
همه ساله در اواسط آذرماه طبق قانون 
باید الیحه بودجه سالیانه کشور از سوی 
اسالمی  شورای  مجلس  تقدیم  دولت 
گردد. امسال نیز دولت دوازدهم به این 
مقررعمل  موعد  در  خود  قانونی  تعهد 
و  نهم  های  دولت  که  حالی  در  نمود. 
الیحه  چندماهه  تأخیر  با  معمواًل  دهم 
و  می نمود  مجلس  تقدیم  را  بودجه 
جهت  نمایندگان  برای  کافی  فرصت 

بررسی کامل الیحه بودجه 
و اشراف بر جزئیات آن و ردیف ها و تبصره ها و پیوست های بودجه و به 
ویژه بودجه شرکت های دولتی باقی نمی ماند و در روز های پایانی سال با 
نوعی عجله و شتاب زدگی به تصویب بودجه می پرداختند و این مصوبه با 

تأخیر به دولت ابالغ می گردید. 
با این مقدمه به برخی از ویژگی های الیحه بودجه سال 97 می پردازیم.

1-  تقدیم به موقع الیحه بودجه به مجلس قابل تقدیر است؛ زیرا نمایندگان 
به  البته  داشت.  خواهند  آن  جانبه  همه  بررسی  برای  کافی  فرصت  مجلس 
این مهم باید توجه داشت که آنچه در الیحه بودجه درج شده الزامًا به منزله 
و  تلفیق  کمیسیون  بررسی  با  قطعًا  و  بود  نخواهد  مجلس  قانونی  مصوبه 

پیشنهاد نمایندگان شاهد تغییراتی در آن خواهیم بود.
2-  تفاوت عمده ای که در بررسی الیحه بودجه 97 قابل مشاهده است عکس 
العمل افکار عمومی در فضای مجازی است. به نحوی که به محض ارائه الیحه 
در  کارشناسی  و  مردمی  مختلف  های  بازتاب  شاهد  دولت  سوی  از  بودجه 
فضای مجازی بودیم و در عصر انفجار اطالعات و طرح افکار و عقاید مختلف 

قطعًا شاهد تأثیر آن بر روی مصوبات مجلس نیز خواهیم بود.
3-  رئیس جمهور در سخنرانی خود در همایش اولین سالگرد حقوق شهروندی 
از مردم درخواست نمود که روی بودجه 97 حساس باشند و نورافکن های 
خود را روی ارقام بودجه بیفکنند. از مسئولین حساب کشی کنند و در مقابل 
به مردم  از دستگاه ها خواست که هر بودجه ای می گیرند به صورت شفاف 
گزارش دهند؛ که چگونه آن را هزینه کرده اند. روحانی اضافه کرد هیچ کاالیی 
را گران نمی کنیم مگر آنکه درآمد حاصل از آن را صرف اشتغال و رفع نیاز های 

مردم نماییم.
4-  چند موضوع در الیحه بودجه سال 97 بازتاب اجتماعی وسیعی داشت.

•  گران شدن حامل های انرژی از جمله بنزین تا مرز 1500 ناموت و گازوئیل 
تا حد 500 ناموت

•  افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور.
•  حذف حدود 34 میلیون نفر از یارانه بگیران 

•  افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان مجلس
5-  در الیحه ی بودجه سال 97، دولت اصرار زیادی بر کسب درآمد دارد؛ یعنی 
دولت می خواهد در سال 97 حدود 12 هزار میلیارد ناموت بیشتر مالیات بگیرد 
و طبیعی است تحقق این درآمد بستگی به اوضاع اقتصادی و رونق کسب 
ایران مالیات  اقتصاد  از حدود %40  و کار مردم دارد. در حال حاضر ما فقط 
از پرداخت مالیات معاف  می گیریم. حدود 20 درصد فعالیت های اقتصادی 
هستند. حدود 40 درصد دیگر نیز فرار مالیاتی دارند. برای افزایش روزافزون 
مالیات در اقتصاد ،نیازمند تدوین سیستم های هوشمند و فرهنگ سازی برای 

مردم هستیم.
این در  ایجاد کند و  6-  قرار است دولت در سال 97 حدود 800 هزار شغل 
شرایطی است که در الیحه بودجه 97 شاهد کاهش بودجه عمرانی هستیم. 
کاهش بودجه عمرانی کشور باعث تعطیل شدن ظرفیت های اشتغال در این 
بخش خواهد بود. ضمن اینکه هم اکنون حدود 500 هزار میلیارد ناموت پروژه 

های عمرانی نیمه کاره روی دستمان مانده است.
7-  در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که حجم دولت باید 15% کاهش 
میلیارد ناموت  هزار   60 افزایش حدود  97 شاهد  بودجه  الیحه  در  ولی  یابد 
در بخش بودجه عمومی هستیم که این امر باعث افزایش 11 درصدی حجم 

دولت خواهد شد.
درصد   10 متوسط  طور  به   97 سال  در  است  قرار  دولت  کارکنان  حقوق    -8
افزایش یابد و اگر هزینه های دولت آن طور که پیش بینی شده بیش از 6.5 
میزان  زیرا  تلقی شود؛  بودجه  مثبت  نکات  از  می تواند  نیابد  افزایش  درصد 
افزایش هزینه های دولت از میزان افزایش حقوق کارمندان کمتر خواهد بود.

9-  در الیحه بودجه سال 97، بودجه ریزی بر اساس عملکرد پیش بینی شده و 
این موضوع باعث کاهش هزینه های دولت و افزایش اثربخشی دستگاه ها 

می شود.
بودجه ریزی بر اثر عملکرد یک گام بزرگ برای شفاف سازی است؛ اما بزرگ ترین 
بنگاه اقتصادی کشور زیر نظر دولت اداره می شود و حتی بودجه آن بیشتر از 
بودجه عمومی دولت است. تمایل چندانی به شفاف سازی ندارد. در قانون 
هدفمندی یارانه ها برای درآمدهاى حاصله از افزایش قیمت ها کاماًل تعیین 
تكليف شده ولی هیچ تالشی از سوی دولت و مجلس برای شفاف سازی این 
درآمدها و نحوه هزینه کردن آنها در محل صحیح صورت نگرفته است. هزاران 
اما و اگر در بودجه نفت و شفاف سازی عواید حاصله از درآمدهای نفتی و 

گازی وجود دارد.
10-  در طی سالیان گذشته ردیف هایی در بودجه اضافه شده که هیچ نظارتی 
بر نحوه هزینه آنها صورت نمی گیرد. بعضًا در اثر روابط و فامیل بازی برای یک 

دستگاه چند ردیف جداگانه ایجاد کرده اند.
11-  غیر واقعی بودن بودجه از همین االن قابل تشخیص است و مسلم است 
درآمد های مصوب   96 در سال  مواجه خواهد شد.  بودجه  با کسری  دولت 
346 هزار میلیارد ناموت بود و در صورتی که کل وصولی دولت حدود 110 هزار 

میلیارد ناموت بوده یعنی حدود 63 درصد آن محقق نشده است.
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

