 

در راستاي بهبود كسـب و كار و تأمين     گلستان
مايحتـاج مـردم بـه صـورت ارزان، 
بازارچه هاي فروش محصوالت كشاورزي و سنتي در ايالم داير مي شود. 
ــوراي گفت وگوي دولت و  ــتاندار ايالم در جلسه ش حسن بهرام نيا اس
بخش خصوصي با تأكيد بر ضرورت احداث بازارچه عرضه محصوالت 
كشاورزي و سنتي در استان گفت: راه اندازي اين بازارچه ها در راستاي 
ــورت ارزان و به طور  ــب وكار و تأمين مايحتاج مردم به ص بهبود كس

همزمان عرضه مستقيم محصوالت سنتي و روستايي ضروري است. 
ــاخت هاي الزم براي احداث اين  ــازي زيرس ــاره به آماده س وي با اش
بازارچه ها، از شهرداري ايالم خواست تا مكان مورد نياز براي ايجاد اين 
بازارچه ها را تأمين نمايد. دكتر بهرام نيا با تأكيد بر اجراي طرح «روستا 
ــدن اين طرح نه تنها محصوالت روستايي و  بازار» افزود: با اجرايي ش
ــطه در اختيار مردم قرار مي گيرد بلكه هم توليد  ــايري بدون واس عش

كننده و هم مصرف كننده از اجراي آن سود خواهند برد. 
به گفته اين مسئول، در همين راستا مجوز فروشگاه هاي سيار در قالب 
روستايي، عشايري و شهري توسط شهرداري صادر شود و دستگاه هاي 
متولي نيز آئين نامه هاي مربوطه را تدوين كنند.  استاندار ايالم تأكيد 
كرد: البته تراكنش ها بايد به گونه اي باشد كه بازارچه ها در كل سطح 
شهر ديده شوند و متمركز در يك نقطه خاص نباشد تا جامعه هدف و 

اقشار آسيب پذير دسترسي راحت به اين غرفه ها داشته باشند. 
وي با قدرداني از اقدام اداره كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
دستي استان در ايجاد غرفه هاي ويژه فروش محصوالت سنتي اظهار 
ــتگاه هاي اجرايي اين است كه  كرد: يكي از انتظارت ما از مديران دس
خالق و نوع آور باشند، ولو با يك كار بسيار جزيي كه چه بسا منجر به 
اشتغالزايي مي شود، فلذا از مديراني كه دغدغه معيشت مردم را دارند، 
ــتاندار ايالم گفت: در ارزيابي عملكرد استانداران،  تشكر مي كنم.  اس
استان ايالم عملكرد خوبي را در شاخص هاي مورد نظر بر جاي گذاشت 
ــتان ايالم در مقام مقايسه با ساير  ــتغال، اس به طوري كه در حوزه اش
ــب كرد و در نهضت ملي مسكن نيز موفق به  استان ها رتبه اول را كس
ــد كه با اقدامات جديد در حوزه  كسب رتبه هفتم در بين استان ها ش

مسكن استان، اين رتبه ارتقا خواهد يافت. 
   رويكرد جديد، ارتباط با دولت جديد عراق 

استاندار ايالم گفت: اگر چه معضل بيكاري به عنوان يك ميراث از گذشته 
تا به امروز وجود داشته اما سهم و تعهد ايجاد اشتغال در استان به ميزان 
ــتعالم از وزارت خانه ها و  6هزار و 672 نفر بوده و برابر اعالم رسمي و اس
راستي آزمايي صورت گرفته، استان ايالم موفق به كسب رتبه نخست شده 
است.  وي عنوان كرد: در مجموع و در چند شاخص ارزيابي استانداران، 
ــتان ها رتبه خوبي را كسب كرد.   استان ايالم در مقام مقايسه با ساير اس
ــتان را رفع بيكاري، مهار تورم و بهبود  بهرام نيا مهم ترين اولويت هاي اس
معيشت مردم عنوان و خاطرنشان كرد: مديران با اين رويكرد در راستاي 
ــتاندار ايالم با بيان اينكه خروجي  رونق توليد و اشتغال تالش كنند.  اس
جلسات بايد منتهي به تجارت و رونق شود، از اتاق بازرگاني استان خواست 
در اين راستا نقش آفريني بيشتري داشته باشند.  وي خاطرنشان كرد: 
رويكرد جديدي در حوزه ارتباط با دولت جديد عراق شكل گرفته و بايد 
از اين فرصت در راستاي تقويت اقتصاد و توسعه تجارت چمداني استفاده 
ــرزده از ادارات استان با هدف  كرد.  به گفته اين مسئول، بازديدهاي س
ــت ها و  ــيدگي به درخواس ارزيابي عملكرد مديران در رابطه با نحوه رس

مشكالت مردم آغاز شده و به طور متناوب استمرار خواهد داشت. 

 مهاجرت معكوس نيازمند تأمين 
زيرساخت ها در روستاهاست

با اينكه مسـئوالن از مهاجرت معكوس و بازگشت روستائيان به 
زادگاه و موطنشان زياد صحبت مي كنند اما حقيقت اين است كه در 
كنار تمام زيرساخت هايي كه در روستاها ايجاد شده است، يكي از 
مهم ترين علل ادامه مهاجرت به سمت شهرها نبود كار و زمينه هاي 
اشتغال براي جوانان است.  بي شك مهم ترين مشكل مردم روستاها 
فقر، بيكاري و عدم دسترسي به امكانات است كه نيازمند تدبيري 
براي حل مشكالت موجود است.  ناگفته نماند در سال هاي گذشته 
به همت سپاه پاسداران كارهاي بسيار خوبي نظير ساخت مسكن 
محرومين، اشتغالزايي، آبرساني به مزارع، احداث جاده هاي بين 
باغات و فعاليت گروه هاي جهادي در زمينه هاي مختلف در جهت 
رفع كاستي ها و محروميت ها در روستاها صورت گرفته ولي كافي 
نبوده و بايد تمام سـازمان ها و نهادها پاي كار باشند و هر كدام به 
ميزان و فراخور مسئوليت هايش به وظايف محوله عمل كند تا بتوان 
شرايط مناسـبي براي مهاجرت هاي معكوس ايجاد كرد. بر همين 
اساس ايالم از جمله استان هايي است كه به شدت منتظر رسيدن 
امكانات به روستاهايش و بازگشت نيروهاي كار به اين نقاط است. 

    
استان ايالم يكي از استان هاي غربي ايران است كه از قديم االيام، صفا، 
صميميت،  همبستگي و زندگي روستايي و عشايري آن بسيار دلنشين تر 
ــفانه اكنون در روستاهاي آن  و جذاب تر از زندگي شهري بوده و متأس
رمق و تاب و توان گذشته به چشم نمي خورد و برخي از نقاط روستاييان 

زادگاه خود را رها كرده و به شهرنشيني كاذب روي آوره اند. 
   روستاها نيازمند توسعه كيفي

به گفته كارشناسان، بايد به فكر روستا ها بود وآباداني را به داخل اين 
مناطق برد تا از مهاجرت روستاها جلوگيري شود همچنين امكاناتي كه 

در داخل شهرها هستند بايد به داخل روستاها منتقل شوند. 
ــتند چراكه همچنان  ــتاها نيازمند توسعه كيفي ورسيدگي هس روس
ــده اند و حاال بيش از هر زمان ديگري  در مشكالت زيربنايي گرفتار ش
احساس مي شود كه بايد چاره اي براي دردهاي موجود انديشيد. زيرا 
ــود، حتي مهاجرت  ــائل توجهي نش در غير اين صورت اگر به اين مس
معكوس هم نمي تواند كمكي به وضعيت موجود بكند و به توليد ضربه 

خواهد زد. 
در استان ايالم، شهرستان چرداول داراي پراكندگي روستايي زيادي 
است و اين مسئله باعث شده تا روستاهاي محروم با مشكالت زيربنايي 

دست و پنجه نرم كنند و درگير كمبودها و معضالت زيادي باشند. 
ــهري و كمبود امكانات مورد نياز، بن بست هاي  دور بودن از مناطق ش
ــدم وجود مراكز  ــتان، ع جغرافيايي، نبود امكانات تحصيلي و دبيرس
ــكالت اجتماعي و البته فقر و بيكاري همچون  بهداشتي، اعتياد و مش
ديگر مناطق محروم، چرداول را به چالش كشيده است.  گاهي در برخي 
از روستاها به علت فاصله زياد از مراكز درماني بيماران مجبورند مسافت 
ــتان برسند آن هم در  زيادي را طي كنند تا به يك درمانگاه يا بيمارس

شرايطي كه وسيله نقليه در اين مناطق كم ياب است. 
ــتاها كيفيت مناسبي نداشته و  فناوري هاي ارتباطي هم در اين روس
هر چند وقت يكبار به تعميرات نياز دارند كه در طول سال مردم بايد 

اينترنت را فراموش كرده و فقط به فكر وصل كردن خط تلفن باشند. 
   توسعه روستاها براي مهاجرت معكوس

ــعه  ــتاندار ايالم بر لزوم توس چند روز پيش بود كه معاون عمراني اس
روستاهاي استان براي مهيا شدن شرايط مهاجرت معكوس تأكيد كرد 
و گفت: «تكميل زيرساخت هاي روستايي، تقويت اين زيرساخت ها و 
طرح ها مي تواند عالوه بر تثبيت جمعيت روستايي، مهاجرت معكوس 
را نيز به دنبال داشته باشد كه يكي از دستگاه هايي كه نقش مهمي در 
اين راستا دارد بنياد مسكن انقالب اسالمي است كه بسيار خوب عمل 

كرده است.»
ــكن انقالب اسالمي استان  سعيد هژبري كه براي بازديد از بنياد مس
ــر و مجموعه اين بنياد خالصانه  به اين نهاد رفته بود با بيان اينكه مدي
به مردم به ويژه روستاييان خدمات بسيار ارزشمندي ارائه مي دهند، 
ــتگاه هاي اجرايي بايد  ادامه داد: «نظم و ترتيب فضاهاي اداري در دس
ــاماندهي امور اداري، بايد تسريع  در دستور كار قرار گيرد، در كنار س
ــنل  ــيدگي به امورات مراجعه كنندگان نيز مدنظر تمامي پرس در رس

مجموعه باشد.»
ــتاندار ايالم اضافه كرد: «الزامات قانوني، فاكتور نخست در  معاون اس
تدوين طرح توسعه شهرها و روستاهاست كه بايد مد نظر قرار گيرد و 
در كنار الزامات قانوني و مالحظات فني و مهندسي كه بسيار مهم است 

بايد به جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز توجه شود.»
سخنان مسئوالن خوب و شيرين است اما تا وقتي كه در عمل اتفاقي رخ 

ندهد نمي توان به مهاجرت هاي معكوس اميدوار بود. 
   كاهش جمعيت روستاها

ــداران كارهاي بسيار خوبي  ــته به همت سپاه پاس در سال هاي گذش
ــتغالزايي، آبرساني  براي رفع محروميت نظير مسكن محرومين، اش
ــتايي و فعاليت گروه هاي جهادي در  به مزارع، احداث جاده هاي روس
عرصه هاي مختلف در اين روستاها صورت گرفته ولي همه مسئوالن 
بايد پاي كار باشند و هر كس سهم خود را به نحواحسن انجام دهد تا 

محروميت از بين رود. 
ــله كش در بخش  ــتاهايي نظير ش ــون راه هاي ارتباطي روس هم اكن
ــت بودجه اي براي ترميم آن  زاگرس كامًال فرسوده شده و سال هاس

اختصاص نمي يابد. 
در همين راستا يكي از اهالي روستاي بان سرو با بيان اينكه متأسفانه 
بيشتر روستاها با كاهش شديد جمعيت مواجه شده اند، مي گويد كه به 
علت نبود شغل و درآمد پايدار در روستاها، اغلب خانوارهاي روستايي 

براي امرار معاش و ادامه حيات، به شهر مهاجرت مي كنند. 
وي با اشاره به اينكه به علت خشكسالي هاي چند سال اخير؛ كشاورزي 
ــتاهاي ايالم از رونق افتاد، تأكيد مي كند كه بيشتر  و دامداري در روس
افرادي كه اكنون در روستاها سكونت دارند، سالخوردگاني هستند كه 
ــرپناه و منبع درآمدي مناسب، از مهاجرت به شهر  به علت نداشتن س
بازمانده اند. جوانان روستا بعد از ازدواج، به علت نداشتن منبع درآمدي 

مناسب، بالفاصله به شهرنشيني و اجاره نشيني روي مي آورند. 
يكي از اهالي روستاي كمول بخش زاگرس معتقد است كه اگر مشكالت 
ــد، توليد در اين مناطق كه بايد مولد باشند  روستاها ادامه داشته باش
آسيب مي بيند و اين آسيب به شهرها مي رسد كه در نهايت مشكالت 
اقتصادي كشور را فرا مي گيرد. بنابراين بايد از امروز به فكر فردا باشيم. 
دولتمردان بايد براي حفظ و توسعه روستاها و جلوگيري از مهاجرت 
ــتغال پايدار و كارآفريني مناسب را در  ــهرها، زمينه اش بي رويه به ش
ــتاها فراهم كنند تا جوانان و نوجوانان بتوانند در كنار كانون گرم  روس
خانواده و محيط ساده و صميمي روستا به خوبي كسب درآمد كنند و با 

اميد و آرامش ادامه حيات دهند.

 افتتاح ششمين خانه  محيط زيست 
در خرم آباد 

با حضور مشاور امور ايثارگران سازمان حفاظت محيط زيست، 
خانه محيط زيسـت مزين به نام شـهداي محيط زيسـت در 
منطقـه «دره گـرم» خرم آبـاد لرسـتان افتتـاح شـد. 
علي ساالروند مديركل حفاظت از محيط زيست لرستان از راه اندازي 
ششمين خانه محيط زيست در خرم آباد خبر داد و گفت: اين خانه 
ــازمان حفاظت  ــاور امور ايثارگران س محيط زيست با حضور مش
محيط زيست، و به نام شهداي محيط زيست در منطقه «دره گرم» 
خرم آباد افتتاح شد.  وي ادامه داد: با افتتاح خانه شهداي محيط زيست 
ــاد، حاال مي توانيم به خانه هاي بعدي فكر  محله «دره گرم» خرم آب
كرده و براي بهبود شرايط در اين مسير گام برداريم.  مديركل حفاظت 
ــتان، افزود: خانه هاي محيط زيست گامي در  از محيط زيست لرس
راستاي تحقق شعار سازمان حفاظت محيط زيست (سازمان مردم 

پايه، هوشمند و فناورانه) است.

 تعيين تكليف حريم 60 متر دريا 
در هرمزگان

حريم 60 متر دريا بعد از 45سال از حالت بالتكليفي خارج و 
تعيين تكليف شد. 

مهدي دوستي، استاندار هرمزگان با بيان اينكه طبق قانون اراضي 
مستحدث ساحلي مصوب سال 1354 از آخرين مد دريا تا 60 متر 
به بعد از آن جزو حريم دريا تعيين شده اما در اجرا و تفسير اين قانون 
مشكالتي وجود داشت كه بخشي از شهروندان محالت بافت فرسوده 
بندرعباس را با مشكالتي روبه رو كرده بود، گفت: حاال اين حريم از 
ــد و 1536پالك به مساحت  بالتكليفي خارج و تعيين تكليف ش
2ميليون و 157 هزارو 90 مترمربع سامانده مي شود.  وي عنوان كرد: 
در سفر هيئت دولت به استان اين موضوع را مطرح كرديم؛ تصميماتي 
هم به فراخور آن گرفته شده كه بر مبناي آن، موضوع در هيئت وزيران 
سپس در شوراي عالي معماري و شهرسازي مطرح و مصوب شد كه با 

تعريف حريم بهينه؛ خط حريم 60 متر دريا تعيين تكليف شود.

 انتشار فراخوان ادبي «يوسف» 
در استان مركزي 

فراخـوان دوازدهميـن دوره جايـزه ادبـي «يوسـف» در 
اسـتان مركزي بـا محوريت داسـتان كوتاه منتشـر شـد. 
فراخوان دوازدهمين دوره جايزه ادبي يوسف در استان مركزي با محوريت 
داستان كوتاه دفاع مقدس از سوي سازمان ادبيات و تاريخ دفاع مقدس 
اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان منتشر شد.  اين 
جايزه ادبي به گردآوري و ارزيابي داستان هاي كوتاه در حوزه دفاع مقدس 
مي پردازد و برترين داستان ها را در سه گروه بزرگسال، نوجوان و بخش ويژه 
معرفي مي كند.  دوازدهمين جايزه ادبي يوسف شامل بخش هايي نظير 
ــت كه در بخش بزرگسال  دفاع مقدس و رزمندگان و جبهه مقاومت اس
موضوع اصلي داستان ارسالي حوزه دفاع مقدس و رزمندگان اسالم و جبهه 
ــالم باشد و  مقاومت و در بخش نوجوان نيز دفاع مقدس و رزمندگان اس
همچنين بخش ويژه داستان با محوريت وحدت ملي، ايران قوي باشد و آثار 

برتر ضمن دريافت جوايز به بخش مسابقات كشوري راه پيدا مي كنند.

    مركزي    هرمزگان     لرستان

بانك خون بندناف گلستان ساالنه 300 متقاضي دارد
بانـك خون      گلستان
ف  نـا بنــد
گلسـتان سـاالنه 300 متقاضي داشـته و 
تاكنـون بـراي هـزارو 200 نفـر ذخيـره 
سـلول هاي بنيـادي ثبـت شـده اسـت. 
ــون بندناف جهاد  ــي مدير بانك خ زهرا رجب
ــتان با بيان اينكه سلول هاي  دانشگاهي گلس
ــاف داراي توان تكثير باال و  بنيادي خون بندن
تمايز به انواع مختلف سلول ها هستند، گفت: 
خون بندناف غني از سلول هاي بنيادي خون ساز بوده و مي تواند جايگزين مناسبي براي مغز استخوان 
ــد و امكان درمان 80 بيماري را فراهم مي كند.  وي با اشاره به  ــلول هاي بنيادي باش و انجام پيوند س
اينكه بانك خون بندناف گلستان ساالنه 300 متقاضي داشته و تاكنون براي هزارو 200 نفر ذخيره 
سلول هاي بنيادي ثبت شده، ادامه داد: با توجه به اينكه سلول هاي غالب در خون بندناف، سلول هاي 
بنيادي خون ساز هستند در حال حاضر در كشورمان فقط بيماري هايي با منشأ خوني از جمله تاالسمي، 

سرطان خون و كم خوني ها با استفاده از سلول هاي بنيادي خون بندناف قابل درمان هستند.
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تمام آنچه از سـواحل مكران مي دانيم شـايد 
همين  يك خط باشد كه آن  هم به  لطف تبليغات 
آژانس هاي گردشگري خودمختار مطرح شده 
است: «امتداد خط ساحلي چابهار و درياي عمان 
از شرق بندرعباس تا مرز ميان ايران و پاكستان»! 
اهميت اين منطقه نيز به زلف درياچه صورتي و 
كوه هاي مريخي و ساحل الك پشت ها و اينگونه 
موارد گره  زده شده است، اما مگر مي شود ظرفيت 
اقتصادي و سياسي سواحلي به راهبردي مكران 
تا اين حد ناشناخته باشد و ناديده گرفته شود؟ 
بله در هندسـه فكري جرياني كه قـدم از قدم 
برنمي داشت، مگر منطبق يا سياست هاي بانك 
جهاني و صندوق بين المللي پول و عقيده اي جز 
اين نداشت كه له شـدن طبقات ضعيف در زير 
چرخ توسعه الزمه پيشرفت است، سواحلي به 
اهميت «مكران» كه «اكسـيژن توسعه ايران» 
ناميده شده است، جايگاهي ندارد. اين در حالي 
است توسعه پايدار اجل از رشد اقتصادي است 
چه آنكه در دل توسـعه پايدار، رشد اقتصادي 
نيز مستتر است، ولي شوربختانه به دليل نگاه 
تك بعدي «پيشـرفت منهاي عدالت» كه تخم  
لق آن از اوايل دهه 70 گذاره شـد و مسـببان 
آن روز، طلبـكاران امـروز شـده اند، توسـعه 
پايدار تاكنون محقق نشده اسـت و قرينه آن 
در جاي جـاي «ايـران مـا» قابل رؤيت اسـت. 
ــاي بالقوه  ــه به رغم ظرفيت ه يكي از نقاطي ك
ــافت تاكنون  ــاالً به دليل بعد مس فراوان، احتم
ــه و زيان هاي اقتصادي و  مورد توجه قرار نگرفت
ــي قابل توجهي نيز به جا گذاشته، منطقه  سياس
ــت (البته به قول يك دوست محلي،  مكران اس
مكران صحيح است.) توسعه سواحل مكران چند 
سالي است كه از سوي عالي ترين مقام كشورمان 
مطرح و بار ها گوشزد و مطالبه شده است و به رغم 
تأكيد كارشناسان متعدد به اهميت اين منطقه 
ــد مورد توجه  ــردي، تاكنون، آنگونه كه باي راهب
ــر حاضر، رقبا  ــت. طبعاً در عص ــرار نگرفته اس ق
منتظر نمي مانند و از كوچك ترين فرصت براي 
تأمين بيشترين منفعت خود استفاده مي كنند و 

ــدق مي كند، چراكه  اين قاعده درباره مكران ص
ــين دبيرخانه ستاد توسعه  به گفته رئيس پيش
سواحل مكران، «در پي غفلت مسئوالن ايراني، 
ــتان و افغانستان  توافقنامه اي بين چين، پاكس
امضا شد تا كريدور شمال- جنوب به جاي چابهار 
ايران از گوادر پاكستان عبور كند.» براي واكاوي 
اين موضوع چند سؤال اساسي مطرح مي شود، 
نخست آنكه چرا سواحل مكران راهبردي است 
ــي مي تواند  و چه ظرفيت هاي اقتصادي و سياس
ــتمرا بي توجهي به اين منطقه  داشته باشد؟ اس
ــرد؟ علل  ــارت هايي تحميل خواهد ك چه خس
كوتاهي مسئوالن به توسعه اين سواحل چيست 
و چه دولت هايي كوتاهي كرده اند؟ چه راهكاري 
براي استفاده بهينه از اين ثروت خدادادي مطرح 