فقر، گرانی، عدم اشتغال، تورم،اختالف طبقاتی و هزاران مشکل 
داشته  اعتراض  موجود  وضعیت  به  افرادی  میشود  باعث  دیگر 
با  و  خودجوش  صورت  به  هایی  اعتراض  چنین  گاهی  باشند. 
وقتی  گردد.  می  تر  رنگ  پر  یکدیگر  کنار  در  معترضین  پیوستن 
صحبت از اعتراض مردمی در غرب یا در حکومت های خانساالر، 
دیکتاتور و سلطنتی میشود قضیه کامال مشخص است. اما وقتی 
این  اعتراض ها در کشوری و در حکومتی به نام جمهوری اسالمی 
ایران میشود باید بدان پاسخی روشن و در شان مردم ایران داد. 
چرا که مردم ایران برای حکومتشان ، برای جمهوری اسالمی ایران  
از شروع تشکیل این حکومت) 1342- نهضت امام خمینی ره( از 
هیچ چیز دریغ نکردند. قطعا،مبارزه با رژیم طاغوتی شاه و تحمل 
برای  خود  های  خواسته  بر  پافشاری  و  آور  عذاب  های  شکنجه 
برکناری ِرژیم دیکتاتوری محمدرضا شاه پهلوی کاری ساده نبوده 
است.اگر شروع قیام علیه رژیم پهلوی را از همان سال 42 هم در 
نظر بگیریم مردم ایران بیش از 15 سال در برابر خواسته های خود 
ایستادگی و بعضا جهت فعالیت های انقالبی خود مورد بی مهری 
و شکنجه حکومت وقت قرار گرفته اند.  برکناری رژیم شاهنشاهی 
جنگ  سال  هشت  و  است  نبوده  کار  اتمام   ایران  ملت  برای 
تحمیلی در برابر نه تنها یک کشور بلکه بیش از 50 کشور از یک 
طرف و جنگ های داخلی با کومله ها در کردستان و ... از طرف 
دیگر آغاز جانفشانی مردم برای حکومت خودشان بود. سالهایی 
که مردم از حتی عزیزترین کس خود نیز برای پایندگی جمهوری 
اسالمی دریغ نکردند.از مادری که تک فرزند خود تا همسری که 
سایه سر خود را به انقالب هدیه نمود و البته شهدا و ایثارگرانی 
که بدون هیچ چشمداشتی به فرمان رهبر خود لبیک گفتند.چه 
در زمان جنگ تحمیلی و چه در سالهای پس از جنگ )در صورت 
اتفاق های غیر مترقبه مثل زلزله(، مردم با وجود آنکه خودشان 
در شرایط اقتصادی خیلی خوبی قرار نداشته اند ولی در حد توان 
خود و با کمک های مالی از فشار مالی بر روی حکومت کم کرده 
از انقالب اسالمی میگذرد و در این سالها  اند، حدود چهل سال 
نیز مردم هیچگاه حکومت خود را تنها نگذاشته اند و با حضور 
در انتخاباتها ، تظاهرات ها و ... وفاداری خود را به حکومت به 
شهید  هزاران  خون  با  که  نونهالی  درخت  تا  اند.  رسانده  اثبات 
گلگون کفن آبیاری شده است ، امروز، یک درخت تنومند و یک 
ابر قدرت در منطقه محسوب شود و حکومتی که کارشناسان غربی 
در بدو تشکیلش تصور بیش از چند سال ماندگاری را هم برایش 
نمیکردند امروز دولتمردان آنها را پای میز مذاکره مینشاند و نه 
تنها برای خود جایگاه و مرتبه ای در جهان ساخته بلکه همیشه  
ودر همه زمینه ها در کنار مستضعفین و مظلومان جهان همچون 

فلسطین و سوریه  و ...

نشست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست دولت 
آمریکا برای موضع گیری درباره ناآرامی های اخیر ایران برگزار 

شد و پس از موضع گیری ...

عرفانیان:موضوع مطرح شده توسط اینجانب در صدا و سیما ناظر به فعالیت شرکت های 
مهندسی طراحی و مجری ساختمان بوده ، نه مهندسین به صورت مجرد

بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی چهره های سیاسی به بی اعتمادی 
اعتماد  موضوع،  این  دیگر  علت  و  برمی گردد  کارآمد  افراد  به  نظام 
که  افراد هرچقدر هم  این  این حال  با  است.  افراد  این  به  غیرمعقول 
از  بخشی  در  شناسی  انسان  و  شناسی  روان  نظر  از  باشند،  توانمند 
مسئولیت های خود ناموفقند. این روزها برای بعضی رسانه ها فراوانی 
مسئولیتی بعضی مدیران کشور به دغدغه تبدیل شده است. منتقدین 
رو  به  رو  بی کاری  معضل  با  جوانان  از  بسیاری  که  حالی  در  می گویند 
هستند، چرا مدیری در جمهوری اسالمی باید چند سمت داشته باشد؟ 
هرچند اگر بخواهیم با نگاهی موشکافانه تر به این موضوع بپردازیم 
جمعی  رسانه های  در  اما  می شوند.  انتقاد  این  مشمول  زیادی  افراد 
علی اکبر والیتی و غالمعلی حداد عادل بیش از هر کس دیگر در برابر 
واکنش منتقدین قرار می گیرند. آنگونه که گفته می شود والیتی و حداد 
عادل، که هردو 72 ساله اند، روی هم رفته بیش تر از 50 سمت دارند. 
این دو تنها مصادیقی از موضوع چند شغله ها هستند و این در حالی 
است که اصل 141 قانون اساسی برای افرادی که در قوه مجریه فعالیت 
این اصل  را ممنوع کرده است.  از مشاغل  می کنند حضور در بسیاری 
و  وزیران  جمهور،  رئیس  معاونان  جمهور،  »رئیس  گوید:  می  قانونی 
و  باشند  داشته  دولتی  یک شغل  از  بیش  نمی توانند  دولت  کارمندان 
داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه 
مجلس  نمایندگی  و  است  عمومی  موسسات  یا  دولت  به  متعلق  آن 
ریاست  نیز  و  مشاوره حقوقی  و  دادگستری  وکالت  و  اسالمی  شورای 
و مدیریت عامل یاعضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های 
خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع 
را  آن  نمی توان  که  دارد  علتی  مسئولیت  تکثر  این  گویا  اما  است.« 
اعتمادی دستگاه سیاسی  این علت چیزی جز بی  نادیده گرفت. گویا 
به نیروهای جوان تر نیست. عبداهلل ناصری، فعال سیاسی اصالح طلب 
در گفت و گو با فرارو می گوید: بخشی از تکثر مسئولیت های بعضی 
چهره های سیاسی به بی اعتمادی نظام به افراد کارآمد برمی گردد و علت 
این حال  با  است.  افراد  این  به  غیرمعقول  اعتماد  این موضوع،  دیگر 
این افراد هرچقدر هم که توانمند باشند، از نظر روان شناسی و انسان 

شناسی در بخشی از مسئولیت های خود ناموفقند.
این استاد دانشگاه ادامه می دهد: من امروز به عنوان یک معلم مهمان 
این  سابق  مدیران  و  والیتی  آقای  توان مندی  تفاوت  آزاد،  دانشگاه 
آقای والیتی عضو هیات موسس  آنکه  با وجود  بینم.  را می  دانشگاه 
این دانشگاه است اما در مسائل اجرایی هم دخالت دارد. فکر می کنم 
در بقیه حوزه ها هم توانمندی ایشان به همین اندازه است. در چنین 
حالتی فردی که سمت های کثیری دارد، عمال کار اصلی خود در جامعه 

را از دست میدهند.
اندازه آقای والیتی مسئولیت  او با بیان اینکه هیچ کس در کشور به 
ندارد، اضافه می کند: من به عنوان یک معلم تاریخ می بینم که ایشان 
حتی در بعضی حوزه ها مثل تاریخ اسالم که در صالحیت ایشان نیست 
از نظر  اوقات  اظهار نظراتی می کنند که در بسیاری  وارد می شوند و 
از سوی دیگر تکثر سمت های  مبانی و روش شناسی کامال غلط است. 
فردی مثل ایشان باعث می شود جامعه یک پزشک خوب و قابل اعتماد 
کنید  مراجعه  والیتی  دکتر  آقای  به مطب  اگر  بدهد. شما  از دست  را 

می بینید که ایشان در مطب نیستند. جامعه مخاطب ایشان در حوزه 
درمان و پزشکی نیز پذیرفته است که وقتی تعداد مسئولیت پزشکانی 
مثل آقای والیتی افزایش پیدا می کند، خود به خود از علم روز پزشکی 
را به پزشک متخصصی مثل  کنار می روند. لذا مخاطب او فرزند خود 

آقای والیتی نمی سپارد.
ناصری ادامه می دهد: اگر شما به بیمارستان مسیح دانشوری مراجعه 
می کنید می بینید همه کارها برعهده پزشکان دیگر است و فقط نام 
آقای والیتی به عنوان مسئول آنجا وجود دارد. در صورتی که وقتی یک 
پزشک مسئولیت یک مرکز پزشکی ویژه را برعهده دارد، باید تمام وقت 

برای توسعه و گسترش آن مرکز فعالیت داشته باشد.
غالمعلی  مسئولیت های  با  ارتباط  در  سیاسی  مسائل  تحلیل گر  این 
حداد عادل نیز می گوید: دانشنامه جهان اسالم به نام آقای حداد عادل 
است. اما اگر فردی به نام آقای طارمی معاون علمی ایشان نباشد، این 
دانشنامه خروجی نخواهد داشت. سوال اینجاست که چرا با وجود این 
آقای  نام  بر حفظ  اصرار  فارسی  ادب  و  زبان  در حوزه  همه متخصص 
حداد عادل باشد؟ فرهنگستان در سالهای اخیر واقعا چه تولیداتی را در 

ارتباط با پویایی زبان فارسی داشته است؟
به اعتقاد این تحلیل گر مسائل سیاسی کم و بیش از این نمونه ها در 
بارز  مصادیق  عادل  حداد  و  والیتی  آقایان  اما  شود.  می  دیده  کشور 
نشانه های  از  یکی  خود  مطلب  این  هستند.  ها  مسئولیت  تکثر  این 
است  کارآمدی  های  چهره  و  جوان  مدیران  به  حاکمیت  بی اعتمادی 
عادل  حداد  و  والیتی  آقایان  از  مختلف  های  حوزه  در  مراتب  به  که 
کارآمدترند. این در حالی است که افرادی مثل ما که به مثابه فرزندان 
جدیدتر  چهره های  تا  کرده ایم  بازنشست  را  خود  هستیم  افراد  این 
وارد عرصه ها شوند و بتوانند مثمر ثمرتر باشند. اما این بی اعتمادی، 
را در  دارد و ما آن  به همراه  نیز  را  اعتمادی متقابل جامعه مدنی  بی 

جلوه های دیگری مشاهده می کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئولیت های افرادی مثل والیتی و 
حداد عادل انتصابی است می گوید: اگر آقایان والیتی و حداد عادل در 
معرض مسئولیت های انتخابی جامعه قرار بگیرند، هیچ وقت چنین 
مسئولیت های متکثری بر عهده آنها قرار نخواهد گرفت، چرا که جامعه 
آنها را می بیند و به خوبی آن را تشخصیص می دهد. اما اگر امروز این 
آن  خاطر  به  شوند،  می  انتصابی  متکثر  مسئولیت های  مشمول  افراد 
است که در چارچوب گفتمان مورد تایید نظام حاکمیتی حرکت می کنند 
و طبیعتا مورد اعتماد مسئولین باالدستی هستند. با این حال این افراد 
در معرض گفت و گو قرار نمی گیرند. پایبند به گفت و گو نیستند و به 
جای دیالوگ در آنها مونولوگ دیده می شود. به این ترتیب هیچ نوع 

شکوفایی در مسئولیت های آنها دیده نمی شود.
این فعال سیاسی بر این عقیده است که تکثر مسئولیت ها شبیه به یک 
رانت مسئولیتی، حقوقی و سیاسی است. ناصری راهکار را در این می 
داند که ارگان های حاکمیتی کشور، الگو و مدل کشورهای توسعه یافته 
را مد نظر خود قرار دهند؛ کشورهایی که بیش از 99 درصد مدیران ارشد 
آنها فقط یک مسئولیت دارند و اگر در کنار مسئولیت خود به سمت 

دانشگاهی هم دارند تنها به عنوان معلم در کالس های درس است.
منبع:فرارو

بودجه سال 97
محمود صادقی: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشت 
شده هستم/ مسئوالن انتظامی و امنیتی در برخورد 

با دانشجویان خویشتن دار باشند
شکست سنگین آمریکا در شورای 

امنیت در برابر ایران

دستگیری چند دانش 
آموز در اغتشاشات اخیر

آذری جهرمی:فیلتر تلگرام 
تصمیم شورای امنیت ملی 
است که وزارت ارتباطات در 

آن عضو نیست

گزارش کامل 
هفته هجدهم 
لیگ برتر فوتبال

حسین خواجه 
امیری 85 ساله 
شد + بیوگرافی

پاسخ مهندس عرفانیان در رابطه با مصاحبه شماره قبل نشریه 
ارمغان با مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور  عضو 

کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

این راهش نیست...!
چرا حداد و والیتی بیشتر از 50 شغل دارند؟

قاتل ستایش 18 ساله شد و اعدام شد

حمیدرضا کبیری رهنی
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اینستاگرامش  پست  در  جهرمی  آذری 
نوشت:

وزارت  موضوعی   در  نداشتم  تصمیم 
ارتباطات در تصمیم آن نقشی نداشت، 
اظهار نظری کنم، اما به ناچار کالمی چند 

در این خصوص خواهم نوشت.
گرفت،  شکل  اعتراضی  کشور  در 
تبدیل  عده ای  سواری  موج  با  اعتراض 
اغتشاشات  این  در  شد.  اغتشاش  به 
دیدند  آسیب  اماکنی  و  متضرر  مردمی 
داغدار  نیز  خانواده هایی  متاسفانه  و 

شدند.
شورای امنیت کشور -که وزارت ارتباطات 
در آن عضو نیست- برای ایجاد آرامش 
اقدامات  سایر  کنار  در  گرفت  تصمیم 
محدودیتهای  انتظامی،  و  تامینی 

موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند.
اقدامات  این  که  است  طبیعی 
اما  کند  ایجاد  را  نارضایتی هایی 
بین  طبیعتا  تصمیم  این  گیرندگان 
مزایا و معایب این تصمیم وزن سنجی 

کرده اند.
عده ای دیگر اما اکنون به جای پرداختن 
به ریشه اعتراضات و اغتشاشات و حل 
تقصیرها  همه  انداختن  بر  تالش  آنها، 
بازخوانی  و  مجازی  فضای  گردن  بر 
اشکاالت توسعه فضای مجازی در کشور 

-که بعضا وارد هم هست- کرده اند.
عده ای دیگر هم در آن سوی مرزها که 
محاسباتشان  در  همیشه  مثل  اتفاقا 
اشتباه می کنند ریشه نرسیدن به نتایج 
ایجاد  در  را  خود  توهمات  و  تخیالت 
همین محدودیت ها می دانند و حرف 
تصور  و  آورده اند  میان  به  تحریم ها  از 
روحیه  بر  آنها  تحریم های  کرده اند 
خواهد  تاثیری  ایران  ملت  خادمان 

داشت.
همواره  آنچه  کنم  یادآوری  دیدم  الزم 
جمهوری  نظام  قوام  و  افتخار  باعث 
جنگ  از  مختلف  برهه های  در  اسالمی 
تحمیلی تا تحریم های سنگین اقتصادی 
و تهاجمات فرهنگی بوده، حمایت همه 
جانبه مردم و دلدادگی آنها به کشورشان 
و دینشان و وفاداری به رهبری آن بوده 

است.
اسالمی  نظام  تا  بدانند  بدخواهان 
است  ملت  حمایت  به  مستظهر 
پیشرفته  با  حتی  توانست  نخواهند 
ترین تکنولوژیها نیز گزندی به این ملت 
وارد کنند و ما مسئولین هم باید همواره 
خادم و قدردان این ملت شریف باشیم 
آنها،  دغدغه های  به  افزودن  جای  به  و 
آنها  بر  و  کنیم  باز  آنها  از مشکالت  گره 

نیافزاییم.
دوستان  از  تشکر  ضمن  پایان،  در 
در  مختلف  طنزهای  با  که  رسانه ای 
تخریب  حتی  یا  و  نقادی  به  ایام  این 
یکبار  برای  دارم  تقاضا  پرداختند،  بنده 
و مقررات  قوانین  مرور  به  هم که شده 
کشور در عرصه پاالیش فضای مجازی و 
شرح مسئولیت هر یک از دستگاهها در 
برابر این مقررات بپردازند و اگر اشکالی 
طریق  از  و  سازی  شفاف  با  دارد  وجود 
دستگاه قانون گذاری کشور به پیگیری 