است؟ 
ــگر مطالعات استراتژيك  ــاد عادل، پژوهش فرش
ــي و مدير دپارتمان مطالعات  ــه سياس و انديش
كريدورها و سياست پژوهي راه انديشكده جهان 

ــي كه از  ــوان» مي گويد: «مادام ــر به «ج معاص
اهميت مكران سخن مي گوييم، بايد به اين نكته 
ــه اتصال ما به جنوب  توجه كرد كه مكران، نقط
ــت. عده اي تصور  شرق آسيا و اقيانوس هند اس
ــران وجود دارد،  ــيلى كه در مك مي كنند پتانس
ــبات را از آن طريق با  ــت كه بتوان مناس اين اس
كشور هند گسترش داد، در حالي كه هند يكي 
ــوان در مكران  ــت كه مي ت ــي اس از ظرفيت هاي
ــتفاده كرد.» وي مي افزايد: «در جنوب شرق  اس
ــور و جديدتري مانند  ــيا ظرفيت هاي نوظه آس
ــنگاپور و ويتنام وجود دارد،  اندونزي، مالزي، س
ــور دارند و  ــه در بازارهاي بين المللي حض چراك
يك بخش مهمي از اين بازار را به خود اختصاص 
ــاس پيش بيني ها نيز در آينده از  داده اند و براس
ــه جايگاه آنها  ــورهايي خواهند بود ك جمله كش
نسبت به االن بسيار متفاوت خواهد شد. پيرو اين 
مسئله بايد نگاه بلند مدتي نسبت به اين كشورها 

داشته باشيم.»
  درك دقيـق ديگـر كشـورها از بنـدر 

چابهار 
ــا و  ــات كريدوره ــان مطالع ــر دپارتم مدي
ــكده جهان معاصر با  ــت پژوهي راه انديش سياس
ــران بندر چابهار  ــه دروازه ورود به مك بيان اينك
ــت، تصريح مي كند: «بندر چابهار تنها بندر  اس
ــوي  ــت و اين اهميت از س ــي ايران اس اقيانوس
كشورهاي مختلف ديده شده است و تصوري كه 
اغلب كشور ها از اين بندر دارند، درست تر از تصور 
ــت و نمونه واضح آن را مي توان در  مسئوالن اس

عالقه هند براي ورود به چابهار مشاهده كرد.»
  نقش حياتـي چابهار بـراي هند، روس 

و چين
ــش حياتي براي  عادل مي افزايد: «چابهار از نق
ــمال به  ــه دليل كريدور ش هندي ها، روس ها ب
ــت، بنابراين  ــي چين برخوردار اس جنوب و حت
اين بندر امكان ايجاد اتصال بين چندين نقطه را 
ــازد، يعني از طريق روسيه اتصال با  فراهم مي س
شمال اروپا، از طريق چين ارتباط با شرق دور و 
از كشورهاي جنوب شرق آسيا به كشورهاي اين 

نواحي را فراهم مي سازد. از سوي ديگر چابهار از 
ــا بنادر آفريقايي  طريق اقيانوس هند مي تواند ب
ــك بندر ويژه  ــازد، بنابراين با ي ارتباط برقرار س
ــه قاره آسيا، اروپا و آفريقا  كه از توانايي پيوند س

برخوردار است، مواجهيم.»
  ضرورت شناخت محور آفرو اوراسيا

ــان مي كند: «بايد اين نكته را در  عادل خاطرنش
ــته كرد،  خصوص چابهار و منطقه مكران برجس
محور جديدي در حال شكل گيري است كه بايد 
ــيا (اآفريقا – اروپا – آسيا)  به عنوان آفرو اوراس
ــي دقيق ترآن روي نقشه  ــناخت كه با بررس ش
ايران در قلب آفريقا- اوراسيا قرار گرفته و نقطه 
پتانسيل ويژه ايران از اين منظر، بندر چابهار است 
ــازي داخلي، ارائه پتانسيل  و بايد در گفتمان س
ــاري بين المللي توجه  ــركاي تج ايران براي ش
ــازي چابهار- مكران به عنوان  شود. برجسته س
ــيا و آفريقا بسيار  پيونددهنده سه قاره اروپا، آس
ــت و بايد هرچه سريع تر نسبت  اقدام مهمي اس
به آن توليد ادبيات داشته باشيم و در حوزه هاي 
مختلف سياست پژوهي و سياست گذاري راه اين 
ــته به آن  موارد مدنظر قرار گيرد و بيش از گذش

پرداخته شود.»
  جمع بندي

همانطور كه اشاره شد، به نظر مي رسد مسئوالن 
ــناخت دقيق تري از ظرفيت  ــورها ش ديگر كش
بندرچابهار و سواحل مكران نسبت به مسئوالن 
اقتصادي ايران دارند و از اين جهت در تالش براي 
استفاده از اين ظرفيت و يا تالش براي خثي كردن 
ــت راهبردي  ــران از چنين ظرفي بهره مندي اي
ــايه فرصت نشناسي  هستند و شوربختانه در س
مسئوالن اقتصادي كشورمان كه ظاهراً در دولت 
ــي مي چرخد،  ــنه قبل فعلي نيز در بر همان پاش
ــت مي رود و به تبع،  فرصت هاي اقتصادي از دس
فرجام چنين خسارت هايي، تحديد سفره مردم 
است. البته به دليل اهميت سواحل مكران و بندر 
چابهار و ظرفيت موجود در اين بخش از سرزمين 
ــله گزارش هايي به آن  ــا، در سلس كهن ايران م

خواهيم پرداخت. 

توسعه سواحل مكران چند سالي است از سوي 
رهبر حكيم انقالب مطرح و مطالبه مي شـود، 
اما بـه اين موضـوع راهبـردي توجـه جدي 
 نشده اسـت، به طوري كه ايشان روز دوشنبه 
7 آذر 1401 در ديـدار تعـدادي از فرماندهان 
نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
فرمودند: «در چند سال گذشته بحث توسعه 
سـواحل مكران مطرح شـد و دولت ها هم از 
آن اسـتقبال كردند، اما پيشـرفت جدي در 
اين موضوع نيازمند فرهنگ سـازي اسـت.» 
ــوي مسئوالن  ــعه پايدار از س ــوربختانه توس ش
ــري و  ــتي پيگي ــه درس ــي ب ــي و تقنين اجراي
سياستگذاري نشده است، ولي در سخنراني هاي 
ــا ايراد  ــاره آن نطق رس ــه زيبايي درب  مختلف ب

مي شود. 
ــعيدي، نماينده مردم چابهار در  معين الدين س
ــالمي كه نطق هاي هيجاني  مجلس شوراي اس
آغشته به اشعار كم ندارد، روز يك شنبه 21 دي 
امسال در نطق ميان دستور خود در صحن علني 
مجلس گفته بود: «از همكارانم در كميسيون هاي 
فرهنگي، عمران و كشاورزي كه انصافاً نگاه ويژه 
ــواحل مكران دارند، تشكر مي كنم.  به حوزه س
ــن و اراده آهنين و  با توكل به خدا و تعهد به وط
تالش بي وقفه قطار توسعه شهر، استان و كشور 
ــيم. رهبر انقالب سال هاست  را سرعت مي بخش
بر توسعه سواحل مكران تأكيد داشتند، اما ما و 

مسئوالن اجرايي جز همايش و نمايش و سيمنار 
چه كرديم.» 

ــاورزي،  ــيون «كش ــن عضو كميس ــه گفته اي ب
ــت» مجلس  ــي و محيط زيس آب، منابع طبيع
ــعه يك فرآيند برون زا  ــالمي «توس شوراي اس
ــعه بايد  ــت كه بتوان آن را تزريق كرد. توس نيس
ــكل گيرد با  ــعه انساني ش در شاخص هاي توس
صف هاي طوالني بنزين، كمترين سرانه فضاي 
ــاي عديده  ــتاني با كمبوده ــي، بيمارس آموزش

تانكرهاي آبي كه خريد آنها به بهاي تمام حقوق 
ــعه  ــران مي انجامد، به توس ــدان و كارگ كارمن

نخواهيم رسيد.» 
سعيدي همچنين از دولت خواسته بود بحث نگاه 
ويژه را كنار بگذارند و در عمل به دردهاي استان 
سيستان و بلوچستان بپردازند. نماينده چابهار 
ــواحل مكران  قبل تر نيز گفته بود: «نگاه ها به س
در دولت هاي مختلف نگاه كليشه اي بوده و تمام 
ــئوالن و متوليان امر تاكنون غير از شعار در  مس

اين باب سخن نگفته اند و هر روز از منويات مقام 
معظم رهبري در حوزه مكران فاصله گرفته ايم، 
ــي در دولتمردان  ــاور عموم ــه اين ب تا زماني ك
ــا را نبينند اين  ــود و عمًال واقعيت آنج ايجاد نش
ــانه باقي خواهد ماند.»  سرزمين در حد يك افس
ــواحل مكران پارادوكسي  به گفته سعيدي «س
ــه با فرصت هاي  از ظرفيت هاي بي بديل آميخت
طاليي است كه از عقب ماندگي هاي تاريخي رنج 
مي برد. ظرفيت راهبردي مكران در جنوب شرق 
ايران، متصل بودن اين سواحل به اقيانوس هند 
ــك هرمزگان در غرب تا گواتر سيستان  از جاس
ــرق باعث  ــتان در نقطه صفر مرزي ش و بلوچس
ــياري، اكسيژن توسعه  شده است تا به گواه بس
ــه اي كه فرصت هاي  ــود، به گون ايران قلمداد ش
بي بديل اقتصادي را در حوزه اقتصادي، شيالتي، 
ــاهد هستيم، در واقع  ترانزيتي، لجستيكي را ش
اين منطقه در شاهراه شمال به جنوب قرار دارد 
ــور محسوب مي شود  و تنها بندر اقيانوسي كش
ــت.  ــتان كوچك ايران اس كه معروف به هندوس
همچنين تمام نباتات گرمسيري در اين منطقه 

پرورش داده مي شود.»
اظهارات مختلف مسئوالن درباره ضرورت توسعه 
ــران، رونديابى وضعيت  ــواحل راهبردى مك س
توسعه اين منطقه نشان مى دهد در عمل اتفاق 
خاصى نيفتاده است و نيازمند اقدام عملى فارغ از 

هرگونه شعار است.

به رغم تأكيد مسئوالن مختلف به توسعه سواحل مكران عمالً اتفاق خاصى نيفتاده است

توسعه سواحل مكران با همايش و نمايش و سمينار!
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  واكاوى

در انتظار گزارش حقوق عادالنه
محمدصالح جوكار، رئيس كميسسيون امور داخلي كشور و شوراهاي 
ــان اداره كل  ــي از كاركن ــدار با جمع ــس 29 دي 1400 در دي مجل
ــتان يزد با تكرار مكررات مبني بر اينكه  تعاون، كار و رفاه اجتماعي اس
ــور ما به صورت عادالنه  «نظام پرداخت حقوق كاركنان دولت در كش
ــاس جايگاه و رتبه بندي  ــت»، گفته بود: «پرداخت حقوق براس نيس
ــت، معنايي ندارد كه يك وزارتخانه كارمندان  تعريف شده درست اس
ــتاني  ــطح اس ــورت كامل تأمين كند، اما در س ــتادي خود را به ص س
ــود پرداخت  ــري به كاركنان خ ــتاني حقوق و مزاياي كمت و شهرس
ــيون در حالي است كه جايگاه وي  كند.» اظهارات اين رئيس كميس
ــخنراني، بلكه براي وضع قانون و اصالح چنين عارضه هاي  نه براي س
ــت به جاي «بايد»، «شود»، «بهتر  ــده و بهتر اس آزاردهنده تعريف ش
ــال از كارهاي كه «انجام شده» است،  ــت يك س  است» پس از گذش

گزارش دهد. 

ترك گزارش ترك فعل!
ــيون اصل90  ــال قبل در چنين روزي جمعي از اعضاي كميس يك س
ــد، در تصفيه  ــرزده» ناميدن ــدى آنچه «بازديد س مجلس طي فرآين
ــم تهران حضور يافتند. به گفته علي خضريان «اين بازديد  خانه شش
ــورت گرفت كه در  ــات آب و فاضالب ص ــده تخلف در چارچوب پرون
ــت.» سخنگوي كميسيون اصل  كميسيون اصل 90 تشكيل شده اس
ــرك فعل هايي كه در  ــتيم تخلفات يا ت ــود: «درصدد هس 90  گفته ب
ــود دارد را احصا كنيم تا  ــوزه آب و فاضالب وج بخش هاي مختلف ح
ــالمت مردم را به خطر انداخته اند،  در پي آن بتوان با مقصراني كه س
برخورد كرد. همچنين در حال بررسي مباحث مرتبط با محيط زيست 
ــتيم.» با  ــل اين پرونده هس ــالب به منظور تكمي در حوزه آب و فاض
ــال از اين رويداد، همچنان گزارش دقيقي از برخورد  ــت يك س گذش
ــيون اصل90  با «ترك فعل»هاي حوزه آب و فاصالب منتشر   كميس

نشده است. 

گفتار درماني آلودگي هوا؟
محمد مخبر يك سال قبل، همزمان با 29 دي ماه روز ملي هواي پاك 
طي سخناني در مراسم رونمايي و افتتاح از پروژه هاي فني و فرهنگي 
سازمان حفاظت محيط زيست با تأكيد بر اين موضوع كه نبايد نسبت 
به مسائل محيط زيستي بي توجهي صورت گيرد، گفته بود: «هرگونه 
كم كاري در حوزه مسائل زيست محيطي ظلم به ما و آيندگان است.» 
معاول اول رئيس جمهور همچنين با تأكيد بر اينكه اجازه نخواهيم داد، 
هيچ پروژه اي در كشور بدون در نظر گرفتن مسائل محيط زيستي اجرا 
ــود، گفته بود: «بخش عمده اي از آلودگي هوا مربوط به خودروها و  ش
موتورسيكلت هاست كه در حال حاضر چاره انديشي براي اين  موضوع 
ــان داد دولت بايد از مشي دولت  ــال نش ــتيم.» رنج آلودگي امس هس
ــدت پرهيز كند و اقدامات فوري و  قبلي كه «گفتاردرماني» بود به ش
كارساز انجام دهد، چه آنكه پس از يك سال در آلودگي بر همان پاشنه 

مي چرخد. 

ثروت گران بها براي همه يا خواص؟
ــاداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي عصر روز چهارشنبه 29  سيدجواد س
ــاورزي  ــمند كش دي 1400 در بازديد از مركز پايش و مديريت هوش
ايران گفته بود: «گرانبهاترين ثروت در وزارت جهاد كشاورزي «داده 
ــتاد  ــت؛ اطالعات همه بخش ها از مراكز خدمات تا س و اطالعات» اس
ــود.» البته اين را  ــل آن به هم متصل ش بايد جمع آوري و براي تحلي
ــد از منابع و زواياي  ــاورزي باي هم گفته بود كه «اطالعات بخش كش
ــرداران عمده  ــي و دولتي، بهره ب ــاي خصوص مختلف اعم از بخش ه
ــه تفكيك درباره  ــگاهيان و... ب و خرده پا، زنجيره ها، نخبگان و دانش
ــور دام و طيور و...  ــت، باغباني، ام ــامل زراع زيربخش هاي مختلف ش
ــود.» طبعاً  ــب ارائه ش ــيوه مناس جمع آوري و براي بهره برداري به ش
ــد  ــات» در حالي مي  تواند ثروتي گرانبها براي همه باش «داده و اطالع
كه همگان به صورت يكسان از آن استفاده كنند، ولي گويا اين «ثروت 
ــت چه آنكه دسترسي خوبي به رانت  گرانبها» صرفاً براي برخي هاس

 

اطالعاتي دارند!

«جوان» آخرين وضعيت توسعه سواحل مكران را بررسي كرد

حبس « اكسيژن توسعه ايران» در باتالق شعار 
بندر چابهار به عنوان يك بندر ويژه از توانايي پيوند 3 قاره آسيا، اروپا و آفريقا برخوردار است

وحيد  عظيم نيا

پروند ه
اقتصاد  سياسى

 جزئيات اولين جلسه 
شوراي توسعه سواحل مكران

نخستين جلسه شوراي توسعه سواحل مكران در دولت فعلي، چهارم 
آبان امسال به رياست معاون اول رئيس جمهور و با حضور وزراي «امور 
اقتصادي و دارايي»، «راه وشهرسازي»، «جهاد كشاورزي»، «رئيس 
ــازمان برنامه و بودجه» و «رئيس سازمان حفاظت محيط زيست»  س
ــعه مكران  ــين دهقان، دبير اجرايي شوراي توس ــد و حس برگزار ش
ــي با دستگاه هاي اجرايي و  گزارشي از برگزاري 60 جلسه كارشناس
نهادهاي فعال در حوزه مكران ارائه و اعالم كرد: در اين جلسات كه از 
ابتداي سال جاري آغاز شده، اكثر موضوعات مرتبط با توسعه سواحل 

مكران به جمع بندي رسيده است. 
در ادامه اين جلسه گزارشي از راهبردهاي كالن و الزامات اساسي نقشه 
راه توسعه سواحل مكران ارائه و تصميمات الزم براي نحوه اجراي اين 
برنامه ها اتخاذ شد. در اين نشست همچنين برخي پروژه ها به عنوان 
ــواحل مكران مورد بحث و تبادل  فوريت هاي اقدامي جهت توسعه س
ــار - زاهدان، احداث  ــداث پروژه راه آهن چابه نظر قرار گرفت كه اح
فرودگاه چابهار، رفع موانع اجرايي فوالد سترگ مكران، گازرساني به 
چابهار از مبدأ ايرانشهر و تسريع در پروژه هاي انرژي، شيميايي و نفتي 

جاسك از جمله آنها بود. 
ــا و ذخاير  ــه اينكه ظرفيت ه ــاره ب ــه با اش محمد مخبر در اين جلس
ــور در منطقه مكران وجود دارد، به سفر  گسترده اي براي توسعه كش
اخير خود به كشور روسيه اشاره و تصريح كرده بود: «نخست وزيران 
ــواحل مكران  ــفر بر موضوع س ــاحلي خزر در اين س ــورهاي س كش
ــدات فراواني  ــت كاال تأكي ــراي ترانزي ــن منطقه ب و ظرفيت هاي اي

داشتند.» 
ــراي اجراي طرح هاي  ــرمايه خارجي ب وي با تأكيد بر لزوم جذب س
ــواحل مكران، تصريح كرده بود: «نحوه تأمين منابع مالي  ــعه س توس
ــت  ــمار مي آيد و الزم اس از عوامل اصلي در موفقيت اين برنامه به ش
مدل و طرحي جامع براي مباحث مالي اجراي طرح ها در نظر گرفته 
ــتگاه هاي اجرايي نيز بايد به شكل  شود. وظايف و مأموريت هاي دس
ــواحل مكران احصا و به هر يك ابالغ شود  ــعه س دقيق در برنامه توس
ــتگاه ها برنامه عملياتي زمان بندي شده خود را در اين خصوص   و دس

ارائه كنند.» 
ــريع در اجراي  ــر اهميت تس ــور همچنين ب معاون اول رئيس جمه
ــواحل مكران و به خصوص طرح هاي مرتبط با  ــعه س طرح هاي توس
ــاي ايران به  ــرايطي كه رقب حوزه ترانزيت تأكيد و گفته بود: «در ش
ــتند، هر روز تأخير  ــهم خود از ترانزيت منطقه هس دنبال افزايش س
ــيدن به اهداف را با كندي مواجه كند.»  در اجراي كارها مي تواند رس
ــواحل مكران را از منويات مقام معظم  مخبر در اين جلسه توسعه س
رهبري و از موضوعات مورد تأكيد رئيس جمهور برشمرد و خاطرنشان 
ــران توسعه  ــواحل مكران از مهم ترين محورهاي پيش كرده بود: «س
ــت و مي تواند به عنوان موتور محرك براي پيشرفت كشور   كشور اس

مطرح باشد.»

منشأ ارزش فقط كار است. ميزان ارزش نيز بستگي دارد به مقدار كاري 
كه روي اشيا صورت مي گيرد. اين همان نظري است كه آدام اسميت و 
ريكاردو ابراز كردند و كارل ماركس نيز آن را انتخاب كرده است. بر اين 
نظر نيز چند ايراد وارد است: اول اينكه اگر كار صددرصد منشأ ارزش 
است و ارزش در حقيقت عبارت است از مقدار كاري كه روي يك كاال 
صورت مي گيرد، چرا و به چه علت عرضه و تقاضا در ارزش نوسان 
ايجاد مي كند؟ طرفداران «ارزش كار» همين قدر مي گويند «نوسانات 
عرضه و تقاضا پيرامون سطح معيني رخ مي دهد، ولي هرگز خود آن 
سطح را تعيين نمي نمايد؛ خود آن سطح را كار تعيين مي كند.» در 
اصول علم اقتصاد نوشين صفحه 23 پس از آنكه تنظيم اليشعر روابط 
كار را در اجتماع مبادله اي نقل و انتقاد مي كند، مي گويد:«در جريان 
اين تنظيم كه اليشعر صورت مي گيرد به ندرت اتفاق مي افتد كه بهاي 
يك كاال به تحقيق مساوي ارزش آن كاال باشد. بدين طريق مي بينيم 
كه در اقتصاد مبتني بر مبادله، تعادلي كه بايد در روابط توليد برقرار 
باشد (تعادل مقادير كارها)، چون اين تعادل در نتيجه مبادله كاالها با 
تنظيم اليشعر برقرار مي گردد، پس اين تعادل ابداً ثابت و تغييرناپذير 
نيست... » اين در حقيقت عذري است كه در اينجا آورده شده و در 
مقابل اشكالي كه بر اصل «ارزش كار» وارد است. قبًال در خود اين 
ــد كه قوانين حاكم بر اقتصاد مانند قوانين طبيعي  كتاب گفته ش
ــت و اگر اين مطلب درست باشد كه كار  قطعي و تخلف ناپذير اس
موجد ارزش است و ارزش صددرصد بستگي دارد با مقدار كار، محال 
و ممتنع است كه تعادل ميان روابط توليد يا مقادير كارها بهم بخورد. 
دوم اينكه كار علت و ايجادكننده ارزش است نه اينكه مساوي با ارزش 
 mortezamotahari. com/fa/BookView. html? است
BookId=399&BookArticleID=125023 - _edn4، آن 
هم يكي از علل ايجاد ارزش است نه علت منحصره؛ يعني كار سبب 
مي شود كه شيء مفيد و رافع احتياج بشود و به حالتي درآيد كه مفيد 
به حال بشر باشد و اگر شيء في حد ذاته چنين بود يا اينكه بشر قادر 
بود با خواندن يك ورد شيئي را به آن حالت درآورد، باز آن شيء داراي 
ارزش مي شد به شرط آنكه به شكلي باشد كه در دسترس همه نباشد 

و قابليت اختصاص و انحصار داشته باشد. 