راه حل ها بپردازند.
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و  آموزش  وزیر 
درباره  پرورش 
از  مراقبت  راهکار 
برای  دانش آموزان 
وارد نشدن آنها به 
گفت:  اعتراضات 
که  داریم  سمیناری 
ما  مدیران  آن  در 
می شوند  توجیه 

که مراقبت های الزم از دانش آموزان را انجام دهند.
سیدمحمد بطحایی در پاسخ به این سئوال که وزارت 
آموزش و پرورش چه برنامه ای دارد تا دانش آموزان 
فریب فضاسازی ها در جو عمومی جامعه یا ترفندهای 
بیگانگان را نخورند و وارد تجمعات اعتراضی نشوند؟ 
به خبرآنالین، گفت: یکسری برنامه های آموزشی در 
از طریق تلویزیون به  دست تهیه داریم که به زودی 
شکل تعاملی پخش خواهد شد. مخاطب این برنامه 

ها در ابتدا خانواده ها هستند.
افزود:  وی  نیوز  نامه  از   نقل  به  ارمغان  گزارش  به 
یکسری آموزش های خاص به خانواده های دانش 
و  آموزش  در حوزه  تربیتی  عنوان شرکای  به  آموزان 
انشاءاهلل  بعد  مرحله  در  داد،  خواهیم  ارائه  پرورش 
برای  آموزش  مورد  مستقیم  طور  به  آموزان  دانش 
قرار می  در معرضش هستند،  با خطراتی که  مقابله 

گیرند.
که  سئوال  این  به  پاسخ  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
و  توجه  برای  مدارس  به  خاصی  دستورالعمل  آیا 
اعتراضات  وارد  تا  دادید  آموزان  دانش  از  مراقبت 
گزارش ها  اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  اخیر نشوند؟، 
دستگیر  تجمعات  این  در  دانش آموزان  از  تعدادی 
شده اند، گفت: تعداد آنها زیاد نبود و دستگیر شده ها 
در حال تردد در خیابان  بودند و به همراه افرادی دیگر 
و  آموزش  برای مدیران  بازداشت شده اند. سمیناری 
پرورش داریم تا توجیه شوند که مراقبت های الزم از 

دانش آموزان را انجام دهند.

ملل  سازمان  امنیت  شورای  نشست 
برای  آمریکا  دولت  درخواست  به 
اخیر  ناآرامی های  درباره  گیری  موضع 
ایران برگزار شد و پس از موضع گیری 
غیردائم  و  دائم  اعضای  از  شماری 
این  اینکه  بر  مبنی  امنیت  شورای 
حوادث داخلی در صالحیت این شورا 
اعضاء  دیگر  امیدواری  ابزار  و  نیست 
از افزایش ثبات در ایران، بدون هیچ 

نتیجه ای به پایان رسید.
نماینده  هیلی  نیکی  ایران،  شهرهای  برخی  در  اخیر  ناآرامی های  از  پس 
آمریکا در سازمان ملل خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل 
برای بررسی این حوادث و موضع گیری در این زمینه شد؛ درخواستی که با 
مخالفت برخی از اعضاء دائم و غیردائم شورای امنیت همراه شد اما با این 

حال این نشست بامداد گذشته به وقت تهران برگزار شد.
پیش از برگزاری این نشست، روسیه درخواست یک نشست پشت درهای 
خواستار  امنیت  شورای  اعضای  اکثریت  آیا  شود  مشخص  تا  کرد  بسته 
برگزاری چنین نشستی هستند؟ در این نشست آمریکا توانست 9 رای از 
15 رای الزم از اعضای شورای امنیت برای برگزاری این نشست را بگیرد و 
بدین ترتیب نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل با محوریت مسائل 

ایران برگزار شد.
متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  سیاسی  معاون  بروک  تای  نشست،  این  در 
گزارشی درباره ناآرامی های اخیر در ایران ارائه کرد. تای بروک در بخشی 
رسمی  منابع  براساس  ها  تظاهرات  این  »در  شد:  مدعی  گزارش  این  از 
بیش از 20 نفر از جمله یک جوان شرکت کننده در تظاهرات و یک نیروی 
امنیتی کشته شدند همچنین حدود هزار نفر هم دستگیر شدند... سازمان 
ملل متحد نمی تواند صحت تمامی فیلم ها و تصاویر منتشر شده درباره 

اعتراضات ایران را تأیید یا رد کند.«
معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از گزارش خود 
با اشاره به اینکه »تظاهرات از شهر مشهد و در اعتراض به مسائل اقتصادی 
آغاز شد«، تاکید نمود: »گزارش های اخیر می گوید تظاهرات های اعتراضی 
کمتر شده اند و همزمان تظاهرات تاییدکننده حکومت برگزار شده است.«
از سوی دیگری نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد مواضع به 
شدت تند علیه ایران گرفت و در بخشی از سخنرانی اش گفت: »در هفته 
گذشته آنچه در ایران اتفاق افتاد، چیزی است که دنیا باید به آن توجه 
کند. برخی از همکاران معتقدند حقوق بشر جایی در شورای امنیت ندارد... 
حقوق بشر، هدیه حکومت ها نیست بلکه حق ذاتی افراد است. وقتی به 
ملت حقش داده نشود ملت مقاومت خواهد کرد... صدای ملت ایران باید 

شنیده شود. در 79 شهر تظاهرات برگزار شد.«
به  را  اخیر  ناآرامی های  کوشید  ملل  سازمان  در  آمریکا  دولت  نماینده 
سیاست خارجی ایران گره بزند و در این زمینه اظهار داشت: »دولت ایران 
هر ساله 6 میلیارد دالر به رژیم بشار اسد در سوریه می دهد... ملت ایران 
می گوید که به ما فکر کنید... ایران هزینه های زیادی برای گروه های شبه 

نظامی در عراق و یمن می کند... رژیم ایران اینترنت را قطع کرد و تالش 
کرد مانع از ارتباط میان معترضین شود... ساکت نمی نشینیم و اقدامات 
از کشور هدایت می  از سوی خارج  که  معترضین  نامیدن  عروسک  برای 
شوند فایده ای ندارد... در سال 2009 جامعه جهانی تماشاچی ایستاد اما 
این بار این گونه نیست. آمریکا در کنار افرادی در ایران ایستاده است که 

به دنبال آزادی هستند«
امنیت  شورای  نشست  در  متحد  ملل  سازمان  در  فرانسه  دائم  نماینده 
سازمان ملل تاکید کرد: »مسائل داخلی کنونی در ایران در حیطه اختیارات 
امنیت  برای  تهدیدی  وضعیت  این  نیست.  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
بین الملل به شمار نمی آید. خواستار احترام به آزادی بیان و مخالف بهره 
برداری از این بحران از خارج  هستیم چراکه باعث تند شدن فضا خواهد 
ثبات  زیربنای  و  اخیر  دهه  دیپلماتیک  دستاورد  بزرگ ترین  شد...برجام 
منطقه ای و  بین المللی است و خواستار حفظ آن هستیم... هر تغییری در 

ایران باید از طرف مردم ایران و از داخل ایران رخ دهد«
نماینده بولیوی در جلسه  شورای امنیت برای بررسی آشوب ها در ایران نیز 
گفت: »امریکا شورای امنیت را تبدیل به ابزاری سیاسی برای موضوعاتی 
این  برگزاری  نیستند.  تهدیدی  بین المللی  امنیت  و  صلح  برای  که  کرده 
جلسه عالمت خوبی نیست و ما دخالت در امور ایران را محکوم می کنیم. 
حیطه  در  آن  بررسی  و  نیستند  ملی  امنیت  تهدید  ایران  داخلی  مسائل 

اختیارات شورای امنیت نیست.«
همچنین نماینده کویت در سازمان ملل متحد گفت: »دولت کویت وقایع 
ایران را دنبال می کند و از کشته شدن شهروندان و همین طور نیروهای 
نظامی متاسف است... ایران همسایه  کویت است و ما بر روابط حسن 
حوادث  امیدواریم  کنیم...  می  تاکید  متقابل  احترام  بر  مبنی  همجواری 
ایران به اتفاقات خشونت بار بیشتری کشیده نشود... جامعه بین المللی 
بهار عربی و  از پیامدهای فاجعه بار  بایستی  ایران  در پرداختن به مسائل 