ايراد اسميت و ريكاردو ماركس

طبعـًا رهيافـت جمهـوري اسـالمي ايـران مبنـي بر

 

«نه شرقي، نه غربي» درباره همه ساحت ها از جمله اقتصاد 
صدق مي كند. نفي نظام هاي اقتصادي نئوليبراليسـم و 
كمونيسم با پشتوانه «نظام اقتصادي اسالم» است، اما اين 
نظام آنطور كه بايد، معرفي و مورد توجه قرار نمي گيرد.

از اين جهت در سلسـله مطالبي كتاب «نظـري به نظام 
اقتصادي»، مجموعه يادداشت هاي متفكر شهيد استاد 

مرتضي مطهري را بازخواني مي كنيم. 

محور جديدي در حال شـكل گيري اسـت 
كه بايد بـه عنوان آفـرو اوراسـيا (اآفريقا 
– اروپـا – آسـيا) شـناخت كه با بررسـي 
دقيق تـرآن روي نقشـه ايـران در قلـب 
آفريقا- اوراسيا قرار گرفته و نقطه پتانسيل 
ويژه ايران از اين منظر، بندر چابهار اسـت
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انگيزه زيادى براى موفقيت دارم

 مشكل اصلى

 نگاه تبعيض آميز

است 

سرما و يخبندان هم نتوانسته مانعى براى تيم ملى كانوى ايران 

شميم رضوان 
باشد و با وجود برودت هوا، ملى پوشان با تمام قدرت تمرينات       خبر

خود را در درياچه آزادى پيگيرى مى كنند و اين نشان از انگيزه 
باالى آنها براى كسب موفقيت در بازى هاى آسيايى دارد.  عادل مجللى، قهرمان كانوى ايران 
يكى از ملى پوشان اين رشته است كه با وجود كسب موفقيت هاى بسيار، همچنان با انگيزه براى 
كسب عنوان هاى بيشتر و بهتر تالش مى كند: «در هواى بسيار سرد و يخبندان درياچه آزادى 
با قدرت در كنار همه ملى پوشان باتجربه و جوان تمرينات خود را ادامه مى دهيم. خدا را شكر 
ــود،  ــت كه انگيزه همه تيم حفظ مى ش ــيون فراهم كرده، به گونه اى اس ــرايطى كه فدراس ش
ــخصاً با اينكه افتخارات فراوانى در قايقرانى به دست آورده ام، اما هنوز هم براى  به طورى كه ش
موفقيت در رقابت هاى پيش رو انگيزه دارم و مى خواهم در رقابت هاى مهم سال آينده، خصوصاً 

بازى هاى آسيايى بهترين نتيجه را كسب كنم.»  
ملى پوش كانو بر اين باور است كه حمايت هرچه بيشتر مسئوالن، موفقيت هاى بيشترى را به دنبال 
ــابقاتى كه در پيش داريم، بازى هاى آسيايى و پس از آن انتخابى  خواهد داشت: «مهم ترين مس
المپيك است، اما به شخصه با شخصيتى كه تيم كانوى ايران پيدا كرده و رقابتى كه در اردو داريم 
توان رقابت در سطح جهانى را در تيم مى بينم و به نظرم اگر حمايت مسئوالن ورزش كشور را به 
قايقرانى بيش از پيش داشته باشيم، قايقرانى خصوصاً كانوى ايران مى تواند در مسابقات كاپ و 
قهرمانى جهان نتايج در خورى داشته باشد. البته كادر فعلى فدراسيون نيز افراد متخصص و فنى 
رشته قايقرانى هستند و اين باعث شده كامًال شرايط ورزشكار را درك كنند. اگر اين ديد به شكل 
وسيع تر در سطح مسئوالن ورزش كشور نيز شكل بگيرد و اين باور ايجاد شود كه قايقرانى مى تواند 
در عملكرد كاروان ورزشى ايران در رويدادهاى بين المللى نقش تأثيرگذار داشته باشد، ما حتماً 
پاسخ اين اعتماد را با نتايج درخشان مى دهيم. به عنوان يك ورزشكار ايرانى همه تالشم را براى 
كسب موفقيت به كار مى گيرم و تمام فكر و دغدغه ام كسب افتخار براى كشور است، اما اميدوارم 

اين روحيه و انگيزه با حمايت همه مسئوالن و دعاى خير مردم كشورم همراه باشد.»
ــكاران، عدم تبعيض بين رشته هاست:  اما مهم ترين خواسته مجللى هم مانند بسيارى از ورزش
«در روزها و هفته هاى گذشته شاهد اعتراض بخشى از جامعه ورزشى كشور به حمايت ها از يك 
ــئوالن مى خواهم قدرى به ما حق بدهند، حرف اين نيست كه از  رشته خاص بوديم. من از مس
ورزشكاران حمايت نشود، اما مى خواهيم همه با يك چشم ديده شوند. قطعاً ورزشكاران قايقرانى 

اگر حمايت هاى بيشترى داشته باشند افتخارات بيشترى هم نصيب كشور خواهند كرد.»

تحويل پرايد كهنه به جاى نو و انتقاد از عضو شوراى شهر 

ماشين اهدايى را با جرثقيل بردند!
مهرداد محمدپور، جوان نقره اى پاراتنيس ايران هنوز نتوانسته مشكل 

اشرف رامين
ماشين اهدايى از سوى عضو شوراى شهر مشهد را حل كند. اين اولين       چهره

ــئوالن به مدال آوران محقق نشده و حتى   بارى نيست كه وعده مس
ــكار معلول بود كه طعم  ــده هم پس گرفته مى شوند. اين دفعه نوبت يك ورزش پاداش هاى داده ش
سوءمديريت و وعده هاى الكى را بچشد. محمدپور هنگام  توقيف ماشينش با انتشار يك ويدئوى يكى، 
دو دقيقه اى در سرماى زير صفر مشهد و زير بارش برف عنوان كرد ماشين پرايدى كه به او اهدا شده 
ــتند.  ــين هس ــت. در تصاوير معلوم بود كه مأموران در حال انتقال ماش به نام كس ديگرى بوده اس
محمدپور در همان ويدئو گفته است: «يك ماشين داشتم كه با آن در اسنپ كار مى كردم و به تمرين 
مى رفتم. اين ماشين آذر سال گذشته دزديده شد و نماينده شوراى شهر مشهد يك ماشين به من 

اهدا كرد كه حاال مشخص شده اين ماشين صاحب دارد.»
ــترى را عنوان كرده است: «پس از  ملى پوش پاراتنيس ايران در ادامه اين ماجرا حاال جزئيات بيش
استورى كردن ماجراى سرقت ماشينم و درخواست كمك براى پيدا كردن آن، الشه ماشين دو هفته 
بعد در حاشيه شهر پيدا شد. همان زمان با ماشينى كه ديگر هيچ شباهتى به ماشين من نداشت، 
عكس گرفتم و استورى گذاشتم و دل نوشته اى هم منتشر كردم كه اين موضوع به لطف مردم بازنشر 
يافت. بر همين اساس كمپين مردمى تشكيل شد تا پول تهيه يك ماشين فراهم شود. پس از چند 
ساعت مبلغ قابل توجهى جمع آورى شد، اما در همان زمان از دفتر هاشم دائمى، عضو شوراى  شهر 
مشهد تماس گرفتند و گفتند او مى خواهد به منزل ما بيايد. دائمى به همراه فيلمبردار و دوستانش 
به خانه ما آمد و سوئيچ يك ماشين را به من هديه داد. اول گفتند كه ماشين «صفر» است، اما بعد 
عذرخواهى كردند و گفتند مدل آن 95 بوده و خبر نداشته اند! همان زمان به من شماره يك نفر را 
دادند تا با او براى گرفتن سند ماشين هماهنگى الزم را انجام دهم. تمامى اين اتفاقات فيلمبردارى  
مى شد. افرادى كه به خانه ما آمده بودند، گفتند اين ماشين توسط خيرين و دوستانشان فراهم شده 
و مشكل سند هم ندارد، اما ماه ها گذشت و خبرى از اين سند نشد. چندى قبل فردى به من پيام داد 
و گفت كه صاحب سند است و ماشينش را مى خواهد. وقتى اين موضوع را از شوراى  شهر پيگيرى 
ــين را به مدت يك ماه از جلوى  كردم، گفتند كه به زودى جواب مى دهند. به همين دليل هم ماش
منزل تكان ندادم. در نهايت پنج شنبه شب گذشته بود كه صاحب سند به همراه پليس آمد و ماشين 
ــين را به من دادند هرگز نگفتند مشكالتى  را با جرثقيل به پاركينگ بردند. از روز اول كه اين ماش
وجود دارد و فقط عنوان كردند اين كار توسط خيرين صورت گرفته است. من نزديك به يك سال 
بدون آنكه كارت ماشين و سند داشته باشم به خيابان مى رفتم كه البته كار خطرناكى بود. حاال هم 

صاحب سند از من شكايت كرده است.»

سپاهان و استقالل 

فريدون  حسن
      گزارش  يك

حتى اگر يك بازى 
دوسـتانه باشد هم 
حساسيت هاى خاص خودش را دارد. حاال تصور 
كنيد دو تيم در آغاز نيم فصل دوم رقابت هاى 
ليگ برتر به مصاف هم بروند، آن هم در حالى كه  
هر دو  27 امتيازى و تنها به خاطر تفاضل گل، 
سـوم و چهارم جدول هسـتند. بازى رفت در 
شروع ليگ را سپاهان در تهران برده، استقالل 
حال و روز خوبى نـدارد و هـر دو مى خواهند 
 قهرمان شـوند، با اين حسـاب ديـدار امروز 
دو تيـم يك بازى خاص تر از هميشـه اسـت.

ــپاهان آرامش  ــتقالل در س برخالف اردوى اس
كامل برقرار است. مرد پرتغالى نيمكت سپاهان 
برخالف هموطنش در استقالل با آرامش كامل 
ــذارد. خوزه  ــف جهان مى گ ــه ميدان نص گام ب
ــاپينتو با  ــالف ريكاردو س مورايس، حتى برخ
تركيبى كامل به بازى مى آيد و مى خواهد ثابت 
كند پيروزى 2 بر صفر بازى رفت در شروع ليگ 
ــپاهان با مورايس به  برتر اتفاقى نبوده است. س
يك تعامل عالى دست پيدا كرده و حاال در آغاز 
ــتباهات دور  ــت ليگ نمى خواهد اش دور برگش
رفت را تكرار كند. مورايس و شاگردانش خوب 
مى دانند كه اگر مى خواهند در پايان فصل جام 
را در دست بگيرند بايد از همين بازى استقالل 

كارشان را شروع كنند.

 اما استقالل حتى برترى پرحاشيه مقابل تراكتور 
در جام حذفى هم نتوانست آرامش را آنچنان كه 
بايد و شايد به اردوى آبى پوشان بياورد. ساپينتو 
ــن ديدار  ــز پيروزى در اي ــاره اى ج و تيمش چ
ــايد اين از بداقبالى  حساس و بزرگ ندارند. ش
آبى ها باشد كه در چنين شرايطى بايد به مصاف 
تيم آماده سپاهان بروند. با اين حال آبى ها نااميد 
ــتند، آنها در اصفهان نتايج غيرقابل تصور  نيس
زيادى كسب كرده اند و امروز هم مى تواند يكى 

از آن روزها باشد.
ــازى امروز  ــاپينتو در ب ــكل س بزرگ ترين مش
مسئله آمادگى سيدحسين حسينى، سنگربان 
ملى پوش استقالل است. حسينى هفته گذشته 
ــى زياد دچار  ــر گذاشتن حواش بعد از پشت س
ــت تمرين نكرد و حاال  ــد و درس مصدوميت ش
ــه او مى تواند به بازى  ــر ماند و ديد ك بايد منتظ
مقابل سپاهان برسد يا خير. روزبه چشمى هم 
ديگر مصدوم تيم ساپينتوست كه بايد ديد مرد 
ــتقالل با اين مشكل چگونه  پرتغالى نيمكت اس
ــته  ــتقالل در بازى هاى گذش كنار مى آيد. اس
نشان داده هنوز هماهنگى الزم را ندارد و غيبت 
ــاً روى عملكرد آبى ها  بازيكنان اصلى تيم حتم
ــتقالل  ــت. اس ــر منفى زيادى خواهد داش تأثي
ــد و اين  ــند بازى نمى كن ــوب و تماشاگرپس خ
ــت كه بايد زودتر برطرف شود، واال  مشكلى اس
ــاى جدى ترى  ــاً اردوى آبى ها با چالش ه حتم

روبه رو مى شود، چالشى كه شايد باعث تغييرات 
اساسى در ابتداى نيم فصل دوم در اين تيم شود. 
ــود.  ــروز دو بازى ديگر هم برگزار مى ش عصر ام
ــهر ميزبان نساجى  ــنجان مس اين ش در رفس
مازندران است و در ديگر بازى، ملوان در انزلى به 

مصاف پيكان مى رود.
  

ــين اما عصر فردا با خيالى  ــپوليس صدرنش پرس
راحت به مصاف ديگر تيم ديار نصف جهان، يعنى 
ذوب آهن مى رود. شاگردان گل محمدى با كسب 
ــينى به پايان  32 امتياز نيم فصل اول را با صدرنش
بردند و با نزديك ترين رقيب خود در جدول، يعنى 
ــيرجان چهار امتياز اختالف دارند، اما  گل گهر س
سرخپوشان خوب مى دانند كه اين اختالف اصًال 
حاشيه امنيت مناسبى نيست و مى تواند با لغزش 
آنها به راحتى از سوى رقبا جبران شود. پرسپوليس 
ــش رو دارد كه هرچند  عصر فردا ذوب آهنى را پي
ــرده، اما يك تيم  در رده دهم جدول جا خوش ك
هماهنگ است كه مى تواند ترمز هر رقيبى را بكشد. 
عصر فردا چشم اميد تمام تيم هاى باالى جدول به 
شاگردان مهدى تارتار است تا ترمز پرسپوليس را 
بكشند و اين فرصت را ايجاد كنند كه آنها بتوانند به 

صدرنشين ليگ نزديك و نزديك تر شوند.
ــه، در كرمان  ــازى ديگر بعدازظهر جمع در دو ب
ــليمان ديدار مى كند و در  مس با نفت مسجدس
ــادان ميزبان فوالد  دربى جنوب صنعت نفت آب

خوزستان است. فوالد رده هفتمى برخالف تصور 
عالقه مندان و هوادارانش در نيم فصل اول تيمى 
نبود كه تصور  مى شد. جواد نكونام كه با حضور در 
ليگ قهرمانان آسيا همراه فوالد خوش درخشيد 
ــت  ــد و نتوانس در ليگ برتر با چالش روبه رو ش
ــروع  ــرى كند، اما در ش ــت رهب تيمش را درس
ــت و فوالد  نيم فصل دوم حاال اوضاع متفاوت اس
مى خواهد همان تيم مدعى هميشگى باشد و در 
اين راه بايد صنعت نفت بحران زده رده پانزدهمى 
را از سر راه بردارد. اتفاقى كه اگر رخ دهد اوضاع 

آبادانى ها را به شدت به هم مى ريزد.
  

دو بازى باقيمانده هفته شانزدهم رقابت هاى ليگ 
برتر هم عصر شنبه برگزار مى شود. در مهم ترين 
بازى روز شنبه در تبريز، تراكتور ميزبان گل گهر 
سيرجان است. گل گهر كه هفته قبل بازى عقب 
افتاده خود مقابل آلومينيوم را برگزار كرد، بهترين 
ــپوليس را  ــدن به پرس فرصت براى نزديك تر ش
ــت داد و كارش را سخت  ــاوى از دس با قبول تس
ــاگردان قلعه نويى حاال بايد تراكتور را در  كرد. ش
تبريز ببرند تا حداقل بتوانند فاصله كنونى خود 
ــپوليس را حفظ كنند. در ديگر ديدار روز  با پرس
شنبه هم هوادار در تهران با آلومينيوم اراك ديدار 
مى كند، ديدارى كه جدال تفكرات ساكت الهامى 
و مهدى رحمتى است و مطمئناً در آن صحنه هاى 

جالبى را شاهد خواهيم بود.

ــماره 6679 ــه جوان |  ش | روزنام

شيوا  نوروزى
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سخنگوى قوه  قضائيه خبر داد
بررسى پرونده هاى تاج در دادگاه كيفرى

سرانجام خبر پيگيرى قضايى اتهامات وارده به رئيس فعلى فدراسيون 
ــيون به عنوان  ــد. مهدى تاج سال هاست در فدراس فوتبال منتشر ش
ــواره مورد انتقاد  ــس فعاليت مى كند. عملكرد او هم رئيس و نايب رئي
بوده، اما ماجرايى كه مارك ويلموتس براى فوتبال ايران به وجود آورد، 
اوج هنرنمايى تاج محسوب مى شود. پرونده سرمربى بلژيكى اگرچه از 
سوى فدراسيون بسته شده، اما مردم هرگز نسبت به پرداخت غرامت 
چند ميليون يورويى قانع نشدند. روز گذشته نشست خبرى سخنگوى 
قوه قضائيه برگزار شد و مسعود ستايشى در خصوص مسائل مختلف 
ــده در اين نشست رسيدگى به  صحبت كرد. از جمله موارد مطرح ش
پرونده هاى حقوقى مهدى تاج بود. سخنگوى قوه قضائيه اگرچه صراحتاً 
ــاره نكرد، اما در مورد  آخرين وضعيت  به نوع جرائم و تخلفات تاج اش
پرونده  هاى حقوقى رئيس فدراسيون توضيحاتى ارائه داد: «چيزى كه 
در اختيار داريم براساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور است. مهدى 
تاج درباره برخى از موارد اين موضوع در رسانه ملى اطالع رسانى كرده 
ــازمان بازرسى كشور در دادسراى ناحيه  است. دو پرونده با گزارش س
28 انقالب ويژه رسيدگى به جرائم كاركنان دولت با اتهام تضييع وجوه 
بيت المال و تصرف غيرمجاز در منابع ملى تشكيل شده است.» ستايشى 
ــاره به وجود نقص هايى در پرونده هاى تاج اظهار داشت: «اين دو  با اش
پرونده با صدور قرار جلب دادرسى و كيفرخواست به دادگاه صالح كه 
دادگاه كيفرى دو، مستقر در مجتمع ويژه رسيدگى به جرائم كاركنان 
ــعبه وارد بررسى شده است. در  دولت است، ارجاع و پرونده در اين ش
تاريخ هفتم آذرماه سال جارى در 10 بند نقص تحقيقات گرفته شده و 
پرونده به دادستاتى عمومى انقالب تهران جهت رفع نقص ارائه شده و 
چنانچه نسبت به اين دو پرونده تصميم قانونى الزم اتخاذ شود، پس از 

قطعيت نتيجه قطعى اعالم خواهد شد.»

ناپولى به دست قعرنشين حذف شد

ناكامى ناپلى ها در كوپا ايتاليا
ــين از كوپا ايتاليا حذف شد. يكى از  ــط قعرنش مدعى فتح كالچو توس
ــتم نهايى جام حذفى بين دو تيم ناپولى  بازى هاى ديدارهاى يك هش
ــد و با اينكه همه خود را براى صعود آسان ناپلى ها  و كرمونزه برگزار ش
آماده كرده بودند، اما اين ضعيف ترين تيم ايتاليا بود كه جواز صعود به 

يك چهارم نهايى را گرفت. 
صدرنشين سرى  آ هفته هاى زيادى است كه خود را به عنوان مدعى 
اصلى قهرمانى معرفى كرده و هيچ تيمى هنوز نتوانسته جايگاه ناپولى 
را به خطر بيندازد. شاگردان اسپالتى براى رسيدن به اين جايگاه تالش 
زيادى كرده  و به هيچ حريفى باج نداده اند. شرايط آنها جورى بود كه 
انتظار مى رفت تا آخر براى كسب جام حذفى بجنگند، ولى دست كم 

گرفتن رقيب كار دست شان داد.
  