سوریه درس بگیرد«
در ادامه نماینده انگلیس در سازمان ملل نیز در این نشست خواهان توجه 
به درخواست های معترضان در ایران شد و با بیان اینکه اعتراض مسالمت 
آمیز حق معترضین است، از کشته شدن شماری از معترضان ابراز تاسف 
کرد. نماینده انگلیس ادعا کرد: »تداوم استفاده از مجازات اعدام از جمله 
برای نوجوانان، حاکمیت ضعیف قانون و محدود کردن آزادی بیان همگی 
به شدت نگران کننده هستند. از ایران می خواهیم به گزارشگر ویژه سازمان 
ملل متحد اجازه دسترسی به این کشور برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر 

را بدهد.«
نگرانی های  ایران،  علیه  به جنگ تحمیلی عراق  اشاره  با  انگلیس  نماینده 
و  مهم  کشور  یک  ایران  اینکه  بیان  با  و  خواند  مشروع  را  ایران  امنیتی 
تاریخی است، مدعی شد که ایران نگرانی های امنیتی خود را از راه هایی 
نیز  ادامه  در  و  می شو  منطقه ای  تنش های  به  منتهی  که  می کند  پیگیری 

هم صدا با آمریکا ادعا کرد ایران از تروریسم حمایت می کند!
درباره  ادعاها  تکرار  با  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  انگلیس  نماینده 
حمایت ایران از حوثی ها و طرح این ادعا که موشک های بالستیک ایران 
»انگلیس  گفت:  عین حال  در  است،  امنیت  قطعنامه های شورای  نقض 

تعهد خود را برای پایبندی به برجام اعالم می دارد و از پایبندی ایران به این 
توافق استقبال می کند.«

در  و  پرداخت  ایران  اخیر  به حوادث  در سخنانی  نماینده سوئد  ادامه  در 
بخشی از سخنانش در شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد: »کشته شدن 
شرکت کنندگان در تظاهرات در ایران را محکوم می کنیم... دولت سوئد با 
دولت ایران در تماس است... دولت سوئد از دولت ایران خواسته به حقوق 
بشر و آزادی ها از جمله آزادی اینترنت احترام بگذارد. شورای امنیت باید 

به طور شفاف به ایران هشدار دهد.«
نماینده ساحل عاج در شورای امنیت نیز اظهار داشت: »از آخرین اطالعات 
درباره بازگشت حالت طبیعی در ایران استقبال می کنیم.. از گفتگو درباره 
حالت های اضطراری حمایت می کنیم... از حل مشکالت میان معترضین 
ایران ب  در  اقتصادی  از اصالحات  کنیم...  ایران حمایت می  در  و دولت 

اهدف بهبود وضعیت اقتصادی حمایت می کنیم.«
سپس نماینده گینه استوایی در سازمان ملل موضع گیری کرد و گفت: »از 
حق شهروندان ایرانی برای تظاهرات حمایت می کنیم... تظاهرات تا زمانی 
که مسالمت آمیز و به صورت قانونی سازماندهی شود باید مورد حمایت 
ملل  سازمان  در  مرتبط  نهادهای  در  باید  بشر  حقوق  موضوعات  باشد... 
بررسی شود نه در شورای امنیت... بر عدم دخالت در امور داخلی کشورها 
تاکید می کنیم... باید به دنبال راه حل مسالمت آمیز برای مسائل مختلف 

بود... گفتگوی شفاف و صریح راه حل مسایل موجود در ایران است«
در ادامه نماینده پرو در سازمان ملل عنوان کرد: »ما انتظار داریم که ایران 
طبق منشور سازمان ملل، حق اعتراض مسالمت آمیز را محترم بشمارد. از 
نظر ما برجام نیز از اهمیت بسزایی در صلح و امنیت جهان برخوردار است 

و به همین دلیل امیدواریم این توافق به قوت خود باقی بماند.«
دیگر  و  ایران  از  »ما  گفت:  ملل  سازمان  در  لهستان  نماینده  همچنین 
کشورهای منطقه می خواهیم که در جهت کاهش تنش ها در منطقه با 

یکدیگر گفتگو و  همکاری کنند.«
نماینده هلند در سازمان ملل نیز اظهار داشت: »ما اوضاع کنونی در ایران 
را به دقت زیر نظر داریم. تظاهرات ایران به دالیل اقتصادی از مشهد آغاز 
اعمال  ایران بدون  امیدواریم که اوضاع  و به شهرهای دیگر کشیده شد. 
خشونت هرچه سریعتر به ثبات برسد. حق اعتراض صلح آمیز برای همه 
ایران  ایران محفوظ است. اما ما شاهد بوده ایم که  از جمله  مردم جهان 
محدودیت هایی را در ارتباطات آنالین و آفالین شهروندان خود ایجاد کرده 
است. دولت هلند نگران اوضاع در ایران است و امیدوار است این نشست 

به تثبیت یا جلوگیری از تشدید اوضاع در این کشور کمک کند.«
در ادامه نماینده روسیه در سازمان ملل تاکید کرد: »برای همه مشخص 
است برنامه ای که امروز در دستور کار شورای امنیت قرار گرفته، ارتباطی با 
صالحیت های این شورا ندارد. طبق منطق شما ما بایستی بعد از حوادث 
برگزاری  درخواست  وال استریت،  تظاهرات   از  بعد  یا  میسوری  فرگوسن، 

نشست شورای امنیت می دادیم! آمریکا نباید این شورا را تضعیف کند.«
نماینده  هیلی  نیکی  به  خطاب  ادامه  در  ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده 
شورای  انرژی  اینکه  جای  به  »شما  نمود:  عنوان  ملل،  سازمان  در  آمریکا 
امنیت را صرف مسائل افغانستان، سوریه و لیبی کنید، آن را برای مسائل 

داخلی کشورها صرف می کنید... چرا آمریکا امروز که اوضاع داخلی ایران 
نرمال شده بایستی این جلسه را برگزار کند؟... البته ما باید از آمریکا تشکر 
باعث  کرد  ارسال  ایرانی ها  برای  این کشور  پیام هایی که  بکنیم چون  هم 
همبستگی مردم این کشور شد و آنها حول محور احساسات ضد آمریکایی 

متحد شدند.«
نماینده چین نیز متذکر شد: »بایستی به تمامیت ارضی و حق حاکمیت 
کشورها احترام گذاشت. شورای امنیت نباید درباره مسائل داخلی کشورها 

بحث کند.  شرایط ایران تهدیدی برای امنیت بین المللی نیست«
همچنین نماینده قزاقستان در سازمان ملل گفت: »نباید در امور داخلی 
کشورها دخالت کرد. حوادث ایران ربطی به تهدید صلح و امنیت جهانی 
و  یافت  کاهش  ایران  حوادث  در  خشونت  سطح  که  می دانیم  ندارد. 

امیدواریم این روند ادامه یابد.«
شورای  اعضای  به  خطاب  متحد  ملل  سازمان  در  ایران  نماینده  آخر  در 
در  و  دارد  داخلی  کاماًل  که ماهیت  درباره مسئله ای  امنیت گفت: »بحث 
همان حال امتناع از انجام هر گونه اقدام در مسائل واقعی مانند اشغال 
به  که  گذشته  سال  سه  در  یمن  کور  بمباران  و  فلسطین  اراضی  ادامه دار 
کشته شدن هزاران نفر از مردم این کشور منجر شده، مایه بی اعتباری برای 
شورای امنیت است... اقدام امریکا، سوء استفاده یک عضو دائم شورا از 

اختیاراتش و نیز سوء استفاده از خود شورا است.«
غالمعلی خوشرو تاکید کرد: »بسیار طنزآمیز به نظر می رسد که کشوری 
نماینده  از  است  ایران شده  در  گران  تخریب  آن حامی  دولت  که رییس 
خود در سازمان ملل خواسته این موضوع را به سازمان ملل بیاورد کسی 
که خودش نیز تاریخچه ای از سخنان جاهالنه و خصمانه علیه کشور من 
دارد این موضوع را برای بحث به شورای امنیت بیاورد. اگر قرار به برگزاری 
جلسه بود این ایران بود که باید تقاضای برگزاری یک بحث و بررسی می 
کرد که چگونه و چرا به عناصر خارجی در حالی که از مصونیت برخوردارند 
اجازه تحریک و حمایت از ناآرامی ها و خشونت در دولت دارای حاکمیتی 

داده می شود که از بنیانگذاران سازمان ملل متحد بوده است.«
نماینده ایران در سازمان ملل متحد متذکر شد: »این مورد، یعنی اعتراضاتی 
که دولت ایران با آنها با نهایت احترام به حقوق معترضین برخورد کرده 
از جمله  نیروهای خارجی  نفوذی خشن و تشویق  افراد  برخالف وجود  و 
رئیس جمهوری امریکا، از همه طرق کوشیده تا به شکل مسالمت آمیز به 
آنها رسیدگی کند، موضوعی نیست که بتواند در مهم ترین ارگان سیاسی 

جهان به بحث گذاشته شود.
در  ایران  از  خارج  عناصری  »دستان  شد  یادآور  حال  عین  در  رو  خوش 
ترغیب  مانند  مواردی  شامل  آشوب  به  تحریک  بود.  آشکار  اخیر  حوادث 
مردم به استفاده از کوکتل مولوتوف، تصرف انبار مهمات و قیام مسلحانه 
شد... قلدرمآبی امریکا در سازمان ملل متحد تاریخچه ای طوالنی دارد، اما 
نمونه فعلی، یعنی امور کامال داخلی یک ملت، یک مورد مضحک است.«

پس از سخنان نماینده ایران، نشست فوق العاده شورای امنیت سازمان 
پایان  به  بیانیه  یا  قطعنامه  صدور  بدون  ایران  های  ناآرامی  درباره  ملل 
رسید. ظریف در توییتی، نشست شورای امنیت درباره آشوب های ایران را 

یک »اشتباه احمقانه دیگر« از دولت ترامپ توصیف کرد.

شکست سنگین آمریکا در شورای امنیت در برابر ایران 

پس  این  از  کرد  اعالم  سفید  کاخ  سخنگوی 
استفاده از تلفن همراه شخصی برای کارکنان 

و مهمانان در داخل کاخ سفید ممنوع است.
های  رسانه  خط  روی  گروه  گزارش  به 

سارا  هیل،  نشریه  از  نقل  به  برنا  خبرگزاری 
سندرز، سخنگوی کاخ سفید امروز )پنجشنبه( 
قرار است  کاخ سفید  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در 
هنگام  در  همراه  تلفن  از  استفاده  ممنوعیت 

کار را برای کارکنان اجرا کند.
و  امنیت  افزود:  بیانیه  این  ادامه  در  او 
یکپارچگی سامانه های فناوری در کاخ سفید 
یکی از اولویت های اصلی دولت ترامپ است؛ 
بنابراین استفاده از همه ابزار های شخصی هم 
برای کارکنان در قسمت  برای مهمانان و هم 
است.  ممنوع  پس  این  از  سفید  کاخ  غربی 
را  تجاری  امور  می توانند  سفید  کاخ  کارکنان 
و  دهند  انجام  خود  دولتی  دستگاه های  با 

همچنان به مردم آمریکا خدمت کنند.
این بدان معناست که مشاوران دونالد ترامپ 
شخصی  همراه  تلفن  از  نمی توانند  دیگر  هم 
خود در هنگام حضور در کاخ سفید استفاده 

کنند.
گزارش ها حاکی از آن است که »جان کلی«، 

اجرای  درخواست  سفید  کاخ  کارکنان  رئیس 
از کارکنان  چنین قانونی را داده است. برخی 
اعالم  مسئله  این  به  اعتراض  با  سفید  کاخ 
کردند که اجرای چنین قانونی باعث می شود 
ارتباط  در  خود  خانواده   با  راحتی  به  نتوانند 
باشند؛ زیرا تلفن هایی که کاخ سفید در اختیار 
آن ها قرار می دهد امکان ارسال متن را ندارد.
کاخ سفید پیش از این هم استفاده از تلفن 
که  مهمی  جلسات  در  را  شخصی  همراه 
مورد  شده،  بندی  طبقه  و  محرمانه  اطالعات 

بحث قرار می گرفت، ممنوع کرده بود.
دونالد ترامپ پیشتر از درز اطالعات محرمانه 
به همین  و  کرده  بیرون گالیه  به  کاخ سفید 
دلیل از چند ماه پیش تالش ها برای مقابله با 
افشای اطالعات را افزایش داده است.ترامپ 
همچنین بار ها از برخی رسانه های آمریکا به 
کرده  انتقاد  او  علیه  منفی  اخبار  انتشار  دلیل 
و این رسانه ها را به انتشار اخبار جعلی متهم 

کرده است.

محمود صادقی با بیان اینکه »مسئوالن باید 
کنند«  برخورد  دانشجویان  با  خویشتندارانه 
شعارهای  که  کسانی  با  »حتی  کرد:  اظهار 
برخورد  خویشتندارنه  باید  دادند  هم  تندی 
این  باید  انتظامی  و  قضایی  مسئوالن  شود. 
موضوع را در نظر داشته باشند که فرد وقتی 
در میان جمع قرار می گیرد تحت تاثیر است.«

آموزش  کمیسیون  عضو  صادقی،  محمود 
پیگیر  اینکه  بیان  با  مجلس  تحقیقات  و 
در  بازداشت شده  دانشجویان  وضعیت 
حوادث اخیر است، در گفتگو با اعتمادآنالین 
از مسئوالن انتظامی و امنیتی درخواست کرد 
که در برخورد با این قشر از جامعه خویشتندار 

باشند.

باید  »مسئوالن  اینکه  بر  تاکید  با  او 
خویشتندارانه با این افراد برخورد کنند« اظهار 
تندی  شعارهای  که  کسانی  با  »حتی  کرد: 
شود.  برخورد  خویشتندارنه  باید  دادند  هم 
مسئوالن قضایی و انتظامی باید این موضوع 
را در نظر داشته باشند که فرد وقتی در میان 

جمع قرار می گیرد تحت تاثیر است.« 
تاثیر  تحت  افراد  »این  کرد:  تصریح  صادقی 
اقدامات  به  دست  است  ممکن  هیجانات 
مسئوالن  اما  دهند  تندی  شعار  یا  بزنند  تند 
باید شرایط ویژه را در نظر بگیرند و با نهایت 
شده  بازداشت  دانشجویان  با  خویشتنداری 

برخورد کنند.«

کاخ سفید استفاده از تلفن همراه را ممنوع کرد

محمود صادقی: پیگیر وضعیت دانشجویان بازداشت شده هستم
 مسئوالن انتظامی و امنیتی در برخورد با دانشجویان خویشتندار باشند

دستگیری چند دانش آموز 
در اغتشاشات اخیر/ وزارت 
آموزش و پرورش چه برنامه 

ای خواهد داشت؟

آذری جهرمی به نظر مردم در مورد تقصیر 
وزارت خانه اش و فیلترینگ، واکنش نشان داد
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اتفاقات این چند روز از دید عده ای پشت پرده هایی هم دارد. پشت 
پرده هایی که برخی امروز را وادار کرده تا از استعفای حسن روحانی به 
عنوان تنها راه چاره حل نارضایتی معیشتی و اقتصادی مردم بگویند. 
اما آیا واقعا این طرح برای حل مشکالت مردم است یا اهداف و امیال 
سیاسی؟ این چند روز روزهای سختی برای حسن روحانی بود که اگر 
نبود او دردوروز، اندازه تمام این ماه ها  در تلویزیون ظاهر نمی شد تا با 