كرمونزه تيمى نبود كه سرمربى و بازيكنان روى آن حساب باز كنند. اين 
تيم از 20 بازى خود در ليگ تنها هفت امتياز كسب كرده است. كرمونزه 
هيچ پيروزى در كارنامه نداشته و هفت امتياز فعلى را نيز از هفت تساوى 
به دست آورده است. حاال همين تيم، صدرنشين را در ضيافت پنالتى ها 
حذف كرد! بازى در ورزشگاه مارادوناى شهر ناپل برگزار  شد و حتى اين 

موضوع نيز نتوانست كمكى به ناپولى كند. 
سرمربى هم تصور مى كرد كرمونزه حرفى براى گفتن نداشته باشد، ولى 
از همان ابتدا هواداران عكس اين موضوع را ديدند. اسپالتى ترجيح داد 
به بازيكنان اصلى استراحت بدهد و به غير از دروازه بان همه نفرات تغيير 
كرده بودند. با حضور تيم دوم در زمين، كرمونزه در دقيقه 18 گل اول 
ــورده، يك گل ديگر هم به ثمر  را زد. البته ناپلى ها ضمن جبران گل خ
رساندند و پيروز نيمه اول شدند. با اين  حال گل تساوى در آخرين دقايق 
زده شد، در وقت هاى اضافه هم يك بازيكن كرمونزه با كارت قرمز جريمه 
شد، اما ناپولى نتوانست دروازه حريف را باز كند. در ضربات پنالتى اين 

لوبوتكا بود كه توپش را گل نكرد تا اتفاقى تلخ براى ناپولى رخ دهد. 
كنار رفتن از كوپا ايتاليا، يعنى از دست دادن يك جام مهم. ناپولى با 
47 امتياز يكه تاز سرى  آست و فقط يك بار تن به شكست داده است. 
اختالف هشت امتيازى با ميالن جايگاه ناپولى را تا حدودى تضمين 
ــابقات خود را از  ــت كه ناپلى ها در مس مى كند، اما اين در صورتى اس
ــاذ تصميمات عجيب  ــد و كادرفنى نيز با اتخ پيش برنده فرض نكنن
ــود. پنج روز قبل ناپولى با پنج گل يوونتوس را  موجب ناكامى تيم نش
درهم كوبيد، ولى در كمال ناباورى نتوانست در جام حذفى باقى بماند. 
تنها باخت اين فصل ناپولى مقابل اينتر بود، شكستى كه دو هفته پيش 
با دريافت يك گل رقم خورد. عجيب اينكه هيچ  كدام از گلزنان ناپولى 

نتوانستند به داد تيم شان برسند و مانع از حذف صدرنشين شوند. 
ــت.  ــا انتقادهاى زيادى مواجه كرده اس ــپالتى را ب حذف از كوپا، اس
ــش در ليگ او را به يكى از مربيان محبوب تبديل كرده، ولى  درخش
ــه تيم ته جدولى باخته  جام حذفى همه چيز را به هم ريخت. ناپولى ب
و با هيچ عذر و بهانه اى هم نمى توان عملكرد ضعيف در بازى خانگى 
ــه در يك چهارم  ــت ك را توجيه كرد. به جاى ناپولى اين كرمونزه اس
نهايى با رم بازى مى كند. سرمربى ناراحتى اش از اين اتفاق را به زبان 
ــت و حذفمان از دور اين رقابت ها ناراحتيم. ما  آورد: «بابت اين شكس
موقعيت هايى روى دروازه كرمونزه خلق كرديم و در وقت هاى اضافه 
هم دو بار تير دروازه  حريف را به لرزه درآورديم، اما در كل نتوانستيم 

بازى معمولمان را به نمايش بگذاريم.» 
اسپالتى اشاره اى به تغيير تركيب اصلى و فرستادن بازيكنان ذخيره 
ــاگردانش با بى دقتى  ــرمربى از اينكه ش به زمين نكرد. با اين  حال س
ــراز نارضايتى كرد: «ما  ــت دادند، اب و عدم تمركز موقعيت ها را از دس
ــتيم كار كرمونزه را تمام كنيم و آنها هم روش بازى خاصى  مى توانس
داشتند كه مبتنى بر ضدحمله بود. به هر حال واقعيت اين است كه ما 

از دور رقابت ها حذف شديم.»

س
فار

ى 
زار

رگ
خب مورايس  نسخه ساپينتو را مى پيچد

شبنم اسدى، نايب قهرمان يخ نوردى آسيا در بازگشت 
به ايران با اسـتقبال دخترش مواجه شد. شبنم اسدى، 
بانوى يخ نـورد البرزى كه بـراى حضـور در رقابت هاى 
يخ نوردى قهرمانى آسيا و جام جهانى راهى كره جنوبى 
شده بود، موفق به كسب مدال نقره ماده سرعت شد و بر 
سكوى دوم آسيا ايستاد. اسدى عالوه بر نايب قهرمانى 
در يخ نوردى آسـيا، در ماده سـرعت جام جهانى نيز در 
جايگاه پنجم ايسـتاد. او اما پـاداش موفقيت خود را در 
فرودگاه مهرآباد دريافت كرد، آن هم زمانى كه با استقبال 
دختر خردسـالش مواجه شد. اسـتقبالى كه يكى از آن 

صحنه هاى ديدنى و زيباى ورزش را به تصوير كشيد.

استقبال دختر از مادر مدال آور
قاب

دنيا حيدرى

پرونده تاج 3 سال بعد!
 روند مذاكرات را هم كه در نظر نگيريم، بيش از سه سال از عقد قرارداد با 
ويلموتس مى گذرد. قراردادى فاجعه بار كه هشت ماه بعد، پرونده شكايت آن 
روى ميز فيفا بود و اوايل مردادماه امسال نتيجه اش مشخص شد. غرامتى 
3 ميليون يورويى براى حضورى چند ماهه و البته ناكام. برخالف ويلموتس، 
پرونده تاج به عنوان بانى اين قرارداد سنگين و ننگين همچنان در دست 
بررسى است و هيچ نتيجه اى دربر نداشته، به طورى كه بعد از گذشت سه 
سال و هفت ماه از حضور مرد بلژيكى در ايران هنوز هم پرونده تاج به دليل 
آنچه نقص تحقيقات خوانده مى شود از اين شعبه به آن شعبه مى رود و هيچ 
ثمرى در پى نداشته است، آن هم در شرايطى كه گفته مى شود پرونده او 
ــى با اتهام  «تضييع وجوه بيت المال و تصرف  بنا بر گزارش سازمان بازرس
ــراى عمومى و انقالب ويژه رسيدگى به  غيرمجاز در منابع ملى» در دادس
جرائم كاركنان دولت تشكيل شده است. با اين حال هنوز نهادهاى نظارتى 
و قضايى به داليل كافى براى كشيدن تاج پاى ميز محاكمه دست نيافته اند. 
رئيسى كه در زمان حضورش در فدراسيون يكى از ننگين ترين قراردادهاى 
فوتبال ايران را امضا كرد، قراردادى كه نه فقط به لحاظ فنى كوچك ترين 
سودى براى فوتبال ايران در پى نداشت كه هزينه سنگينى نيز به بيت المال 
تحميل كرد. هزينه اى 3 ميليون يورويى و البته جدا از آنچه مرد بلژيكى در 

زمان حضورش روى نيمكت تيم ملى به جيب زده بود!
البته به گفته سخنگوى قوه قضائيه، نهادهاى نظارتى دو پرونده در خصوص 
تاج ارائه دادند كه جز پرونده بدتر از تركمنچايى كه او با ويلموتس بست، 
مورد بعدى مى تواند به پرونده فوالد ارتباط داشته باشد. دو پرونده سنگينى 
كه انتظار مى رفت راه را براى حضور دوباره او به فدراسيون فوتبال ببندد 
كه اينطور نشد، اما بعد از گذشت سه سال، آنچه امروز از قوه قضائيه انتظار 
مى رود برخورد جدى با عامالن عقد قرارداد با ويلموتس است كه هزينه اى 
هنگفت روى دست فوتبال ايران گذاشته، نه بيان اينكه پرونده آقايان بعد 
از گذشت اين همه وقت همچنان نقص تحقيقاتى دارد! نقايصى كه به نظر 

مى رسد سه سال زمان خوبى براى برطرف شدن آن بود. 
نگرانى ها از بابت طول و دراز شدن زمان بررسى پرونده تاج از آن حيث است 
كه او يك بار ديگر به رغم تمام فجايعى كه به بار آورده بود بر صندلى رياست 
ــيون تكيه زد و يك بار ديگر عامل ناكامى تيم ملى در جام جهانى  فدراس
بود، آن هم با وجود وعده هاى رنگارنگى كه طبق عادت به زبان آورد و حاال 
ادامه اين حضور مى تواند به تكرار داستان پرونده هايى چون ويلموتس و 

كى روشى كه چند ماه پيش جاى اسكوچيچ را گرفت، بينجامد!
تاج يك بار ديگر سكان فوتبال ايران را به دست گرفته و فرصت تاخت و 
تاز يافته و با اين اوصاف هر اندازه كه بريدن حكم پرونده هاى باز او زمان 
ــود. همانطور  ببرد، مى تواند به همان اندازه به ضرر فوتبال ايران تمام ش
كه حضور دوباره او هيچ سودى براى فوتبال ايران در جام جهانى نداشت 
ــيد. ناكامى كه با توجه به تعلل هاى  و يك ناكامى ديگر را به تصوير كش
ــت،  ــهود اين روزهاى آقايان، تكرار آن براى اميدها نيز محتمل اس مش
ــيدن به بررسى پرونده هاى باز تاج  مگر آنكه قوه قضائيه با سرعت بخش
ــت  و حكم دادن عليه يكى از اصلى ترين عامالن پرونده ويلموتس دس
ــت اين همه مدت و اتهام  او را از فوتبال كوتاه كند. هرچند بعد از گذش
وارده به رئيس فدراسيون فوتبال هنوز نمى توان پيش بينى كرد كه قوه 
قضائيه چه تصميمى در خصوص عامل قرارداد بدتر از تركمنچاى تاج با 
ويلموتس برزيلى مى گيرد! اما كاش حكم اين قوه بتواند گامى باشد براى 
كوتاه كردن دست مديران نااليقى كه طى اين سال ها كمر فوتبال ايران 

را خم كرده و آن را به سمت ناكامى سوق داده اند.

سى و نهمين دوره مسابقات ورزشى پسران و سى و سومين دوره مسابقات 
ورزشى دختران قهرمان دانش آموز سراسر كشور، گراميداشت دهه فجر 
و يادواره شهداي مدارس زينبيه و ثاراهللا شهرستان ميانه در مقطع دوم 
متوسطه به ميزباني سه استان فارس، خوزستان و هرمزگان قرار است 
ــال،  ــته هاي فوتبال، فوتس با حضور بيش از 5 هزار دانش آموز در رش
دووميداني، بسكتبال و واليبال برگزار شود. اين رقابت ها از 9 بهمن ماه 
سال جاري به مدت 23 روز برگزار مى شود. براساس گفته هاى رئيس 
فدراسيون ورزش دانش آموزي با هدف تجليل از مقام واالي شهداي 
ــابقات به نام و ياد شهداي  ــركت كننده در مس فرهنگي، 280 تيم ش

شاخص دانش آموز استان خود مزين خواهند شد.

 نامگذارى تيم هاى دانش آموزى 
به نام شهداى خاص

ــالن قهرمانى آسيا در حالى از 21 تا  مسابقات دووميدانى داخل س
23 بهمن به ميزبانى نورسلطان قزاقستان برگزار مى شود كه فرزانه 
ــماعيل نژاد در دو 60 متر و حميدرضا كيا در  فصيحى و حميده اس
پرش سه گام ورزشكارانى هستند كه ورودى هاى مدنظر فدراسيون 
را كسب كرده اند. البته قرار بود بعد از قهرمانى باشگاه هاى كشور يك 
مسابقه ركوردگيرى برگزار شود تا ورزشكارانى كه نزديك به ركورد 
ورودى هستند شانس خود را امتحان كنند، اما اين مسابقه لغو شد 
ــب ورودى گزينه اعزام  تا از شش سهميه، تنها سه ورزشكار با كس
باشند. اين در حالى است كه فدراسيون قيد اعزام تفتيان، ركورددار 
دوهاى سرعت ايران را نيز به اين رقابت ها زده، اما در مقابل قصد دارد 
با توجه به اينكه سال آينده مسابقات جوانان آسيا برگزار مى شود، 

چند دووميدانى كار جوان را به اين رقابت ها اعزام كند.

غيبت تفتيان در قهرمانى آسيا
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مردي كـه متهم اسـت پس از 
قتل همسـرش مونا در اهواز با 
چرخاندن سر او در شهر جنجال 
زيادي بـه پا كرده بـود با اعالم 
گذشـت از سـوي اولياي دم از 
مجازات قصـاص فاصله گرفت. 
برادرش كه به اتهام همدسـتي 
در قتل بازداشت و محاكمه شده 
هم به حبس محكوم شده است. 
مسعود ستايشي، سخنگوي قوه 

ــده قتل مونا  ــه اولياي دم پرون ــته اعالم كرد ك قضائيه روز گذش
ــت كرده اند و رأي  حيدري، زن اهوازي از عامل قتل اعالم گذش
صادر شده قطعي است. متهم رديف دوم هم به اتهام معاونت در 
قتل به 45 ماه زندان محكوم شده است. وي ادامه داد: متهم رديف 
اول از جنبه عمومي جرم به تحمل هفت سال و نيم زندان و براي 
ايراد ضرب و جرح عمدي به هشت ماه حبس محكوم شده است.  
16 بهمن ماه سال گذشته انتشار فيلم چرخاندن سر زن نوجوان 
ــت.  ــت عمومي را به همراه داش ــايار اهواز وحش در منطقه خش
ــان داد مرد جوان پس از قتل همسر 17  ــي هاي بعدي نش بررس
ساله اش كه دختر عمويش بود، سر وي را در شهر چرخانده است. 
تحقيقات پليس با دستگيري متهم و برادرش كه در جريان حادثه 
نقش داشت، نشان داد حادثه به دليل ناموسي رقم خورده و متهم 
پس از فرار همسرش به تركيه، سناريوي قتل وي را طراحي كرده 
ــتي برادرش عملي  و بعد از بازگردان وي به اهواز آن را با همدس

كرده بود. 

مفقودى
برگ كمپانى خـودرو MVM ARIZO5_CVT مـدل 1401 به 
رنگ مشـكى و شـماره پالك ايـران38-868ن41 و شـماره 
موتـورMVME4T15BAKN014783 و شـماره شاسـى 
NATFCANR1N1006798 متعلق به آزاده اميراقدم با كد ملى 
البرز 0057906149 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز خودرو پژو 206 مدل 1399 به رنگ سفيد روغنى و شماره 
پالك ايران30-133م73  و شماره موتور 182A0122039  و شماره 
شاسـى NAAP03EE9LJ173995 متعلـق به عـرف محمدى 
ليلسـتانى با كد ملى 0310011132 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سبز  خودرو پيكان وانت 1600OHV مدل 1392 به رنگ سفيد 
شيرى روغنى و شماره پالك ايران38-853هـ95 و شماره شاسى 
  114F0044885 و شماره موتور NAAA46AA4DG383438
متعلق به  اشتر ذوالفقارى با كد ملى 3770005252 مفقود شده 
البرز و از درجه اعتبار ساقط مى باشد.  

تخريب خانه هاى روستايى در غرش زمين
     جالل مهرگان

تخريـب روسـتا ها در جريـان زمين لرزه هايـى كه در 
كشـور اتفاق مى افتد هشـدارى درباره ضرورت توجه 
به ايمن سازى بافت هاى روستايى است. آنگونه كه روز 
گذشته هم در جريان زمين لرزه شهرستان خوى بسيارى 
از روستاهاى اين شهرسـتان دچار خسارت جدى شد.
ــته زلزله اى به بزرگى 5/4 ريشتر  ساعت 13:38 روز گذش
ــتان آذربايجان غربى را لرزاند. اين  شهرستان خوى در اس
زمين لرزه در عمق 12 كيلومترى زمين و پس از زلزله اى 
3/6 ريشترى كه در عمق 13 كيلومترى زمين اتفاق افتاد 
ــياق وجود چنين حوادثى تيم هاى  به وقوع پيوست. به س
ــه مصدومان  ــاندند تا ب ــود را به محل حادثه رس امداد خ
امدادرسانى كنند. مرتضى مرادى پور، مديرعامل جمعيت 
هالل احمر آذربايجان غربى گفت: بررسى هاى اوليه نشان  
 داد  شمارى از روستاهاى شهرستان دچار خسارت شديد 
شده اند.  آنگونه كه حميد محبوبى، سرپرست هالل احمر 
آذربايجان غربى اعالم كرده بررسى هاى اوليه نشان داد 120 
ــتان   شده اند و  نفر در جريان زلزله مصدوم و راهى بيمارس

بررسى آمار مصدومان بيشتر در اين باره جريان دارد. 
     3 ماه قبل

13 مهرماه هم زمين لرزه اى به بزرگى 5/4 ريشتر شهرستان 
ــتايى خسارت  خوى را به لرزه درآورد و به خانه هاى روس
زيادى وارد كرد، از جمله تخريب كامل 50 خانه روستايى. 
ــتاندار آذربايجان غربى اعالم  محمدصادق معتمديان، اس

كرده بود 12 روستاى اين شهرستان به طور جدى درگير 
ــى ارزياب ها نشان داد  بيش از  بحران زلزله هستند و بررس
500 واحد مسكونى دچار خسارت شده اند. با وجود اينكه 
ــتان خوى اتفاق افتاده  زمين لرزه در 7 كيلومترى شهرس
بود، حادثه براى ساختمان هاى شهر خسارت  جانى و مالى 
ــت كه معتمديان دليل آن را وجود  زيادى به همراه نداش

ساختمان هاى نوساز با ايمنى باال در اين منطقه دانست.
      در جنوب كشور

ــترى مناطق مرزى  ــرزه  6/1 ريش ــاه هم زمين ل 11 تيرم
ــتان هاى بندر خمير و بندر لنگه را به لرزه درآورد.  شهرس
ــتاى  ــده بندرعباس گفت كه روس ــرادى، نماين احمد م
ــورت صددرصد تخريب  ــايه خوش به ص 400 خانوارى س
ــته و بيش از 40مجروح برجاى گذاشته  ــده و پنج كش ش
ــكن  هم اعالم كرده تا  است. اكبر نيكزاد، رئيس بنياد مس
سال 1410 جشن پايان مقاوم سازى واحدهاى مسكونى 
ــتايى را برگزار مى كنيم. وى 11 فروردين در جريان  روس
ــتان خوى در نقطه صفر  بازديد از مناطق زلزله زده شهرس
ــتايى  ــاالنه 200 هزار واحد روس ــان اينكه س مرزى با بي
ــد، تصريح كرد: در سال 1410  ــازى خواهند ش مقاوم س
ــازى واحدهاى روستايى را در سطح  جشن پايان مقاوم س

كشور برگزار مى كنيم .
    توجه مضاعف به ايمن سازى خانه هاى روستايى

ــاختمان با تأكيد بر ضرورت  ــناس س كامران ايرانى، كارش
ــب گفت: بر  ــتايى مناس ــكن روس ــاخت مس طراحى و س

ــى ها، تقريباً هر ساله چند زلزله با  اساس مطالعات و بررس
ــتر در ايران اتفاق مى افتد كه با توجه  بزرگى باالى 5 ريش
ــور، حوزه تأثير بيشتر  به گستردگى مناطق روستايى كش
اين زمين لرزه ها مناطق روستايى است.  وى ادامه داد: هنوز 
ــرايط اقتصادى، فرهنگى  در مناطق روستايى به سبب ش
ــب، حتى حداقل ضوابط  ــت مناس و محيطى و نبود سياس
ــود.  ــازى رعايت نمى  ش و معيارهاى فنى در ساختمان س
ــتايى كشور  ــاختمان هاى مناطق روس  از اين  رو بيشتر س
ــتند. ايرانى افزود: يكى از  برابر زلزله بسيار آسيب پذير هس
ــكن روستايى پرداخت  راهكارهاى اصلى مقاوم سازى مس
ــتاييان بوده و ضرورى است در  تسهيالت كم بهره به روس
ــاخت و سازها در  ــهيالت، نظارت كافى بر س كنار اين تس
روستاها انجام شود. اين كارشناس يادآور شد: ريشه اصلى 
آسيب هاى قابل توجه ناشى از زلزله در روستاهاى كشور، 
ــت،  ــاى صحيح اجراى ساختمان هاس ناآگاهى از روش ه
ــن رو   ش هايى  ــز امكان اجراى چني اما تنگناهاى مالى ني
ــكالت مالى در  ــازند. وى ادامه داد: مش را محدودتر مى س
ــارت بااليى در زلزله  ها  روستاهاى كشور كه متحمل خس
مى شوند، اجازه ساخت و سازهاى مطابق با آيين نامه هاى 
ــاختمان هاى مقاوم را نمى دهد و ضرورى است  اجراى س
روش  هاى اجرايى آسان  تر و ارزان  ترى كه عالوه بر مقاومت 
ــتاها و سطح توانايى  كافى برابر زلزله با اقتصاد مردم روس
ــب باشد جايگزين روش هاى  فناورى - اجرايى آنها متناس

پيشين شود.

مرگ راننده   
فرارى با شليك پليس

بى توجهـى راننـده خـودروى فاقـد پـالك بـه 
هشـدار پليـس، مـرگ وى را بـه همـراه داشـت.

ــى و اجتماعى  ــرهنگ محمدرضا يارى، معاون فرهنگ س
ــاعت پنج بامداد روز گذشته مأموران  كرمانشاه گفت: س
ــت زنى در ميدان واليت به  يگان امداد كنگاور هنگام گش
يك دستگاه پژو 405 فاقد پالك با دو سرنشين مشكوك 
شدند و به راننده فرمان ايست دادند. راننده اما بدون توجه 
به فرمان پليس از محل دور شد و عمليات تعقيب و گريز 
ــرح مهار، مأموران با  به جريان افتاد. همزمان با اجراى ط
به كار گيرى قانون استفاده از سالح به سمت الستيك هاى 
خودرو شليك كردند، اما خودرو در تاريكى هوا به فرارش 
ــركان متوقف شد.  ادامه داد تا اينكه حوالى دو راهى تويس
وقتى مأموران در محل حضور يافتند، متوجه شدند راننده 
ــين ديگر هم به  ــرار گرفته و سرنش هدف اصابت گلوله ق
صورت سطحى زخمى شده است كه هر دو به بيمارستان 
منتقل شدند. در شاخه ديگرى از بررسى ها از بيمارستان 
ــده و  ــدت جراحت فوت ش ــيد راننده به علت ش خبر رس

وضعيت سرنشين خودرو هم مساعد   است.

اعالم گذشت 
از عامل قتل مونا

   محبوبه قربانى 
مـردى كه متهم اسـت 
در جريـان ارتبـاط بـا 
دختـرى جـوان، وى را 
براى سرقت طالهايش 
بـه قتـل رسـانده، روز 
گذشـته محاكمه شـد.
ــفند ماه 1400،  23 اس
ــا مأموران  دختر جوانى ب
كالنترى 12 شهريار تماس 
ــت: «يكى از  گرفت و گف
ــيرين  ــتانم به نام ش دوس
در خانه مجردى اش تنها 
زندگى مى كند. هر روز با او 
در تماس بودم يا به ديدنش 
مى رفتم. امروز چند بار با 
ــش تماس  ــن همراه تلف
گرفتم، اما خاموش بود. به 
ــى در را باز نكرد. نگرانم برايش اتفاق بدى  خانه اش هم رفتم، اما كس
ــت كمك دارم.»   بعد از اين تماس،  ــد. از پليس درخواس افتاده باش
ــتن قفل در با  مأموران به آدرس خانه آن دختر رفتند و بعد از شكس
ــياهى دور گردنش  ــاله روبه رو شدند كه پارچه س جسد دختر 22 س
ــده بود. با انتقال جسد به پزشكى  پيچيده و با ضربات چاقو كشته ش
قانونى، روند بررسى ها نشان داد طالهاى مقتول سرقت شده و احتماالً 
اين حادثه از سوى فردى آشنا اتفاق افتاده است.  با به دست آمدن اين 
ــى فهرست مكالمات  اطالعات، مأموران در روند تحقيقات به بررس
تلفنى دختر جوان پرداختند و به رابطه پنهانى او با پسر 21 ساله اى به 
نام سيامك پى بردند. به اين ترتيب سيامك تحت تعقيب قرار گرفت، 

اما مشخص شد او به مكان نامعلومى گريخته است.
تالش ها براى دستگيرى سيامك ادامه داشت تا با گذشت سه ماه از 
ــهر يزد شناسايى كردند و در يك  حادثه، مأموران پسر جوان را در ش
عمليات غافلگيرانه وى را در مخفيگاهش همراه با مقدارى از طالهاى 
مقتول بازداشت كردند. پسر جوان در حالى كه قصد داشت به كشور 
تركيه فرار كند به تهران منتقل شد و تحت بازجويى قرار گرفت. او در 
بازجويى هاى فنى لب به اعتراف گشود و با اقرار به قتل در شرح ماجرا 
گفت: «چند روز قبل از حادثه بود كه در خيابان شيرين را ديدم و با او 
آشنا شدم. در همان مالقات اول به او ابراز عالقه كردم و قصد داشتم 
به خواستگاريش بروم، اما فهميدم خانه مجردى دارد و تنها زندگى 
مى كند. چند بار با هم به صورت تلفنى صحبت كرديم و در خيابان قرار 
مالقات گذاشتيم تا روزى كه او مرا به خانه اش دعوت كرد. دعوتش را 
پذيرفتم و براى ديدنش به خانه او در شهريار رفتم. سه شبانه روز در 
آنجا ماندم. در اين چند روز فهميدم او طال و سكه هاى زيادى دارد كه در 
خانه اش نگهدارى مى كند.» متهم در خصوص قتل گفت: «آن زمان كار 
و درآمد خوبى نداشتم. همين هم مرا وسوسه كرد تا طالهاى شيرين 
را سرقت كنم. اين فكر مرا رها نمى كرد تا شب حادثه. آن شب بعد از 
خوردن مشروب حال طبيعى نداشتم كه همان موقع تصميم به سرقت 
گرفتم. شيرين در خانه بود. خواستم پنهانى اين كار را انجام دهم، اما او 
متوجه شد، به همين خاطر دست به چاقو شدم و چند ضربه به او زدم. 
شيرين شروع به داد و فرياد كرد، به همين خاطر پارچه اى دور گردنش 
پيچيدم و او را خفه كردم. بعد از قتل، شش عدد النگوى طالى مقتول، 
زنجير، سكه و گوشى موبايلش را سرقت كردم و گريختم. همان شب به 
شهر يزد رفتم و زندگى مخفيانه اى داشتم. در حال انجام كارهايم بودم 
تا به كشور تركيه بروم كه دستگير شدم.» با اقرارهاى متهم، پسر جوان 
بعد از بازسازى صحنه جرم راهى زندان و پرونده با صدور كيفرخواست 

به دادگاه كيفرى يك استان تهران فرستاده شد.
او در اولين جلسه محاكمه مقابل هيئت قضايى شعبه دهم دادگاه قرار 
ــت قصاص كردند. در ادامه  گرفت. ابتداى جلسه اولياى دم درخواس
متهم به جايگاه رفت و با قبول اتهاماتش بار ديگر ماجرا را شرح داد و 
در دفاع از خود گفت: «زمانى كه با مقتول آشنا شدم، كار و درآمدى 
نداشتم، به همين خاطر وقتى فهميدم طال و سكه هاى زيادى دارد فكر 
سرقت به سرم زد.  باور كنيد قصد قتل نداشتم، ولى مشروب خورده 
و مست بودم، به همين دليل بى اختيار با چاقو به جان مقتول افتادم. 
مى دانم اشتباه كرده ام اما حاال پشيمان هستم. از اولياى دم و دادگاه 

درخواست گذشت دارم.»
در پايان هيئت قضايى جهت صدور رأى وارد شور شد.

متهم: 
قصد سرقت داشتم

   آرمين بينا 
پزشـك عمومي كه بـه خاطـر اختـالف مالي بـر سـر تبليغات 
نامزدي مجلـس، بـرادر دندانپزشـكش را بـه قتل رسـانده بود، 
قبـل از فـرار بـه دوبـي در جزيـره كيـش بـه دام افتـاد. متهم 
مدعـي شـد قتـل را پرسـتار   مطبـش انجـام داده اسـت. 
شامگاه پنج شنبه 24 آذرماه امسال به مأموران پليس تهران خبر رسيد 

مرد دندانپزشكي به طرز مرموزي ناپديد شده است. 
همسر دندانپزشك گفت: شوهرم در يكي از خيابان هاي شمالي تهران 
مطب دارد و امروز براي كار به مطبش رفت، اما ديگر به خانه برنگشت. او با 
برادرش بهزاد كه پزشك عمومي است و شركت فروش تجهيزات پزشكي 
دارد، همكاري مي كند. من با برادرش هم صحبت كردم، اما او هم خبري 

از شوهرم پيمان نداشت و االن نگران او هستم.»
با شكايت زن جوان پرونده به دستور بازپرس دادسراي امور جنايي تهران 
براي بررسي در اختيار تيمي از كارآگاهان اداره يازدهم پليس آگاهي قرار 
گرفت.  مأموران پليس در نخستين  گام از تحقيقات تخصصي دريافتند 
دندانپزشك 45 ساله روز حادثه با برادرش تماس گرفته  و قرار بوده به 

شركت تجهيزات او در خيابان فرشته برود. 
از سوي ديگر بررسي ها نشان داد مرد گمشده كه مدتي است با برادرش 
ــركت تجهيزات پزشكي شده اما  اختالف مالي دارد، روز حادثه وارد ش
ــت.  اطالعات به دست آمده حكايت از آن  هرگز از آنجا بيرون نيامده اس
داشت دندانپزشك ميانسال در شركت برادرش به طرز مرموزي ناپديد 
شده است و به همين خاطر مأموران پليس براي فاش كردن اسرار آن راهي 
آنجا شدند، اما دريافتند پس از اين حادثه بهزاد هم محل زندگي اش را به 

مكان نامعلومي ترك كرده است. 
    بازداشت سرايدار 

سرنخ هاي به دست آمده همگي نشان مي داد سرنوشت مرد گمشده 

ــت و به همين دليل تيم جنايي نقطه  داخل شركت رقم خورده اس
ــي كردند تا اينكه در پشت بام با آثار باقي  به نقطه شركت را بررس
مانده جسد سوخته شده  انساني روبه رو شدند. آثار باقي مانده براي 
ــكي قانوني منتقل شد و يك روز بعد هم مشخص  تشخيص به پزش
ــت.  مأموران سرايدار را  شد اعضاي بدن متعلق به دندانپزشك اس

بازداشت كردند. 
ــد  ايرج ابتدا در بازجويي ها اظهار بي گناهي كرد، اما در ادامه مدعي ش
پيمان به دست برادرش به قتل رسيده است. وي گفت: « بهزاد قصد داشت 
نامزد انتخابات مجلس شوراي اسالمي شود و براي تبليغات مبلغ زيادي به 
برادرش داد. پيمان پول برادرش را باال كشيد و اختالف مالي آنها از همان 
زمان شروع شد. روز حادثه مقتول به شركت برادرش آمد و دو نفري با هم 
صحبت مي كردند كه با هم درگير شدند. وقتي درگيري آنها باال گرفت، 
بهزاد با چاقو چند ضربه به برادرش زد و بعد هم با قندشكن او را به قتل 
رساند. سپس از من خواست برادرش را مثله كنيم و من هم قبول كردم. 
جسد را مثله و در بيابان هاي اطراف تهران رها كرديم و قسمتي از اعضا را 
هم در پشت بام سوزانديم. او براي دستمزد ساعت مچي گرانقيمتي به من 
داد و وقتي هم فهميد پليس به او مشكوك شده است از تهران فرار كرد.»

    بازداشت قبل از فرار از ايران 
همزمان با ادامه تحقيقات درباره اين حادثه مأموران قاتل را تحت تعقيب 
قرار دادند تا اينكه چند روز قبل متوجه شدند قاتل به جزيره كيش رفته و 
قصد دارد از آنجا به دوبي فرار كند. بدين ترتيب مأموران راهي كيش شدند 

و متهم را قبل از فرار بازداشت و به تهران منتقل كردند. 
متهم صبح ديروز در بازجويي ها جرم خود را انكار كرد و مدعي شد سرايدار 
ــركتش برادرش را به قتل رسانده است. وي براي تحقيقات بيشتر به  ش
ــوم دادسراي امور  دستور قاضي محمد مهدي براعه، بازپرس شعبه س

جنايي در اختيار كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي قرار گرفت. 

بازداشت پزشك قاتل
  قبل از فرار به دوبي

مأمـوران پليـس تحقيقـات گسـترده اى را دربـاره 
قتـل مـرد سـالخورده اى كـه بـه طـرز دلخراشـى 
در خانـه اش بـه قتـل رسـيده اسـت، آغـاز كردند. 
ــد ناصرى،  ــد روز قبل قاضى وحي ــوان، چن به گزارش ج
ــراى امور جنايى تهران با تماس  بازپرس ويژه قتل دادس
ــردى در خانه اش باخبر و  تلفنى مأموران پليس از قتل م
ــان اداره دهم پليس آگاهى راهى  همراه تيمى از كارآگاه

محل شد. 
تيم جنايى داخل سرويس بهداشتى طبقه اول ساختمان 
چهار طبقه مسكونى در يكى از خيابان هاى شمالى تهران 
ــد كه گوش هايش  ــالخورده اى روبه رو ش با جسد مرد س
بريده شده و با ضربات جسم نوك تيزى به قتل رسيده بود.  
بررسى هاى صحنه جرم حكايت از آن داشت عامل يا عامالن 
ــته و او را شكنجه داده و به  قتل دست و پاى پيرمرد را بس
قتل رسانده اند. مأموران همچنين با به هم ريختگى وسايل 
خانه روبه رو شدند، اما در تحقيقات از پسر مقتول مشخص 
ــت.  در ورودى سالم بود، اما  شد از خانه سرقتى نشده اس
پنجره مشبك خانه شكسته بود كه احتمال مى رفت عامل 

يا عامالن قتل از آنجا وارد خانه شده اند. 
پزشكى قانونى هم پس از معاينه جسد اعالم كرد 48 ساعت 

از مرگ مرد سالخورده مى گذرد. 
پسر مقتول گفت: «پدرم در خانه اش تنها زندگى مى كرد 
ــر مى زدم و گاهى هم  و من هم هرچند روز يك بار به او س
ــغله  تلفنى از او خبر مى گرفتم. دو روزى بود به خاطر مش
كارى از پدرم خبرى نداشتم تا اينكه امروز به او تلفن زدم، 
اما جواب مرا نداد. خيلى نگرانش شدم و به خانه اش آمدم 
و از داخل كوچه ديدم كه پنجره خانه شكسته شده است.  
نگرانى ام بيشتر شد و با كليد يدكم در را باز كردم و با به هم 
ريختگى وسايل خانه و خونى بودن سراميك ها روبه رو شدم. 
ــرويس بهداشتى رسيدم و جسد  رد خون را گرفتم و به س
خونين پدرم را در آنجا پيدا كردم.»  همزمان با انتقال جسد 
ــكى قانونى براى انجام آزمايش هاى الزم، مأموران  به پزش
تحقيقات گسترده اى را براى شناسايى و دستگيرى عامل يا 

عامالن قتل پيرمرد تنها آغاز كردند. 
 

قتل   د  لخر  ا  ش 
 مر د   تنها   د ر  خا نه  ا  ش 

    گفت وگو با متهم 
با برادرت اختالف داشتي ؟ 

بله. 
چه اختالفي ؟ 

مالي بود. چند سال قبل 331 ميليون به او دادم، 
ــد و االن ارزش همان پول  ــن برنگردان اما او به م

4 ميليارد تومان است. 
براي چه اين مبلغ را به او دادي ؟ 

من نامزد انتخابات مجلس شده بودم و اين مبلغ 
را براي تبليغات به برادرم دادم، اما او تبليغ نكرد 
ــم هر چقدر  ــيد و بعد از آن ه و پول مرا باال كش
اصرار كردم پولم را پس دهد، اعتنايي نكرد. البته 
ــتي كرده بود و در دادگاه شكايتي را  او پيش دس
ــم. من هم شكايت  مطرح كرد تا من به پولم نرس
كرده بودم و اگر به قتل نرسيده بود، دير يا زود به 

پولم مي رسيدم. 
پس چرا برادرت را به قتل رساندي ؟ 

من او را نكشتم. مگر مي شود فردي مثل من كه 
ــرادرم را به خاطر  ــي قرار دارد، ب در جايگاه باالي

اختالف مالي بكشم. 
چه جايگاهي داري ؟ 

من پزشك هستم و مي خواستم نماينده مجلس 

شوم و اگر شانس يارم بود، االن شايد سخنگوي 
مجلس بودم. از طرفي من المپيادي بودم و عضو 
ــگاه جزو استادهاي برتر  هيئت علمي و در دانش
هستم. تا االن سمينارهايي كه در زمينه پزشكي 
برگزار كرده ام، هيچ كسي برگزار نكرده است. به 

نظر شما من با اين كارنامه برادرم را مي كشم. 
پس چه كسي قاتل است ؟ 

ــرايدارم فردى  ــت. البته س ــرايدارم او را كش س
ــتار بي هوشي است و  تحصيلكرده است. او پرس
ــام مي دهد و هم  ــي انج در مطبم هم كار بيهوش

سرايدار ساختمان شركت است. 
چرا او بايد برادرت را بكشد ؟ 

ــد. چون در  ــودش را مديون من مي دان اوالً او خ
ــوق پاييني  ــه كار مي كرد، حق ــز درماني ك مرك
ــودم آوردمش و  ــه مطب خ مي گرفت، اما من ب
ــوق و مزاياي باال  ــاگردم او را با حق ــوان ش به عن
ــتخدام كردم. مثًال چند برابر از قبل حقوقش  اس

بيشتر شده بود. 
ــت و با اين  ــرادرم خبر داش او از اختالف من و ب
ــت به  ــرادرم انتقام گرفت و مي خواس كارش از ب
ــردان هم  ــه او مواد روانگ ــت كند. البت من خدم
ــرادرم بي تأثير  ــايد در قتل ب مصرف مي كرد و ش

نبوده باشد. 
درباره روز حادثه توضيح بده ؟ 

آن روز من در طبقه سوم در حال برگزاري كالس 
مجازي بودم و ايرج در طبقه چهارم مشغول كار 
بود. ساعتي بعد با من تماس گرفت و خواست به 
ــش او رفتم با صحنه  طبقه چهارم بروم. وقتي پي
عجيبي روبه رو شدم. برادرم خونين روي ويلچري 
ــت و پايش هم با طناب بسته بود.  نشسته و دس
ــت و فهميدم  وقتي معاينه اش كردم، نفس نداش
ــبيه فيلم هاي  فوت كرده است. صحنه بيشتر ش
ــته از برادرم  هاليوودي بود و انگار ايرج مي خواس
ــرادرم به پروژه اي دعوت  اعتراف بگيرد. آن روز ب
ــده بود، اما با مدير پروژه اختالف پيدا كرده و  ش
ــته بود به  ــگ زده و از او خواس ايرج به برادرم زن
شركت بيايد و درباره پروژه با هم صحبت كنند. 
ــه او داروي  ــركت آمده ايرج ب وقتي پيمان به ش
بي هوشي تزريق مي كند و بعد هم برادرم را روي 
ويلچر مي گذارد و دست و پايش را مي بندد و او را 
كتك مي زند. برادرم به او گفته بود وقتي رهايش 
ــرا مي رود و از او شكايت مي كند و  كند، به دادس
همين موضوع باعث شده بود ايرج ضربات مرگبار 

به برادرم بزند و او را بكشد. 

بعد چه شد ؟ 
ــد در طبقه چهارم بود و من دو بار  چهار روز جس
به ساختمان رفتم تا اينكه ايرج جسد را مثله كرد 
و مقداري از آن را در پشت بام آتش زد    و مقداري 
ــطل زباله هاي  را در بيابان ها و مقداري هم در س

داخل شهر رها كرد . 
چرا شما فرار كردي ؟ 

من در عمل انجام شده اي قرار گرفتم و وقتي هم 
فهميدم او برادرم را به قتل رسانده است، احتمال 
دادم مأموران با توجه به اختالفم با برادرم مرا به 
ــتگير مي كنند و از طرفي هم من  جرم قتل دس

شاهد قتل بودم. به همين دليل فرار كردم. 
مي خواستي از ايران خارج شوي ؟ 

بله، مي خواستم از كشور خارج شوم و به مرز رفتم، 
اما موفق نشدم. در نهايت تصميم گرفتم به منزل 
يكي از بيماران سابقم كه زن ميانسالي است و در 
كيش زندگي مي كند، بروم و از آنجا به دوبي فرار 
كنم. در آنجا به قاچاقچي انساني پول دادم تا مرا 
ــر قرار رفتم، او  به دوبي منتقل كند، اما وقتي س
ــت.  نيامد و فهميدم از من كالهبرداري كرده اس
ــتم از تركيه يا دوبي به آلمان بروم و در  مي خواس

آنجا زندگي كنم كه دستگير شدم. 