مردم سخن بگوید.
در کنار این روزهای سخت، بسیاری عملکرد او را هم در قبال اعتراضات 
و نارضایتی ها یشان زیر ذره بین گرفته اند، تا اینکه ببینند وی در چنین 
اما  اخیر  وقایع  از  پس  روحانی  رویکرد  می کند.  عمل  چگونه  شرایطی 
تنها سوال این روزها نیست. چرا که به نظر می آید تاریخ ارتباط برخی 
مردم و اصالح طلبان نیز از این تاریخ به بعد دگرگون خواهد شد و سر 
با صادق  مسائل  این  همه  درباره  می دهد.  خود  به  متفاوت  و شکلی 
زیبا کالم استاد دانشگاه و فعال سیاسی دگراندیش به گفتگو نشستیم. 
آقای زیباکالم! اخیرًا عده ای از دانشگاه امام صادق )ع( بیانیه ای داده و 
خواستاراستعفای روحانی شده اند، پیشتر نیز برخی از اصولگرایان تنها 
راه پاسخگویی به مطالبه معیشتی و اقتصادی اخیر مردم را استعفای او 
دانستند. از دیدگاه شما وقتی در چنین برهه ای مسئله استعفای رئیس 

دولت مطرح می شود، نشانگر چیست؟
مشکل اساسی برخی افراد خاص این بود که امیدوار بودند خواسته های 
را به سمت آقای روحانی و دولت بگیردو همه  لبه تیغ تیز خود  اخیر 
می خواستند  آنها  شوند.  روحانی  اقتصادی  سیاست های  علیه  شعارها 
و  نیفتاد  در عمل  اتفاق  این  اما  تبدیل شود،  روحانی  علیه  بر  شعارها 
شعارهای علیه روحانی در همان ابتدا به حاشیه رانده شد و جایش را 
متاسفانه به شعارهای ساختارشکنانه داد. اکنون که اهداف آنها در این 
امر به بارننشسته، می خواهند سیاست خود را با مطرح کردن استعفای 
روحانی تداوم دهند. مطرح شدن استعفای روحانی القای این مطلب 
است که همه مشکالت ایران از سوی دولت اوست. با این مضمون که 

اگر رئیس جمهور کنار رود همه مشکالت به بار آمده حل خواهد شد و 
همه این ناکارآمدی های ساختاری نتیجه بی کفایتی دولت است.

در این چند روز نوع عملکرد و برخورد حسن روحانی و دولت هم قابل 
بحث است. عملکرد روحانی دراین یک هفته و واکنش ها یش را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
روحانی  عملکرد حسن  یکی  کرد.  بررسی  باید  را  دو موضوع  اینجا  در 
در قبال حوادث اخیر یعنی یک هفته گذشته است و یک سوال دیگر 
عملکرد روحانی از خرداد و تیر امسال؛ یعنی طی ۶ ماهه گذشته است.

این یک  در مورد عملکرد دولت روحانی در 
دولت  که  شد  یادآور  باید  ناآرامی  هفته 
تنها بخشی از مسئولیت های این امور را در 
اختیار دارد، ما می دانیم که چنین تصمیماتی 
گرفته  ملی  امنیت  شورایعالی  در  معموال 

می شود.
روحانی  عملکرد  از  ارزیابی  خصوص  در  اما 
باید گفت قطعا روحانی در عملکرد ۶ ماهه 
گذشته چندان موفق نبوده و بودجه او نیز با 
نواقص زیادی همراه است. همه می دانند که 
مثال بخش های فرهنگی مربوط به تبلیغات 

در امور خاص بودجه تخصیص داده شده بسیار قابل توجه اند. ولی قرار 
به حذف یارانه سی و چهارمیلیون نفر و یا افزایش مالیات و... است. 

در مورد الیحه بودجه، سوال اصلی اینجاست که اگر ما بودجه کشور را 
یکصد ناموت فرض کنیم، چه قدر از این مبلغ در اختیار دولت روحانی 
ارتباطی با  ارکان هایی که  از اختیار او و مربوط  است و چه قدر خارج 
دولت ندارند. نقطه ضعف روحانی همین است؛ اینکه او با مردم شفاف 
سخن نگفت. تا وقتی ندانیم چه در بحث بودجه، چه در سیاست های 
خارجی و نظامی، تا چه میزان آقای روحانی تصمیم می گیرد، نمی توانیم 
روحانی  آقای  از  باید  ما  است!  مسئول  میزان  چه  تا  روحانی  بگوییم 

اکنون  که  انتظاراتی  باشیم؛  داشته  انتظار  او  از  اختیاراتش  اندازه  به 
اگر  بودجه  بحث  در  مثال  عبارتی  به  باشد؟  باید  قدر  چه  نمی دانیم 
به  است  دولت  دست  در  مقدار   xکشور درآمد  کل  از  که  می دانستیم 

اندازه همان »xمقدار« از او انتظار می داشتیم. 
کرد،  صحبت  تلویزیونی  مردم  با  اخیر  مسائل  مورد  در  بار  دو  روحانی 
آیا  نمی زند)!(  آن حرف  به  راجع  فعال  خبردادکه  پرده  ها یی  پشت  از  او 

محافظه کاری او و این نحوه گفتگو با مردم را صحیح می دانید؟
از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تا به امروز روحانی حتی یکبار هم با مردم روشن 
تلویزیون  در  که  باری  دو  نکرد؛ چه  صحبت 
به  که  اخیر  اتفاقات  در  وچه  کرد  صحبت 
صورت ضبط شده اظهاراتش از صدا و سیما 

پخش شد. 
شرایطی  چنین  در  قدر  چه  می کنید  فکر 
ضروری  مردم  با  تلویزیونی  زنده  گفتگوی 
کاری  روحانی بدون محافظه  اینکه  و  است؟ 
پشت پرده ها را بگوید تا چه میزان کمک به 

حل مشکالت اخیر می کند؟ 
و  خارجی  سیاست  درباره  تنها  نه  روحانی 
وضع بودجه باید شفاف صحبت کند بلکه او 
باید به عنوان رئیس جمهور خیلی صریح و صادقانه، راجع به مسائل و 

سیاست های داخلی نیز با مردم حرف بزند.
با این اوصاف سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد؟ 

شما سال ۱۴۰۰ را رها کن!مطمئن باشید سال۱۳۹۸ یعنی دو سال دیگر 
که انتخابات مجلس خواهد شد با کمال تاسف »تکرار می کنم« به هیچ 

وجه نتیجه سال ۹۴ را به بار نخواهد آورد.
امکان دارد سرخوردگان از اصالحات به سمت اصولگرایان حرکت کنند؟

خیر! به سمت اصولگرایان هم نمی رویم آنچه روی می دهد این است که 
برخی از مردم که از اصولگرایان در سال ۷۶ عبور کردند، اکنون بعداز ۲۰ 

سال از آن واقعه در سال ۹۶ از اصالح طلبان عبور کردند.
سوی  از  مجوز  صدور  و  قانونی  تجمع  یک  برگزاری  لزوم  شما  دیدگاه  از 
این  معتقدید  اینکه  یا  و  است؟  الزم  شرایطی  چنین  در  کشور  وزارت 

موضوع باعث تشدید اوضاع می شود.
آنکه  برای  نمی کند.  عوض  را  چیزی  مجوزدار  راهپیمایی  یک  برگزاری 
خواسته های تجمع کنندگان خواسته های متفرق و برخی تحقق نیافتنی 

است.
پس شما با دادن مجوز برای این تجمعات موافق نیستید؟

موافق هستم. اما دادن مجوز چیزی را عوض نمی کند مطمئن باشید 
ابراز  مجوز  و  قانون  چارچوب  در  نمی توان  را  شعارهای ساختارشکنانه 

کرد.
این  است.  داشته  احزاب  کل  دبیران  با  نشستی  کشور  وزارت  اخیرا 

موضوع تا چه میزان می تواند مفید باشد؟
احزاب  ندارند،  اعتباری  مردم  نزد  که  اصولگرا  احزاب  ندارد،  فایده ای 
اصالح طلب نیز اعتبار خودشان را از دست دادند بنابراین، اینکه احزاب 
آنها  به حرف  نکنید کسی  کار  کنید چه  کار  بگویند مردم چه  بخواهند 

گوش نمی دهد.
در چنین شرایطی عملکرد صدا و سیما را چه طور ارزیابی می کنید؟

یادمان باشد صدا و سیما نباید به گونه ای عمل کند که مردم را به سمت 
بی بی سی فارسی، شبکه من و تو و تلگرام سوق دهد. اگر صدا و سیما 
به  مردم  از  بخشی  توجه حداقل  کند  عمل  مفید  اندکی،  بود  توانسته 

سمت صدا و سیما جلب می شد.
برای آنکه ما بتوانیم اعتراضات مدنی و در چارچوب قانون داشته باشیم 

باید چه کنیم؟
بها  آن  به  و  داده  را شکل  کشور  در  واقعی  تشکل های  و  احزاب  باید 
بدهیم، باید این حزب های سیاسی مستقل بوده و حاکمیت قانون و 
دموکراسی حضور داشته باشد در غیر این صورت با وضعیت یک جامعه 

بیمار سیاست زده مواجه خواهیم بود.