88498444سرويس بين الملل

  گزارش  2

   خبر

سياست هاى مجرمانه امريكا 
براى حفظ هژمونى

ــل رويكردهاى امريكا به ويرانى  وقتى به اوكراين نگاه  مى كنيد، حاص
ــتمر،  ــوريه وار و قتل و جرح و آوارگى ميليون ها نفر و بى ثباتى مس س
ــت رفتن كامل استقالل اروپا را مى بينيد،  ويرانى اقتصاد اروپا و  از دس
ــاى امريكايى، فقط  ــدن به رويكرده باوجودى كه مى دانند آويزان ش

اقتصاد جنگى، تسليحاتى و بازرگانى امريكا را التيام مى دهد.
اين اروپا امروز در پروژه انگلوساكسون ها و انگليسى هاى شرور كه با امريكا 
تقسيم كار كرده اند، وقتى در برجام و مذاكرات سال گذشته وين، حاصل 
كار را با منافع غيرقانونى و مجرمانه خود هماهنگ نديدند، با شرارت هاى 
ــردازى كرده و  ــتى و جنگ تركيبى يكصد روز در ايران رؤياپ تروريس
ــمفونى  ــوايى پرهزينه اى را براى خود ثبت كردند ولى بازهم در س رس
ــتكبارى و ادامه رويكردهاى جنايتكارانه، از آشوبگران بى هويت و  اس
ــاز تحريم سپاه پاسداران را  تروريست هاى رنگارنگ حمايت كرده و س
كوك مى كنند كه حاصل آن ميخ پايانى به تابوت ساختارهاى نظامى و 
اطالعاتى و پايگاه هاى آنها در سراسر منطقه است كه به تكرار قتل و غارت 
و ويرانى ديگران، همچون شاهزاده انگليسى افتخار مى كنند. اكنون كه 
ــت  دارويى كودكان و  كاركرد تحريم هاى اقتصادى و بانكى و محرومي
ــانده، در خواسته هاى درگوشى،  بيماران در ايران آنها را به مقصد نرس
ديگر از خطر اتمى ايران كمتر سخن مى گويند و به دنبال كاستن يا توقف 
روابط و مناسبات پرشتاب ايران و روسيه در ابعاد گوناگون هستند. اين 
موضع به خوبى نشان مى دهد كه بهانه هاى مذاكراتى يا دهها عنوان ديگر 
در طول بيش از 40سال گذشته، قبل از اينكه نگرانى هاى ساختگى شان 
باشد، كسب اهرم هاى هژمونيك و استعمارى و سلطه نظامى تك قطبى 
و يكجانبه گراست كه جنون در همه عرصه ها دارند و بدون آن آرامش 
ندارند. به همين دليل از هم اكنون براى سال هاى پيش رو، تمركز آشوب 
و شرارت و بحران سازى و جنگ و تكرار اوكراين جديد را در جنوب شرق 
ــرعت آغاز كرده اند و اگر در جنگ اوكراين، تزريق تدريجى  ــيا با س آس
تسليحات و ارتقاى كيفى آنها در جنگ فرسايشى در دستور كار است، 
در جنوب شرق آسيا، با وارد كردن ژاپن و كره جنوبى به فاز جديدى از 
ــليحاتى و قراردادهاى امريكا و انگليس با استراليا، مبناى  مسابقه تس

تهديد را بر جنگ و تهديد هسته اى قرار داده اند.
ــنگينى همانند تانك و موشك ها و پهپادهاى  وارد شدن سالح هاى س
جديد از سوى امريكا و چندكشور اروپايى به جنگ اوكراين، به معناى 
ــليحات بنجل و از رده خارج در مفاهيم و جنگ هاى  ــت كه تس اين اس
جديد نظامى را به سرمايه  مالى اقتصاد جنگى تبديل كرده و خيز مسابقه 
تسليحاتى را در فاز جديد پيشرفته آغاز كنند و همه اينها تنها براى به 
زير كشيده نشدن در نظام جهانى است، چراكه براساس پيش بينى هاى 
رايج در غرب، سال آينده ركود اقتصادى، كه از غرب آغاز مى شود، بايد 
ــت هاى مجرمانه امريكا و انگليس، سايه بر اقتصاد آسيايى نيز  با سياس
ــتاب امريكا و انگليس براى بحرانى كردن آسيا و به ويژه  بيندازد ولذا ش
جنوب شرق آسيا، يك اولويت فورى جنگ افروزان انديشه آتالنتيكى 
ــتانه، هيچ گونه نگرانى از  است و برخالف ادعاهاى رسوا شده بشردوس

تكرار قتل و ويرانى نداشته و فقط سلطه استعمارى را دنبال مى كنند.
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  توسعه همكارى نظامى مراكش و رژيم صهيونيستى
ــعه  ــتى در رباط درباره توس ــتى طى نشس مراكش و رژيم صهيونيس
همكارى هاى نظامى توافق كردند. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزارى 
ــلح مراكش در بيانيه اى  فلسطينى سما، فرماندهى كل نيروهاى مس
ــتى  ــرى همكارى مراكش و رژيم صهيونيس اعالم كرد، كميته پيگي
نشستى دو روزه در حوزه نظامى روزهاى 16 و 17 ژانويه در رباط برگزار 
ــت كه در اين نشست كه به رياست فاروق  كرد. در اين بيانيه آمده اس
بلخير، بازرس كل نيروهاى مسلح مراكش و درور شالوم، مدير دفتر امور 
سياسى نظامى وزارت جنگ رژيم صهيونيستى برگزار شد، زمينه هاى 
مختلف همكارى نظامى به ويژه همكارى لجستيك، آموزش و همچنين 
ــى قرار گرفت و مسئوالن  ــانى تجهيزات مورد بررس تهيه و به روز رس
ــتودند. دو طرف درباره تقويت  ــطح همكارى نظامى دوجانبه را س س
ــعه اين همكارى توافق كردند تا زمينه هاى ديگر  هرچه بيشتر و توس
ــى و جنگ الكترونيك را  به خصوص حوزه هاى اطالعات، پدافند هواي
شامل شود. تل آويو و رباط نوامبر 2021 هم توافقنامه همكارى امنيتى 
را امضا كردند؛ اقدامى كه الجزاير همسايه مراكش را عصبانى كرد كه 
تابستان همان سال به دليل درگيرى بر سر منطقه صحراى غربى، روابط 

ديپلماتيك خود را با رباط قطع كرده بود. 
-----------------------------------------------------
 كردستان عراق: به زودى مناقشه نفتى با بغداد حل مى شود

مسرور بارزانى، نخست وزير اقليم كردستان عراق اعالم كرد كه سعى 
ــتان  ــه ديرينه دولت بغداد با منطقه خودمختار كردس مى كند مناقش
عراق بر سر درآمدهاى نفتى، هرچه زودتر با تصويب يك قانون جديد 
ــود. به گزارش خبرگزارى رويترز، بارزانى پس از ديدار  حل و فصل ش
ــت وزير عراق گفت كه دولت مركزى فعًال  ــودانى، نخس با محمد الس
ــرل درآمدهاى نفت و گاز اقليم  قصد دارد تصميمات دادگاه براى كنت
ــه ميان اربيل و بغداد در سال گذشته  كردستان را تعليق كند. مناقش
ــاه فوريه اعالم كرد  ــدرال عراق در م پس از آن درگرفت كه دادگاه ف
كه بر اساس قانون اساسى عراق، بخش نفتى و گازى اقليم كردستان 

غيرقانونى است. 
-----------------------------------------------------

  كاراكاس مذاكره با اپوزيسيون را مشروط كرد 
ــان مذاكرات با  ــت ونزوئال در جري ــم مذاكره كنندگان دول رئيس تي
نمايندگان مخالفان اين دولت تأكيد كرد، در صورتى كه اين مخالفان 
دارايى هاى خارجى ونزوئال را كه در كنترل گرفته اند « باز نگردانند » 
ديگر دليلى براى بازگشت به گفت وگو وجود نخواهد داشت. به گزارش 
رويترز،  دولت ونزوئال و مخالفانش در ماه نوامبر اعالم كردند، از سازمان 
ملل خواسته اند مبلغ بيش از 3 ميليارد دالر از پول هاى ونزوئال كه نزد 
بانك هاى خارجى است را مديريت كرده و با آزادسازى تدريجى اين 
پول، تالش هاى انسان دوستانه را تأمين مالى كنند. اين پول بعد از آنكه 
امريكا تحريم هايش را با هدف تحت فشار قرار دادن نيكوالس مادورو 
در خصوص انتخابات در ونزوئال تشديد كرد توسط بانك هاى امريكايى 
ــت مادورو بار    ها اعالم كرده  و اروپايى مسدود شد. دولت سوسياليس
كه اپوزيسيون ونزوئال بايد اين پول     ها را « آزاد كند»، در حالى كه اين 
اپوزيسيون مى گويد به دليل پرونده هاى مختلف حقوقى و تحريم هاى 

امريكا نمى توانند به طور يك جانبه نسبت به آن اقدام كنند. 
-----------------------------------------------------

  داسيلوا محافظان كاخ رياست جمهورى را اخراج كرد
رئيس جمهورى برزيل پس از ابراز « بى اعتمادى » به ارتش كشورش 
ــاختمان هاى  به دليل اقدام نكردن عليه تظاهركنندگانى كه به س
دولتى در 8ژانويه حمله كردند، 40 تن از سربازان محافظ ساختمان 
ــت جمهورى را اخراج كرد.  به گزارش رويترز، اكثر نيرو    هايى  رياس
كه از ساختمان رياست جمهورى برزيل محافظت مى كنند، شامل 
ــوند اما برخى از آنها عضو نيروى  ــور مى ش ــنل ارتش اين كش پرس
ــتند. چند روز پيش لوال  دريايى، هوايى و نيروى مسلح پليس هس
داسيلوا به خبرنگاران گفت كه اعضاى نيروهاى امنيتى به دليل اجازه 
ــونارو، رئيس جمهورى سابق  دادن به تعدادى از حاميان ژائير بولس
برزيل نسبت به حمله به ساختمان هاى دولتى در برازيليا « همدست 

و شريك جرم » هستند. 

 لفاظى ضد ايرانى 
وزيران خارجه انگليس و امريكا

وزيران خارجه انگليس و امريكا در يك نشست خبرى مشترك ادعاهاى ضد ايرانى خود را تكرار كردند. 
به گزارش فارس، «آنتونى بلينكن» روز چهار    شنبه در نشست خبرى با «جيمز كلورلى» گفت: «ما در محكوم كردن 
اعدام عليرضا اكبرى، شهروند دوتابعيتى انگليسى-ايرانى كه اقدامى سياسى و غيرمنصفانه بود كنار دولت بريتانيا 
ــكنجه، اعترافات نادرست و اعدام هاى  ايستاده ايم. اين الگوى ديگرى از سوءرفتارهاى ايران شامل بازداشت، ش
ناعادالنه است.» جيمز كلورلى هم در اين نشست خبرى ادعا    ها درباره اينكه جمهورى اسالمى ايران پهپاد    هايى 
را براى استفاده در جنگ اوكراين در اختيار روسيه قرار داده تكرار كرد. او گفت: «ايران اكنون پا را فراتر گذاشته و 
پهپاد    هايى را در اختيار روسيه قرار داده كه از آنها براى كشتن غيرنظاميان در اوكراين استفاده مى شود.»  وزير خارجه 
انگليس در بخش ديگرى از اظهاراتش درباره اعدام عليرضا اكبرى مدعى شد كه اين اقدام با انگيزه هاى سياسى انجام 

شده است. وى درباره آنچه به ادعاى او «مقاصد سياسى» ايران خوانده شد توضيح بيشترى ارائه نكرد. 

ديوان عالى امريكا 
پرونده هالك بانك درباره ايران را بررسى مى كند

ديوان عالـى امريكا قـرار اسـت درخواسـت هالك بانـك تركيـه را بـراى تجديدنظر در 
اتهام مطرح شـده از سـوى امريـكا در خصوص نقـض تحريم     ها عليـه ايران بررسـى كند. 
بانك تركيه اى معتقد است به دليل آنكه متعلق به دولت تركيه است با توجه به قانون موسوم به 
«مصونيت دولت هاى مستقل خارجى » در امريكا بايستى از پيگرد قضايى در اين پرونده معاف 
شود. دولت امريكا سال 2019 اين بانك تركيه را به نقض تحريم     ها عليه ايران و تالش براى انتقال 
ميليارد    ها دالر پول حاصل از فروش نفت و گاز توسط ايران به اين كشور متهم كرد. امريكا ادعا 
كرده هالك بانك وجوه مربوط به خريد نفت و گاز ايران را به طال و سپس پول نقد تبديل كرده 
ــش مبادالت مربوط به مواد غذايى و دارو كه از شمول تحريم     ها معاف بوده اند به ايران  و در پوش

انتقال داده است. 

«اوكراين»  در طرح جديد كيسينجر 
عضو ناتو مى شود 

هنرى كيسينجر در تازه     ترين طرح صلح خود براى پايان درگيرى    ها 
در اوكراين گفت كه بى طرفى اين كشور با توجه به اين شرايط ديگر 
معنا ندارد و عضويت نهايى كى يـف در بلوك نظامى تحت رهبرى 
امريكا را تأييد، اما همچنان بر گفت وگو با روسـيه پافشارى كرد. 
هنرى كيسينجر، وزير خارجه سابق امريكا كه در ماه هاى اخير طرح هاى 
زيادى را براى پايان دادن به درگيرى    ها در اوكراين ارائه داده است، بار ديگر 
نقشه خود را براى صلح بين اوكراين و روسيه در جريان مجمع جهانى اقتصاد 
ــينجر سه     شنبه شب  ــى نيوز، كيس در داووس ارائه كرد. به گزارش ان بى س
طى سخنانى ويدئويى اين بار با تحسين ولوديمير زلنسكى، رئيس جمهور 
ــت اوكراين در ناتو مخالف  اوكراين گفت: «قبل از اين جنگ، من با عضوي
بودم، زيرا مى ترسيدم كه دقيقاً روندى را آغاز كند كه ما ديده ايم. اكنون كه 
اين روند به اين سطح رسيده است، ايده اوكراين بى طرف تحت اين شرايط 
ديگر معنى ندارد. من معتقدم عضويت اوكراين در ناتو يك نتيجه مناسب 
خواهد بود.». از ديدگاه كيسينجر، راه جلوگيرى از تشديد درگيرى انجام 
دقيقاً همان كارى است كه كى يف، اياالت متحده و متحدانش تاكنون انجام 
ــيه و در عين حال دادن كمك هاى  داده اند؛«درخواست عقب نشينى روس
نظامى و مالى به اوكراين و حفظ تحريم     ها و ساير فشارها.» اين ديپلمات سابق 
امريكا در ادامه گفت: «در صورتى كه روسيه شرايط الزم را براى مشاركت در 
اين فرآيندهاى اروپايى داشته باشد، بايد راهى براى پيوستن مجددش به 
غرب باز باشد. بايد به روسيه فرصت داده شود تا پس از هرگونه توافق صلح در 
اوكراين، روزى به رژيم بين المللى بپيوندد و گفت وگو با اين كشور بايد ادامه 
داشته باشد. ممكن است براى كشور    هايى كه در دوره جنگ سرد تحت فشار 
روسيه بوده اند، بسيار توخالى به نظر برسد. با اين حال مهم است كه از اين 
تصور كه درگيرى عليه خود روسيه شده است، پرهيز كنيم، كه ممكن است 
باعث شود روس     ها هم جاذبه تاريخى خود براى فرهنگ اروپا و هم ترس از 
سلطه اروپا را دوباره مورد ارزيابى قرار دهند.» كيسينجر همچنين گفت كه 
ائتالف نظامى به رهبرى اياالت متحده بايد ضامن حل و فصل نهايى صلح 
به هر شكلى كه ناتو مى تواند توسعه يابد باشد. او تأكيد كرد: «امريكا بايد به 
حمايت نظامى ادامه دهد و در صورت لزوم اين حمايت را تا رسيدن به خط 
آتش بس ادامه دهد.» كيسينجر گفت: «هر طرف بايد خودش در نظر بگيرد 
كه چگونه مى تواند با در خطر قرار دادن بقاى انسان ناشى از مخرب بودن 

تسليحات، همراه با هوشيارى در استفاده از آنها مقابله كرد.»
پيشنهاد جديد كيسينجر درحالى است كه او پيش تر با عضويت اوكراين در 
ناتو مخالفت و اين مسئله را سبب تشديد تنش    ها با روسيه اعالم كرده بود. 
او حتى گفته بود كه در صورت صلح روسيه مى تواند همچنان شبه جزيره 
كريمه را حفظ كند. پيشنهاد كيسينجر براى عضويت اوكراين در ناتو در 
شرايطى است كه مقامات كى يف اخيراً اعالم كردند كه براى ناتو با روس    ها 
مى جنگند و خواستار حمايت هاى بيشتر تسليحاتى از سوى غرب شده اند. 
سرگئى الوروف، وزير خارجه روسيه هم ديروز در سخنانى گفت كه ناتو از 

طريق اوكراين با روسيه وارد جنگ شده است. 
 كمك هاى بيشتر در راه كى يف

ــدار داده كه كمك هاى تسليحاتى غرب به  با وجود اينكه روسيه بار    ها هش
اوكراين تنش    ها را تشديد مى كند، اما غربى    ها همچنان به جنگ افروزى هاى 
خود ادامه مى دهند. به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، مقامات امريكايى و 
اسرائيلى مى گويند كه پنتاگون در حال بهره بردارى از انبار بزرگ اما كمتر 
شناخته شده مهمات امريكايى در سرزمين هاى اشغالى است تا به نياز شديد 
اوكراين به گلوله هاى توپ در جنگ با روسيه كمك كند. اين انبار، تسليحات 
و مهمات پنتاگون را براى استفاده در درگيرى هاى خاورميانه   فراهم مى كند. 
امريكا همچنين به اسرائيل اجازه داده است كه در مواقع اضطرارى به اين 
تجهيزات دسترسى داشته باشد. به گزارش راشاتودى، اورزوال فون در الين، 
رئيس كميسيون اروپا هم در حاشيه نشست « مجمع جهانى اقتصاد » در 
داووس در پاسخ به سؤال خبرنگار سى ان ان مبنى بر احتمال ارسال تانك هاى 
« لئوپارد 2 » به كى يف توسط آلمان عنوان داشت: اين اقدام بزرگى خواهد بود 
و اتخاذ چنين تصميمى درخصوص ارسال اين تانك     ها به اوكراين ضرورى 
است. وى افزود: «همانطور كه مى دانيد، اتحاديه اروپا هيچ گونه توانايى نظامى 
ندارد اما من از ابتداى اين « جنگ بى رحمانه » گفته ام كه اوكراين بايد تمامى 
تجهيزات نظامى از جمله سيستم هاى پيشرفته اى را كه به آنها نياز دارد، 
دريافت كند.» از سوى ديگر، دولت هلند هم از قصد خود براى ارسال سامانه 

دفاع موشكى «پاتريوت » به اوكراين خبر داده است. 

اپوزيسيون سئول موضع گيرى 
عليه ايران را «فاجعه ديپلماتيك » خواند

رهبر حزب اصلى مخالفـان كره جنوبى، اظهـارات خصمانه اخير 
رئيس جمهور اين كشور عليه جمهورى اسالمى ايران را متعصبانه 
و از روى بى فكرى توصيف كـرد و آن را فاجعه ديپلماتيك خواند. 
ــى جائه-ميونگ» روز  ــزارى يونهاپ، «ل به گزارش فارس به نقل از خبرگ
چهار   شنبه گفت كه اظهارات خصمانه اخير «يون سوك يول» رئيس جمهور 
ــن جوانب امر بوده  ــه و بدون در نظر گرفت كره جنوبى عليه ايران متعصبان
است. «لى » گفته كه ناميدن ايران به عنوان «دشمن » امارات متحده عربى، 
ــى، اوايل هفته  ــت. رئيس جمهور كره جنوب «تك بعدى » و «مغرضانه» اس
اظهاراتى را عليه ايران مطرح كرد و در جريان ديدار با نظاميان كره جنوبى 
مستقر در امارات عربى متحده، روابط امارات و ايران را با روابط كره جنوبى و 
كره شمالى مقايسه كرده و گفته بود: «امنيت كشور برادر ما امنيت ما است. 
دشمن امارات و بزرگ ترين تهديد عليه آن، ايران است و دشمن ما كره شمالى 
است. ما با امارات در وضعيت مشابهى قرار داريم.» رهبر حزب اصلى مخالفان 
ــوراى عالى اين حزب، اين رخداد را شبيه به يك  كره جنوبى در نشست ش
ــت كه او  ــف اس «فاجعه ديپلماتيك » توصيف كرد و گفت: «واقعاً مايه تأس
نمى تواند اساسى    ترين قضاوت را انجام دهد.» وى ضمن آنكه از رئيس جمهور 
كره جنوبى خواست درك درستى از ديپلماسى و امنيت داشته باشد، ادامه داد: 
«با يك ديپلماسى تك سلولى و مغرضانه درباره مفهوم « دشمن دوست من، 
دشمن من است » نمى توان از مردم و منافع ملى محافظت كرد.» لى تصريح 
كرد: «اين اظهارات بدون فكر و اشتباه»، امارات را در موقعيت دشوارى قرار 
داد و ايران را تحريك كرد و ممكن است كه تأثير منفى بر ساكنان كره جنوبى 
ــتى هاى كره جنوبى كه از تنگه هرمز عبور  در كشور امارات و همچنين كش
مى كنند، بگذارد. « پارك هونگ كئون » يكى ديگر از شخصيت هاى حزب 
ــر از گاف هاى ديپلماتيك  ــاره به برخى ديگ دموكراتيك كره جنوبى با اش
رئيس جمهور اين كشور، از او خواست كه عذرخواهى كند. پارك هونگ كئون 
گفته است: « حرف هاى عارى از حقيقت رئيس جمهور يون سوك يول باعث 
رنجش و عصبانيت خاورميانه (احتماالً اشاره به ايران) شده و يك مورد ديگر 
ــت و تحقير ديپلماتيك براى كره جنوبى است. رئيس جمهور بايد به  شكس
خاطر اين افتضاح ديپلماتيك، متواضعانه از مردم عذرخواهى كند و فكرى به 
حال اين ديپلماسى بى كفايت و نااليق كند.»پيش تر، روز سه    شنبه نيز وزارت 
خارجه اين كشور با انتشار بيانيه اى كوتاه، گفته بود اظهارات رئيس جمهور 
ــور در امارات مطرح شده است و  كره جنوبى براى تشويق سربازان اين كش
ابراز اميدوارى كرد كه اين اظهارات به صورت نادرست تفسير نشود.  « كوريا 
تايمز » نيز روز     شنبه در گزارشى درخصوص گاف ديپلماتيك رئيس جمهور 
اين كشور درباره ايران، به بدهى 7ميليارد دالرى كره جنوبى به ايران اشاره 
كرده و نوشته است: سئول و تهران بر سر 7 ميليارد دالر پول بلوكه شده ايران 
ــت، اختالف  در كره جنوبى كه مربوط به پول صادرات نفت ايران به كره اس
دارند. گذشته از مسئله پول بلوكه شده ايران در كره جنوبى، روابط دو جانبه 
دو كشور، روابطى عادى و به دور از تنش بوده است.  پيش تر، ناصر كنعانى، 
سخنگوى وزارت امور خارجه دو   شنبه 26 دى ماه گفته بود وزارت امور خارجه 
ــى و پيگيرى اظهارات دخالت  آميز رئيس جمهور كره جنوبى  در حال بررس
درباره روابط جمهورى اسالمى ايران و امارات عربى متحده به عنوان دو كشور 

همسايه و دوست است. 

هادى محمدى

تـوان  توسـعه    گزارش  يك
موشكى گروه هاى 
مقاومت غزه ترس و نگرانى صهيونيست    ها را 
از وقوع درگيرى در آينده افزايش داده است. 
رسانه هاى اسرائيلى در اين باره اعالم كردند 
كه شهرك نشينان منطقه نوار غزه در صورت 
آغاز حمالت راكتى از غزه، تنها 15 ثانيه زمان 
دارند فرار كنند و از منطقه دور شوند، در غير 
اين صورت بايد روى زمين دراز بكشند يا زير 

سقفى پنهان شوند. 

ــتى چندين  ــم صهيونيس ــه رژي ــى ك درحال
ــت در نوار غزه به  جنگ عليه گروه هاى مقاوم
ــاخت هاى  ــا به خيال خود زيرس راه انداخت ت
ــالمى را نابود كند،  ــاس و جهاد اس نظامى حم
ــا به مرحله اى  ــك هاى اين گروه    ه اكنون موش
ــيده كه در كمترين زمان به سرزمين هاى  رس
ــد. روزنامه يديعوت آحارونوت  اشغالى مى رس
روز چهار    شنبه در گزارشى نوشت: يوآو گاالنت، 
وزير جنگ رژيم صهيونيستى براى اولين بار از 
زمان انتصاب در اين سمت با رؤساى نهادهاى 

ــهرك هاى اطراف غزه) و شهرداران  غالف (ش
ــهرهاى اطراف نوار غزه ديدار كرد. به نوشته  ش
آحارونوت، در اين ديدار كه در شهرك نتيفوت 
ــد، نيازهاى امنيتى مورد بررسى قرار  انجام ش
ــز براى عبرت گرفتن  گرفت و عمليات اخير ني
از نكات آن از جمله موضوعات مورد بحث بود. 
ــاى  ــت: رؤس اين روزنامه عبرى در ادامه نوش
ــائل جنجالى منطقه  ــالف غزه مس نهادهاى غ
ــرده و همگى از  غالف غزه را به گاالنت ارائه ك
كمبود حمايت     ها صحبت كردند. به عنوان مثال، 
ــقالن در انتظار اجراى  شهرك نشين هاى عس
حكم كابينه قبلى مبنى بر پرداخت بودجه اى به 
مبلغ 330 ميليون شِكل جهت حمايت از بيش 
ــهر عسقالن هستند. تومر  از 8هزار منزل در ش
گالم، رئيس شهردارى عسقالن به آحارونوت 
گفت، شكاف هاى حمايتى زيادى در غالف غزه 
و شهرهاى جنوبى وجود دارد، ما بايد عمليات 
را سرعت بخشيده و قبل از اينكه دير شود، اين 
ــكاف     ها را كاهش دهيم. گالم اظهار كرد: در  ش
ــئوالن منطقه راه هاى تقويت و  اين ديدار مس
توسعه شهرك سازى    ها در جنوب و نيز تأمين 

امنيت ساكنان آن را بررسى كرده و چالش     ها و 
نيازهاى مرحله آتى را ارائه كردند. 

ــاره به نبود امنيت در  در ادامه اين گزارش با اش
ــين اطراف نوار غزه  شهرك هاى صهيونيست نش
ــت كه اگر حمله اى از داخل نوار غزه به  آمده اس
ــت ها تنها 15  شهرك    ها انجام شود، صهيونيس
ــند يا  ــد تا روى زمين دراز بكش ثانيه زمان دارن
زير يك مكان مسقف پناه بگيرند و اين درحالى 
است كه بسيارى از شهرك نشينان توان چنين 

كارى را ندارند. 
ــت    ها از موشك هاى مقاومت  نگرانى صهيونيس
غزه درحالى است كه اين منطقه از سال 2006 
ــرائيل است و كمكى از  تحت محاصره كامل اس
ــال نمى شود و همه  خارج براى اين گروه    ها ارس
ــتند كه توسط  دستاوردهاى نظامى بومى هس
نيروهاى حماس و جهاد اسالمى توليد شده اند. 
اين گروه    ها اكنون توانسته اند موازنه و بازدارندگى 
را در برابر ارتش اشغالگر ايجاد كنند و به همين 
خاطر مقامات تل آويو حاضر نيستند وارد جنگ 
ــوند. حماس در مى 2021 در  جديدى با غزه ش
نبرد سيف القدس، در مدت 11 روز بيش از4هزار 

ــغالى شليك كرد و  موشك به سمت اراضى اش
ــدف قرار گرفت.  براى اولين بار تل آويو مورد ه
ــالح هاى جديدى  مقاومت فلسطين االن به س
دست پيدا كرده كه مى تواند تمام سرزمين هاى 
ــئله  ــغالى را مورد هدف قرار دهد و اين مس اش
ــته  ــتى را در پى داش نگرانى مقامات صهيونيس
ــت. مقامات تل آويو بار    ها نسبت به درگيرى  اس
ــدار داده اند و گفته اند كه در  با فلسطينى    ها هش
صورت شروع جنگ روزانه هزار موشك به سمت 
ــد و نسبت به  ــغالى شليك خواهد ش اراضى اش
توانمندى هاى حماس ابراز نگرانى كرده اند و از 
ــعى دارند اين  طريق ميانجى هاى بين المللى س
ــران مقاومت  ــالح كنند. رهب جنبش را خلع س
گفته اند كه سالح شان قابل مذاكره نيست و آن 
ــازى  را تحويل نخواهند داد زيرا تنها راه آزادس
سرزمين هاى اشغالى فلسطين، مبارزه مسلحانه 
ــه باخترى هم  ــت كه موج آن اكنون به كران اس
رسيده است و صهيونيست    ها از دو جبهه تحت 

فشار مقاومت قرار دارند. 
 توقف حمايت از رژيم آپارتايد 

ــتى عليه  ــم صهيونيس ــات رژي ــش جناي افزاي
ــات امريكايى  ــطينى    ها حتى صداى مقام فلس
ــتار كاهش  ــت و آنها خواس ــم درآورده اس را ه
ــده اند. رشيده  حمايت هاى دولت از اين رژيم ش
طليب، عضو كنگره امريكا خطاب به رئيس جديد 
ــور گفت كه كنگره  مجلس نمايندگان اين كش
نمى تواند همچنان به ارائه ميليارد    ها دالر كمك 
به اسرائيل ادامه دهد، در حالى كه رژيمى آپارتايد 
ــر را نقض مى كند. به گزارش  است و حقوق بش
خبرگزارى شهاب، اين نماينده دموكرات ادامه 
ــطينى كه در  داد: به عنوان تنها امريكايى- فلس
مجلس نمايندگان امريكا عضويت دارد، احساس 
ــئوليت بزرگى مى كنم تا از مردم فلسطين  مس
ــتانه  ــت هاى ظالمانه و نژادپرس كه تحت سياس
ــد، حمايت  ــد قرار دارن ــزون رژيم آپارتاي روزاف
ــطينى تبار اضافه كرد:  كنم.» اين نماينده فلس
ــال 2022 يكى از خونين     ترين سال     ها براى  «س
فلسطينى     ها بود. دهها كودك به دست اسرائيل 
به قتل رسيدند و حتى گروه هايى مانند جنبش 
بين المللى دفاع از كودكان فلسطين نيز كه اين 

كشتار را ثبت مى كنند، در امان نماند.» 
ــور  عالوه بر نمايندگان امريكايى، مردم اين كش
ــتى ندارند.  ــه رژيم صهيونيس هم نگاه مثبتى ب
ــان مى دهد 40 درصد  نتايج يك نظرسنجى نش
امريكايى     ها معتقد هستند كه رژيم صهيونيستى 
به سبك نازى     ها با ملت فلسطين رفتار مى كند. 
ــا، طبق  ــطينى مع ــزارش خبرگزارى فلس به گ
ــط مركز «ADL» انجام  اين نظرسنجى كه توس
ــرائيل دليلى براى  ــت، اين اقدامات اس شده اس
بدتر شدن اعتبار و وجهه اسرائيل طى چند سال 
ــوند. مركز مذكور در  اخير در امريكا تلقى مى ش
ادامه آورده است كه اسرائيل قادر به تمايز ميان 
يهودى ستيزى و نحوه تعريف آن نيست. يهوديان 
نسبت به امريكا به اسرائيل وفادارتر هستند و نفوذ 
قابل توجهى در دنياى تجارت در وال استريت و 

قدرت زيادى در امريكا دارند. 

مسكو به باكو: گذرگاه الچين را «فورى » باز كنيد
باكو مسدود سازى گذرگاه الچين و محاصره 
ارامنه را اساسـًا تكذيب مى كند، ولى موضع 
جديد وزير خارجه روسـيه، نشـان از جدى 
بودن مسـئله اى دارد كه تهران و ايروان آن 
را تالش بـراى تغييـر در ژئوپليتيك منطقه 
مى داننـد. سـرگئى الوروف، وزيـر خارجه 
روسـيه پس از گفت وگوى تلفنى با جيحون 
بايرامـوف، وزيـر امـور خارجـه آذربايجان 
بـه او تأكيـد كـرد رونـد بازگشـايى عبـور 
و مـرور در كريـدور الچين را تسـريع كند. 

ــودن گذرگاه الچين رو  ــار    ها بر باكو براى گش فش
ــت. جيحون بايراموف ادعا    ها درباره  به افزايش اس
مسدود شدن كريدور الچين از طرف اين جمهورى 
ــاس خواند. او اين را پس از تماس تلفنى  را بى اس
ــرگئى الوروف، همتاى روس  سه     شنبه شب با س
ــت. به گزارش ايسنا، به نقل از  خود ابراز كرده اس
خبرگزارى تاس، وزارت خارجه روسيه در بيانيه اى 
ــا مقابل  ــت موضع روس    ه ــان دهنده تقوي كه نش
جمهورى آذربايجان است، اعالم كرد كه سرگئى 
الوروف در گفت وگوى تلفنى با جيحون بايراموف 
ــداد سريع عبور و  بر ضرورت بازگشايى و رفع انس
مرور در سراسر كريدور الچين بر اساس پارامترهاى 
مورد توافق بيانيه سه جانبه 9 نوامبر 2020 تأكيد 
كرد. وزارت خارجه روسيه همچنين گفته كه در 
اين گفت وگوى تلفنى، بر اين مسئله تأكيد شد كه 
دستيابى به راه حل هاى قابل قبول مشترك با هدف 
احياى همكارى جامع درباره مسائل اصلى مربوط 
ــازى روابط بين ارمنستان و جمهورى  به عادى س

ــت آمده  ــاس توافق هاى به دس آذربايجان و بر اس
بين روسيه، جمهورى آذربايجان و ارمنستان مهم 
است. 12 دسامبر 2022، چند تن از اتباع جمهورى 
ــناس  ــده بود كارش آذربايجان كه باكو مدعى ش
ــير منتهى به كريدور  ــت هستند مس محيط زيس
ــدود كردند كه تنها مسير ارتباطى  الچين را مس
ــتان و قر ه باغ است و نيروهاى صلح بان  بين ارمنس
روسى در آنجا مستقر هستند. بر اساس گزارش هاى 
ــتى از  ــمارى از معترضان محيط زيس جديد، ش
ــت  جمهورى آذربايجان نيز نزديك به 40 روز اس
كه در جاده خانكندى - الچين پوسترهاى نوشته 
شده اى به زبان هاى آذربايجانى، روسى و انگليسى 

را در دو طرف جاده برافراشته و بر اساس روايتى كه 
اينترآذ انجام داده، بدون ممانعت از حركت شعار 
ــر مى دهند. جمهورى آذربايجان ادعا مى كند  س
ــازى  ــدام اعتراضى به معناى مسدود س كه اين اق
راه     ها در اين منطقه نيست و خودروهاى غيرنظامى 
ــن كريدور تردد  ــه در دو طرف اي مى توانند آزادان
كنند. دولت ايروان اما اين اقدام را محكوم كرد، آن 
را تحريك  آميز خواند و گفت كه باعث بروز بحران 

بشرى در قره باغ مى شود.
  انكار ازسوى باكو

 جيحون بايراموف، وزير امور خارجه آذربايجان 
ــى با همتاى  ــد از گفت وگوى تلفن نيز ديروز بع

روس خود ادعا    ها مبنى بر مسدود شدن كريدور 
الچين از طرف اين جمهورى را بى اساس خواند. 
بايراموف تأكيد كرده كه اين ادعاهاى بى اساس از 
سوى ارمنستان صورت مى گيرد و با اين واقعيت 
كه دهها خودرو حمل ونقل، خودروهاى نيروهاى 
حافظ صلح (روسيه)، كميته بين المللى صليب 
ــرخ و آمبوالنس هاى ارمنستان روزانه از جاده  س
ــت. به  ــتفاده مى كنند، متناقض اس الچين اس
گفته بايراموف، ارمنى     ها حق مشروع اعتراض به 
فعاليت هاى اقتصادى غيرقانونى در سرزمين هاى 
آذربايجانى كه نيروهاى حافظ صلح روسيه در آن 
مستقر هستند، از جمله فعاليت     ها عليه استفاده 
از منابع طبيعى و سوءاستفاده از جاده الچين را 
دارند. اين در حالى است كه يك مقام منطقه اى 
ــنبه اعالم كرد كه باكو در ادامه  قره باغ روز سه     ش
اقدامات خود عليه منطقه قره باغ انتقال گاز به اين 
منطقه را قطع كرد. اين مقام منطقه اى قره باغ در 
ــن اقدامات را با هدف  ادامه تأكيد كرد كه باكو اي
ــه مى دهد.  ــن منطقه ادام ــراج ارمنى     ها از اي اخ
ــت وزير ارمنستان نيز  ــينيان، نخس نيكول پاش
گفته كه مسدودسازى اين كريدور باعث كمبود 
مواد غذايى در قره باغ شده است. ايران نيز مكرراً 
اعالم كرده كه تغيير در ژئوپليتيك منطقه برايش 
ــت. تهران مى گويد كه باكو قصد  قابل قبول نيس
ــلط  دارد با كمك تركيه بر داالن « زنگه زور » مس
ــود كه در اين صورت منافع ژئوپليتيكى ايران  ش
و روسيه به خطر مى افتد و اين تغيير ژئوپليتيكى 
ــچ وجه قابل قبول و  در منطقه براى ايران به هي

تحمل نيست. 
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براى فرار از موشك هاى مقاومت

فقط 15ثانيه فرصت داريد!
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   سيد مرتضي ذاكر
دبيـر هفدهميـن جشـنواره بين المللـي فيلـم مقاومـت از 
روند مطلـوب و قابل قبول ارسـال آثار بـه اين جشـنواره خبر داد 
و ابـراز اميـدواري كـرد كـه بتواننـد در ايـن جشـنواره اقتـدار 
فرهنگي كشـورمان را در عرصـه جهاني به منصه ظهور برسـانند. 
ــنواره  ــوان»، دكتر جالل غفار قديرى، دبير هفدهمين جش به گزارش «ج
بين المللي فيلم مقاومت گفت: خوشبختانه روند ارسال آثار به دبيرخانه شتاب 
خوبي گرفته است ولي با نقطه آرماني و ايده آل فاصله داريم. شاخص كيفي ما 
در ارسال آثار نسبت آثار با مباني نظري و گفتمان معرفتي سينماي مقاومت 

است كه خوشبختانه شاهد رويش هاي مثمر ثمري در اين عرصه هستيم. 
غفاري قدير افزود: ما در اين دوره از جشنواره بخشي را به عنوان نسل روايت 
داريم كه مختص جوانان و نوجوانان متولد 1368 به بعد است و بنا داريم در 
كنار پرداختن به سينماگران حرفه اي و تراز اول داخلي و خارجي، به نسل 
نو سينماي ايران نيز توجه ويژه اي داشته باشيم تا به مرور زمان شاهد حضور 

اين چهره ها در بدنه سينماي حرفه اي كشور باشيم. 
ــازمان ها و نهادهاي فرهنگي انقالب  وي همچنين بيان كرد: تاكنون س
اسالمي حمايت هاي خوبي را در حوزه هاي مختلف از جشنواره بين المللي 
فيلم مقاومت انجام داده اند ولي بايد با توجه به ابعاد جهاني اين رويداد عظيم 
فرهنگي دستگاه هاي بيشتري خصوصاً در حوزه بين الملل توجه ويژه خود را 

به اين رويداد معطوف دارند. 
دبير جشنواره مقاومت شكل گيري ايده برگزاري جشنواره در خليج فارس را 
منحصر به فرد توصيف كرد و گفت: با توجه به موضوعيت مكاني و ژئوپليتيكي 
خليج فارس و مؤثر بودن اين نقطه بر جريان مقاومت تصميم گرفتيم اين 

ــنواره بين المللي فيلم مقاومت  نقطه را براي برگزاري مرحله نهايي جش
ــكوهمند جشنواره در اسفندماه،  انتخاب كنيم و اميدواريم با برگزاري ش
بتوانيم در كنار اقتدار نظامي، سياسي و اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، 

اقتدار فرهنگي كشور را هم در عرصه جهاني به منصه ظهور برسانيم. 
در همين رابطه، چندي پيش نمايندگان حزب ضد امپرياليستي وطن تركيه، 
با حضور در دبيرخانه جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، خواستار همكاري و 
مشاركت در برگزاري اين جشنواره بين المللي شدند. آنها ضمن بازديد از روند 
برگزاري جشنواره بين المللي فيلم مقاومت، اعالم آمادگي خويش براي نشر و 

تبليغ جشنواره در سراسر استان هاي تركيه را اعالم كردند. 
كاياهان چيتن، رئيس اتحاديه جوانان حزب وطن و سرپرست گروه اعزامي 
به ايران گفت: خيلي خوشحالم كه در كشور با اصالت و كهن ايران هستم 
و از اينكه با اين جشنواره مهم ضد امپرياليستي دنيا آشنايي دارم، بسيار 

افتخار مي كنم. تركيه و ايران مناسبات فرهنگي و اشتراكات بسياري دارند 
و از همديگر تأثير پذيري دارند. ما در داخل تركيه اقدامات ضد امريكايي 
زيادي را انجام داده ايم و باز هم در حمايت از جريان مقاومت و به خصوص 
حمايت ويژه از مردم مظلوم فلسطين، تمام توان و ظرفيت هاي فرهنگي 

خود را به كار خواهيم گرفت. 
وي افزود: برگزاري رويدادي بزرگ و مهم مثل جشنواره بين المللي فيلم 
مقاومت، بسيار حائز اهميت است و در عرصه جهاني ما بايد بتوانيم حرف 
جريان جبهه مقاومت را در تقابل با جريان ظلم و استبداد جهاني با زبان 

فاخر و گوياي هنر بازگو كنيم. 
در بخشي ديگر از اين برنامه دكتر محسن رفيعي، دبير اجرايي جشنواره با 
بيان اينكه ايران و تركيه دو كشور برادر و دوست هستند و قرابت فرهنگي دو 
كشور قدمتي ديرين دارد، گفت: بسياري از آداب و رسوم فرهنگي مشترك 
بين ايران و آناتولي هنوز هم پابرجاست. فرهنگ جاري در آناتولي، رنگ و 

بوي فرهنگ ايراني دارد. 
ــًال با اهداف ضد  ــده در ايران كام وي افزود: برنامه هاي فرهنگي مدون ش
استعماري و ضد سلطه جريان امپرياليسم و صهيونيسم جهاني طراحي 
مي شود و جشنواره بين المللي فيلم مقاومت هم كامالً منطبق بر اين سياست 
ــت. بي ترديد با حضور نمايندگان فرهيخته اين حزب مردمي و اصيل،  اس
شاهد استقبال خوب و مناسبي از جشنواره فيلم مقاومت در كشور تركيه 

خواهيم بود. ارتباطات فرهنگي ايران و تركيه ناگسستني است. 
ــنواره بين المللي فيلم مقاومت به همت انجمن سينماي  هفدهمين جش
ــفندماه سال جاري در  انقالب و دفاع مقدس بنياد فرهنگي روايت فتح اس

خليج فارس برگزار مي گردد. 
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رئيس سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير خطاب به منتقدان

ساترا آثار متعارض با ارزش هاي اسالمي- ايراني را اصالح مي كند
   مصطفي شاه كرمي

طي چند وقت اخيـر برخي افراد صحبت هايـي در مورد 
مشكالت حوزه مقررات گذاري زيست بوم صوت و تصوير 
فراگير مطـرح كرده اند. رئيس سـازمان تنظيم مقررات 
رسـانه هاي صوت و تصوير فراگير در پاسـخ به شبهات 
مطرح شده در مورد ساترا و نحوه تشكيل آن مي گويد كه 
اين مجموعه براي استفاده و بهره برداري از بستر شبكه هاي 
نمايش خانگي در فضاي مجازي، تشكيل شده است. وي 
همچنين در رابطه با نحوه عملكرد و فعاليت هاي سـاترا 
مدعي شده تمامي گفتارها، نمايش ها و سكانس هايي را كه 
با ارزش هاي اسالمي و ايراني تعارض دارند، اصالح مي كنند. 
به گزارش «جوان»، همزمان با انتشار بودجه سال آينده كشور 
ــكيل  ــبهاتي درباره علت اصلي و نحوه تش برخي منتقدان ش
ــوت و تصوير فراگير  ــانه هاي ص ــازمان تنظيم مقررات رس س
(ساترا) مطرح كردند. در ادامه اين مباحث، نامه مجتبي توانگر، 
ــوراي  نماينده و رئيس كميته دانش بنيان و اقتصاد مجلس ش
اسالمي خطاب به دكتر فيروزآبادي، رئيس شوراي عالي فضاي 
مجازي و همچنين وزراي صمت و فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
ــاترا، درباره درخواست آنها براي  محوريت انتقاد از عملكرد س
مسدود سازي درگاه بانكي يكي از پلتفرم هاي وي اُ دي، باعث 

شكل گيري برخي اظهارات و واكنش هاي رسانه اي شد. 
سعيد مقيسه، رئيس سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي صوت 
و تصوير فراگير بعد از شكل گيري اين مباحث درباره فعاليت 
پلتفرم ها و نحوه قانونگذاري در اين حوزه گفت: سازمان تنظيم 
مقررات رسانه هاي صوت و تصوير فراگير را به اختصار ساترا 
مي گويند؛ علت تشكيل اين سازمان آن است كه شكل گيري 
راديو و تلويزيون خصوصي در كشور ممنوع است و صدا و سيما 
انحصار اين فضا را در اختيار دارد. از طرف ديگر براي استفاده 
ــبكه هاي نمايش خانگي در فضاي  و بهره برداري از بستر ش
مجازي، بنا به دستور مقام معظم رهبري، چنين مجموعه اي 

تشكيل شد. 
ــت: مردم عزيز كشور بايد بدانند  مقيسه در ادامه اظهار داش
رسانه هايي كه از ساترا مجوز مي گيرند، صالحيت هاي اوليه 
ــانه را دارند، اما تمامي آثار آنها از قبل  ــكيل يك رس براي تش
ــاس اولويت هايي كه داريم آثار را  ــده اند. ما بر اس بازرسي نش
بازبيني مي كنيم، اگر آثار ارائه شده مشكلي داشته باشند، از 

بستر حذف مي شوند. 
وي افزود: از آنجايي كه صدا و سيما رسانه عاميانه تري است، 
رده سني به هر شبكه اختصاص داده مي شود، اما از آنجايي كه 

شبكه هاي نمايش خانگي دسترسي خاص تري دارند، امكان 
اعالم رده سني براي هر برنامه فراهم است. مردم بايد حقوق 
خود را در رابطه با رسانه هاي نمايش خانگي بدانند و در جريان 
آن باشند كه محتواي ارائه شده در شبكه هاي نمايش خانگي 
ــور هماهنگ باشد. ما تمامي  ــالمي كش بايد با ارزش هاي اس
گفتارها، نمايش ها و سكانس هايي را كه با ارزش هاي اسالمي 

و ايراني تعارض دارند، تصحيح مي كنيم. 
ــاترا در رابطه با فعاالن حوزه نمايش خانگي گفت:  رئيس س
فعاالن حوزه نمايش خانگي حقوق متفاوتي دارند، به طوري 
ــود  ــط ديگري جلوگيري مي ش كه از خراب كردن بازار توس
ــتفاده نكنند و اطالعات  تا شبكه ها از اقدامات ضدرقابتي اس

تجاري يكديگر را افشا نكنند. 
ــت: حاكميت و نظام  ــوق نظام گف ــه درباره حق وي در ادام
ــامل حفظ اطالعات، داده ها و حريم  نيز حقوقي دارد كه ش
خصوصي كاربران مي شود. نهاد تنظيم گر ساترا بايد حقوق 
ــته باشد و  مردم، توليدكنندگان و حاكميت را در نظر داش
آنها را حفظ كند. در صورت وجود تخلف، ساترا شروع به كار 
مي كند و از اين تخلفات جلوگيري مي كند. ما كارشناساني 
داريم كه 24 ساعته آماده فعاليت هستند. ما اين حقوق را در 
اختيار كاربران قرار داده ايم كه در صورت وجود تخلف گزارش 
ــان بررسي شوند. در صورت  اعالم كنند تا توسط كارشناس
ــا در نظر گرفته  ــانه ها، محروميت هايي براي آنه تخلف رس
مي شود و در نهايت در صورت ادامه تخلفات كار به دادستان 
و قوه قضائيه مي رسد. اين نشان مي دهد ما در كشور در كنار 

يكديگر مي توانيم بر محتواها كنترل داشته باشيم. 
 وي درباره قوانين ساترا گفت: يكي از مأموريت هاي سازمان هاي 
ناظر، تدوين مقررات است. ما هر لحظه با هر تغيير در فناوري، 
دسترسي ها و نيازهاي جامعه بايد قوانين را به روزرساني كنيم. در 
هر صنعتي تخلف وجود دارد؛ ساترا و ديگر سازمان هاي نظارتي 

راهكارهايي را براي مقابله با تخلفات اجرا مي كنند. 

روايت هاى تربيتى مادران شهدا در قالب كتاب منتشر شد

توجه به سبك تربيتى والدين شهدا در «منم يه مادرم»
دبير هفدهمين جشنواره بين المللي فيلم مقاومت عنوان كرد

نمايش جهاني اقتدار فرهنگي ايران در جشنواره مقاومت
    هادى عسگرى

كتاب «منم يه مادرم» بر مبناى روايت هاى تربيتى از والدين 
شـهدا، به خصوص مادران شـهيدان شـاخص منتشر شد. 
ــبك تربيتى والدين  ــامل روايت هايى از س «منم يه مادرم» ش
ــندگان، از سوى انتشارات  شهداست كه به قلم جمعى از نويس
«راه يار» منتشر شده است. «شهيد» نمونه موفق تربيت به ثمر 
نشسته به مدد الهى است و «مادر شهيد» يكى از مربيان موفق در 
اين عرصه است، تا جايى كه امام خمينى(ره) گفته  است: «دامن 
مادرها دامنى است كه «انسان» از آن بايد درست بشود، يعنى اول 

مرتبه تربيت، تربيت بچه است در دامن مادر.»
آثارى كه براى شهدا نوشته شده است، تمركز بيشترى بر روايت 
سلوك فردى و خانوادگى شهيد از زبان نزديكان وى دارد يا روايت 
مجاهده شهيد در ميدان از زبان همرزمان و رفيقانش است. درست 
ــت كه اين زاويه نگاه، تصويرى دقيق از منش شهيد در اختيار  اس
ــش را به نمايش  ــيدن به اين من ما قرار مى دهد، اما چگونگى رس
ــهيد از زبان  ــد و بالندگى ش ــذارد و جاى خالى روايت رش نمى گ
نزديك ترين افراد مؤثر بر زندگى او، يعنى والدين احساس مى شود.

مجموعه كتاب هاى سبك تربيتى والدين شهدا با بررسى بينش ها 
ــهدا به دنبال ايجاد رويكردى  و روش  تربيتى مادران و پدران ش
جديد در اين عرصه است. جلد اول اين مجموعه «منم يه مادرم»، 
ــوان نزديك ترين و  ــل تربيتى مؤثر مادران به عن تصويرى از عم
همراه ترين مربيان شهدا در شكل گيرى شخصيت آنان را روايت 
مى كند. به عبارت ديگر، اين بار مادرى كردن «مادر شهيد» همراه 

با بررسى ويژگى هاى شهيدش رصد شده است.

انتخاب مادر در اين روايت ها به عنوان مربى اصلى به معناى ناديده 
ــت، به ويژه مربيگرى خداوند به   گرفتن ديگر عوامل مؤثر بر تربي
عنوان «رب حقيقى انسان» نيست، بلكه مادر هم از افراد بااراده اى 
ــه تربيتى «اهللا» حركت مى كند و در اين مسير  است كه در نقش
خودش هم تربيت مى شود و رشد مى كند، اما نعمت فرزندى كه در 
اختيار مادر است و مادرى كه با اراده خود ميدان مجاهده تربيتى را 
مى سازد و حركت مى كند، به واقع از موضوعات كمتر پرداخته شده 
است. در حالى كه اين ميدان، معنابخش زندگى مادرانه است و به 
فرمايش امام خمينى(ره) «خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند! 

خوشا به حال آنهايى كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند!»
ــبك  «منم يه مادرم»، دفتر اول از مجموعه كتاب هاى روايت س
ــاس روايت هايى از والدين دانشمند  تربيتى والدين شهدا، براس
شهيد مصطفى احمدى روشن، شهيد مدافع امنيت محمدحسين 
حداديان و شهيد مدافع حرم محمد مسرور و به كوشش مجموعه 

«خانه همبازى» تهيه شده است.

دبير چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر اسامي هيئت انتخاب را منتشر كرد

 تالش فيلمسازان 
براي رسيدن به جشنواره فجر

اسامي فيلم هاي حاضر در جشنواره تا 5 بهمن اعالم مي شود

محمد صادقى     دريچه

    كتاب

     رويداد

  غفلت بودجه نويسان
 از اهميت حوزه فرهنگ و هنر

سخنگوى كميسيون فرهنگى مجلس: بى توجهى 
سياستگذاران به فرهنگ و هنر توجيه ناپذير است

حكمرانـان اقتصادى نسـبت بـه حـوزه فرهنـگ و هنر 
دچار غفلت هسـتند و بى ترديد بخشـى از حل مشكالت 
اقتصـادى مرتبـط بـا مسـائل فرهنگـى جامعـه اسـت. 
در روزهايى كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى سرگرم بررسى 
ــتند، باز هم مباحث مربوط به بودجه  بودجه سال 1402 هس
فرهنگى كشور در رسانه ها مورد توجه قرار گرفته است. با وجود 
ضريب رسانه اى كه به بودجه فرهنگى داده مى شود و پرررنگ 
شدن بودجه برخى از نهادهاى فرهنگى در رديف هاى بودجه، 
عمًال سهم فرهنگ و هنر از بودجه كشور بسيار كمتر از اهميت 
ذاتى اين بخش در سرنوشت جامعه است، به طورى كه بسيارى 
از آسيب هايى كه در بخش هاى مختلف ايجاد مى شود، ريشه در 
غفلت هاى فرهنگى دارد. مسائل به ظاهر اقتصادى و فنى مانند 
مديريت عرضه انرژى در كشور و نحوه استفاده بهينه از آن، يكى 
از مواردى است كه اين روزها به آن بسيار پرداخته مى شود، اما 
سال هاست كه نسبت به فرهنگ سازى استفاده صحيح از منابع 
ــت. احمد راستينه هفشجانى، سخنگوى  انرژى غفلت شده اس
كميسيون فرهنگى مجلس درباره اين غفلت مى گويد: «در طول 
ــاليان متمادى كم توجهى به حوزه فرهنگ و هنر به عنوان  س
مهم ترين ابزار انتقال پيام و اصالح ساختارها، پيامدهاى متفاوتى 
را به دنبال داشته است. عدم توجه كافى به مسئله فرهنگ منجر 
به ايجاد بسيارى از مشكالت از جمله مسائل اقتصادى شده است. 
به فرض مثال اگر امروز با مشكل كمبود انرژى مواجه هستيم، 
بسيارى از حكمرانان به دنبال تأمين منابع انرژى بيشتر هستند، 
در صورتى كه با فرهنگ صرفه جويى مى توان بسيارى از مسائل 
ــجانى مى افزايد: «اگر به  اقتصادى را حل كرد.» راستينه هفش
واسطه فرهنگ، جامعه را به سمت اصالح الگوى مصرف انرژى 
ــوق دهيم، بى ترديد با صرفه جويى 10 درصدى مى توان به  س
تقاضاى جامعه پاسخ داد، بدون اينكه سرمايه گذارى جديدى 
در حوزه انرژى داشته باشيم يا در زمينه پرداخت يارانه به افراد 
متمول جامعه اگر فرهنگ سازى شود، حتماً اين گروه از افراد به 
صورت خودجوش اقدام به حذف يارانه در راستاى عدالت محورى 

خواهند داشت.»
عضو كميسيون فرهنگى مجلس در ادامه با اشاره به اصالحات 
اقتصادى كه مدنظر نمايندگان است، يادآور مى شود: «بخشى 
ــت كه به واسطه  از اصالحات اقتصادى به ارز و دالر مرتبط اس
رسانه ها كنترل مى شود. حكمرانان اقتصادى به دليل گستردگى 
ــبت به حوزه فرهنگ و هنر دچار غفلت هستند.  اين حوزه نس
ــكالت اقتصادى مرتبط با مسائل  ــى از حل مش بى ترديد بخش
فرهنگى جامعه است و بى توجهى مسئوالن به بودجه فرهنگ و 
هنر غيرقابل توجيه است. به عبارتى سياستگذاران به نقش رابطه 
ــتاى اصالح روابط اقتصادى و اجتماعى  فرهنگ و هنر در راس

بى تفاوت هستند.»
ــودن فرهنگ و هنر در دوران  وى با انتقاد دوباره از بى اهميت ب
بودجه بندى تأكيد مى كند: «مسئوالن و متوليان امر در خصوص 
فرهنگ و عملكرد آن دچار يك اشتباه راهبردى و استراتژيك در 
شناخت دقيق فرهنگ و هنر هستند. به فرض مثال اغتشاشات 
ــيب بزرگى به  ــان داد بى توجهى به اين حوزه چه آس اخير نش

سرمايه اجتماعى وارد مى كند.»
ــيون فرهنگى مجلس در خصوص وضعيت  سخنگوى كميس
ــال حاضر همين  ــور هم مى گويد: «در ح بودجه فرهنگى كش
ــوزه فرهنگ و هنر در جاى  بودجه اندك اختصاص يافته به ح
ــتيم كه با كمبود  ــود و متأسفانه شاهد هس خود هزينه نمى ش
اعتبارات در ساير حوزه ها، مسئوالن درصدد جبران اين كمبود 
از مظلوم ترين بخش، يعنى فرهنگ و هنر هستند. كميسيون 
فرهنگى وظيفه دارد گزارش تفريغ بودجه را از ديوان محاسبات 
در بخش اعتبارات فرهنگ و هنر دريافت كند و اين مسئله را جزو 

وظايف نظارتى خود مى داند.»
با توجه به پيگيرى كميسيون فرهنگى مجلس اين اميد مى رود كه 
امسال در تدوين بودجه و تصويب آن، سهم فرهنگ و هنر واقعى تر 
از سال هاى گذشته در نظر گرفته شود. هزينه هاى فرهنگى به طور 
ــم عرصه فرهنگ در كاهش  واقعى مدنظر قرار بگيرد و تأثير مه
ــى، اجتماعى و اقتصادى  بسيارى از هزينه ها در مباحث سياس
مورد تأكيد باشد. فرهنگ سازى به خصوص در مباحث اقتصادى 
به طور مستقيم مى تواند باعث صرفه جويى هاى مالى شود و كاهش 

هزينه هاى جارى كشور را در پى داشته باشد.

   محمدصادق عابدينى
دبير چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر  با  انتشار 
اسامي هيئت انتخاب اين دوره از جشنواره، از 
تهيه كنندگان و فيلمسازان بابت تالش براي 
رساندن آثارشان به جشنواره فجر تشكر كرد. 
دبيرخانه چهل و يكمين جشنواره فيلم فجر پس از 
مدت ها سكوت، باالخره دست به اطالع رساني در 
خصوص برگزاري اين دوره از جشنواره زد و اسامي 
هيئت انتخاب را منتشر كرد. اين اقدام اولين گام 
اجرايي براي برگزاري جشنواره اي است كه بايد در 

دهه فجر به مدت 10 شب برگزار شود. 
كمتر از دو هفته باقي مانده به برگزاري چهل و 
يكمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، مجتبي 
اميني دبير اين دوره از جشنواره، اسامي هيئت 

انتخاب جشنواره را اعالم كرد. 
حبيب احمدزاده (نويسنده و كارگردان)، دكتر 
رضا پورحسين (استاد دانشگاه و مدير فرهنگي)، 
روح اهللا سهرابي (نويسنده، كارگردان و مدير كل 
اداره نظارت بر عرضه و نمايش آثار سينمايي)، 
ــده)، پرويز  ــرف الدين (تهيه كنن محمدرضا ش
شيخ طادي (نويسنده و كارگردان)، محمدرضا 
ــنواره بين المللي  ــبق جش عباسيان (دبير اس
فيلم فجر و فيلمساز) و محمدحسين نيرومند 
ــوراي پروانه نمايش)  (مدير فرهنگي و عضو ش
اعضاي هيئت انتخاب جشنواره فجر را تشكيل 
مي دهند كه بايد با بررسي آثار متقاضي حضور در 
جشنواره، به احتمال زياد 22 فيلم را براي حضور 

در چهل و يكمين جشنواره انتخاب كنند. 
اميني با اشاره به اينكه هيئت انتخاب از يك جمع 
با تجربه تشكيل شده «كه همدالنه و مسئوالنه 
آثار را بازبيني كردند» از اعضاي هيئت انتخاب 
تشكر كرد و به نوعي پايان انتخاب فيلم هاي را 
جشنواره را اعالم كرد. وي در ادامه گفت: «بايد 
يك تشكر ويژه هم از تهيه كنندگان و فيلمسازان 
بابت تالش  مثال زدني  شان براي رساندن فيلم ها 
به جشنواره در شرايط خاص داشته باشم، چراكه 
امسال، اتفاقات رخ داده در جامعه، بر روند توليد 
ــته بود و همين شرايط هم، ما  آثار تأثير گذاش
ــاني متفاوتي از هميشه  ــكل اطالع رس را به ش

رهنمون كرد.» اميني سپس به اعالم اسامي آثار 
سينماي كوتاه و مستند اين دوره در اوايل بهمن 
اشاره كرد و درباره زمان نهايي اعالم آثار بخش 
مسابقه سينماي ايران گفت: «امسال با توجه به 
آماده نشدن نسخه كامل برخي آثار براي بازبيني، 
ــت نهايي قرار  ــتري فيلم در فهرس تعداد بيش
گرفته است. بازبيني آثار رسيده به بخش سوداي 
سيمرغ به پايان رسيده و با توجه به مهلت داده 
ــخه نهايي آثار، جلسه  ــده براي تحويل نس ش
جمع بندي هيئت  انتخاب نهايتا تا 5 بهمن ماه 
برگزار و اسامي آثار بخش مسابقه سينماي ايران، 

سوداي سيمرغ رسماً اعالم خواهد شد.»
   اعضاي هيئت انتخاب از نماي نزديك 

در ميان اسامي هيئت داوران دوره چهل و يكم 
فيلم فجر، محمدحسين نيرومند سابقه حضور در 
دوره قبل جشنواره را دارد. امسال برخالف سنت 
چند ساله، هيچ سينماگر زني در هيئت انتخاب 
حضور ندارد. اگر چه براي حبيب احمدزاده عنوان 
فيلمساز ذكر شده است، ولي عمًال وي به عنوان 
نويسنده بيشتر شناخته شده است و حضورش 
در هيئت انتخاب به عنوان فيلمساز كمي غريب 
است. در عوض امسال در هيئت انتخاب شاهد 
ــنواره فيلم  ــبق جش ــور يكي از دبيران اس حض
ــود جالب توجه  ــتيم كه در نوع خ فجر هم هس
ــت، اما مهم ترين نكته درباره تركيب اعالم  اس
ــال هيئت انتخاب جشنواره  شده است كه امس
فجر، يكي از يكدست ترين انتخاب هاي ممكن 
ــنواره هاي فيلم فجر در  در طول برگزاري جش
ــت. تركيبي كه در آن حضور  سال هاي اخير اس
ــابق انجمن سينماي انقالب  پررنگ مديران س

ــت. به طوري كه از اين جمع،  و دفاع مقدس اس
نيرومند، سهرابي و شرف الدين سابقه پررنگي در 
ــينمايي دارند. در طول دوره هاي  اين انجمن س
ــينما و  ــار كارگردانان س ــوالً در كن اخير، معم
ــور چهره هايي از  ــاهد حض مديران فرهنگي ش
ميان منتقدان سينما يا عوامل فني (فيلمبردار  و 
تدوينگر ) بوديم، ولي امسال دبيرجشنواره صرفاً 
ــرد كه در حوزه  روي دعوت از افرادي تمركز ك
ــتر كار تهيه كنندگي يا كارگرداني  سينما بيش
ــا در بخش هاي مختلف  ــته اند ي را برعهده داش
ــال نيز با حضور  ــينما مديريت كرده اند. امس س
ــهم مديران صداوسيما در  دكتر پورحسين، س
ــوي محفوظ باقي  ــاب به نح جمع هيئت انتخ
مانده است، در سال هاي گذشته نيز افرادي چون 
محمد احساني، حسين كرمي و حسن خجسته 
ــتند كه از مديران ارشد صداوسيما  حضور داش
ــمار مي رفتند و عضو هيئت انتخاب فجر  به ش
ــد با تجربه كه  ــل حضور نيرومن بودند. در مقاب
امسال پنجمين حضورش در هيئت انتخاب را 
ــهرابي، عباسيان،  پشت سر خواهد گذاشت، س
ــيخ طادي همگي  پورحسين، شرف الدين و ش

اولين حضورشان در هيئت انتخاب فجر است. 
   تكليف بخش بين الملل هم روشن مي شود!

محمد مهدي اسماعيلي، وزير ارشاد در چند ماه 
اخير به عنوان سخنگوي غير رسمي جشنواره فيلم 
فجر، بسياري از اطالعاتي را كه بايد از طريق روابط 
عمومي يا دبير اين جشنواره اطالع رساني شود،  در 
اختيار رسانه ها قرار داده است. اسماعيلي، ديروز 
درباره آخرين وضعيت جشنواره فيلم فجر گفت: 
ــل چهل و يكمين  «انتخاب آثار بخش بين المل
ــنواره فيلم فجر به پايان رسيده و فيلم هاي  جش
خوبي انتخاب شده است. هنرمندان سرشناسي 
از ساير كشورها در اين جشنواره حضور خواهند 
داشت و برنامه هاي مفصلي در حاشيه برگزاري 
جشنواره، مثل بازار فيلم و نشست هاي تخصصي 
ــماعيلي عنوان كرد:  پيش بيني شده است. » اس
ــنواره فيلم فجر در 31 استان  «اين دوره از جش
برگزار خواهد شد و به رئيس سازمان سينمايي 
ــتان هاي  و دبير فجر اعالم كرده ام كه به شهرس
ــند تا  ــتان هم نگاه ويژه داشته باش غير مركز اس
شهرهايي كه استعداد دارند و عالقه مند هستند، 

از اين فرصت بهره مند شوند.» 
ــژه اي نيز به مناطق محروم  وي افزود: «نگاه  وي
داريم و سينما سيار خيلي جدي برگزار خواهد 
ــنواره فيلم فجر در  ــد و آثار اين دوره از جش ش
روستاها و در ميان كپرنشين ها نيز اكران خواهد 
ــيار در سال گذشته هم  شد. البته اين اكران س

انجام شده بود.»
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: «جنبه مهم 
جشنواره فجر ايجاد نشاط اجتماعي است. هيچ 
ــنواره مهمي در دنيا مانند جشنواره فيلم  جش
ــنواره مردم  ــت. در اين جش فجر مردمي نيس
حضور دارند و مردم انتخاب مي كنند و با حضور 

وسيع شان به جامعه نشاط مي بخشند. »

وزير ارشاد: هيچ جشنواره 
مهمي در دنيا مانند جشنواره 
فيلم فجر مردمي نيست. در 
اين جشنواره مردم حضور 
دارند و مردم انتخاب مي كنند

    جشنواره مقاومت

امير المؤمنين علي (ع):

عيب تو تا زماني كه روزگار 
با تو هماهنگ است، پنهان 

مي ماند. 
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