نامزد  هاشمی  طبا  
انتخابات ریاست  جمهوری 
بعضی  گفت:   ۹۶ سال 
چون  می  کنند  فکر   ها 
شده ام  انتخابات  نامزد 
کاری  برایشان  می  توانم 
من  به  مثال  دهم،  انجام 
مراجعه می کنند که در حل 
مشکالت زندگی کمک شان کنم و بیشتر مطالبات 
من  از  افراد  که  است  اشتغال  و  شغل  زمینه  در 

دارند.
سید مصطفی هاشمی طبا درباره دالیل حضورش 
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ عنوان کرد: 
به این دلیل در انتخابات حضور پیدا کردم چون 
احساسم بر این بود اولویت هایی که باید رعایت 
انتخابات  در  همین  برای  لذا  نمی شود،  شود 
آقای  که  هستم  متوجه  به شخصه  کردم.  شرکت 
اما  می دهد  و  داده  انجام  خدماتی  چه  روحانی 
در  باید  داشت  انتظار  فقط  نباید  که  معتقدم 
میدان حضور پیدا کرد. برای همین در انتخابات 

حضور پیدا کردم.
بعضی ها فکر می کنند چون نامزد انتخابات شده ام 

می توانم برایشان کاری انجام دهم
در  نامزدی  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
و  سیاسی  شخصی،  زندگی  روی  انتخابات 
اجتماعی شما تاثیر گذاشت، عنوان کرد: خیر، در 
اما  نداشت،  تاثیری  چنان  آن  زندگی شخصی ام 
خب بعضی ها فکر می کنند چون نامزد انتخابات 
شده ام می توانم برایشان کاری انجام دهم، مثال 
به من مراجعه می کنند که در حل مشکالت زندگی 
کمک شان کنم و بیشتر مطالبات در زمینه شغل و 

اشتغال است که افراد از من دارند.
این  به  پاسخ  در  اصالح طلب  فعال سیاسی  این 
سوال که آیا برای نامزد شدن در انتخابات امسال 
دادید،  انجام  مشورتی  خاتمی  محمد  سید  با 
گفت: قبال هم گفتم من یک فرد مستقل هستم، 
انتخابات  در  حضور  برای  کسی  با  هم  امسال 

مشورت نکردم.
رهبری را فردی فراجناحی می بینم

ضرورت  بر  برخی  تاکید  درباره  هاشمی طبا 
با رهبری  ارتباط اصالح طلبان  افزایش و تقویت 
خاطرنشان کرد: من با شناختی که از رهبری دارم، 
رهبر  ایشان  می بینم.  فراجناحی  فردی  را  ایشان 
کشور هستند و همه جناح ها باید از ایشان حرف 
بعید  نظر شخصیتی  از  باشند من  داشته  شنوی 
داشته  ذهنیتی  همچین  یک  رهبری  می دانم 

باشد.
سیدمحمد  محدودیت های  مقایشه  درباره  وی 
اخیر  روزهای  ساختارشکنی های  با  خاتی 

برای  محدودیت ها  این  کرد:  عنوان  احمدی نژاد 
بگویم  می توانم  نیست  خوب  کشور  و  نظام 
گونه  همین  خاطر  به  خاتمی  آقای  محبوبیت 
رفتار ها بیشتر شده که کمتر نشده است بنابراین 
بست شینی  اگر  نمی کنم.  تأئید  را  حرکات  این 
که  کسانی  با  باید  قضائیه  قوه  است  غیرقانونی 
آقای احمدی نژاد  اگر  کند  برخورد  خالف می کنند 

خالفی کرده مسئوالن باید توضیح دهند.
این فعال سیاسی اصالح طلب افزود: حال اینکه از 
نظر قضایی بین آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد 
بپرسید.  خودشان  از  باید  می شود  گذاشته  فرق 
من از این که آقای خاتمی دچار محدودیت شده 
متاسفم، اگر کسی کار خالفی را انجام داده باید 

پاسخگو باشد.
روحانی  تغییری نکرده است

به  نسبت  اصالح طلبان  برخی  گالیه  درباره  وی 
آقای  گفت:  روحانی  راست  به  گردش  فرضیه 
روحانی  همان شخصیتی است که نشان می دهد 
و تغییری نکرده است اینکه انتظار داشته باشیم 
به سمت اصولگرایان تند تمایل پیدا کند درست 
نیست، روحیه و شخصیت رئیس جمهور همیشه 

همین طور بوده است.
دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم

هاشمی طبا در پاسخ به این سوال که آیا امکان 
دیدگاهی  به  توجه  با  آینده  انتخابات  برای  دارد 
که دارید دوباره نامزد شوید، گفت: از نظر سنی 
طبق قانون سنی محدودیت وجود دارد و فکر هم 

نمی کنم نامزد شوم.
آیا  می کنید  فکر  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
 ۱۴۰۰ انتخابات  برای  اصولگرایان  و  اصالح طلبان 
با یکدیگر ائتالفی خواهند کرد تا مانع ورود یک 
جریان تند رو به عرصه سیاسی شوند، گفت: خیر، 
فکر می کنم که چنین اتفاقی نیفتد، دو طرف به 

قدر کافی افرادی دارند که وارد میدان کنند
از  کارگزارن  حمایت  شایعه  درباره  هاشمی طبا 
الریجانی در سال ۱۴۰۰ ،خاطرنشان کرد: در داخل 
سیاسی  توانمند  شخصیت های  کارگزاران  حزب 
سال  چند  در  که  نمی دانم  واقعا  اما  دارند  وجود 
سیاست  عالم  افتاد،  خواهد  اتفاقی  چه  آینده 
اتفاق  آن  در  امکان  چیزی  هر  که  است  عالمی 

می افتد.
از  نباید  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
ظرفیت هایی مانند سید حسن خمینی و یا ناطق 
نوری در کشور بیشتر استفاده کرد، تاکیر کرد: فکر 
سیاسی  عرصه  و  فضا  در  افرادی  چنین  که  این 
تشخیص  و  نظر  به  بستگی  بگیرند  قرار  کشور 
خودشان دارد من نمی توانم اظهار نظری در این 

مورد انجام دهم.
منبع:ایلنا

هاشمی طبا : روحانی  تغییری نکرده است
دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم

صادق زیباکالم : صدا و سیما نباید به گونه ای عمل کند که مردم را به سمت بی بی سی فارسی، شبکه من و تو و تلگرام سوق دهد
مردم از اصالح طلبان هم عبور کردند

از  نقل  به  ارمغان  نشریه  سیاسی  کارگروه  گزارش  به 
خبرگزاری برنا؛ »سید ناصر قوامی«، نماینده اصالح طلب 
گفت:  اخیر  اعتراضات  درباره  گفتگو  در  ششم،  مجلس 
را روشن  را کلید زده و آتش آن  افراد اعتراضات  برخی 

کردند تا به زعم خود دولت روحانی را  زمین گیر کنند اما 
کنترل اعتراضات از دست شان خارج شد و کار به اینجا 

کشید که امروز باید پاسخگو باشند.
قوامی شعارهایی که در تظاهرات سر داده شد را غیرقابل 
دفاع دانست و افزود: مردم مطالبات و انتقاداتی دارند. 
آنها از تبعیض، فساد و... خسته شده اند و دولت باید با 

آنها صحبت کرده و قانع شان کند.
او ادامه داد: البته این جدا از کسانی است که به جمعیت 
مردم نفوذ کرده و شعارهای عجیب در حمایت از رضاشاه 
مطرح می کردند. در حالی که خاندان پهلوی و جامعه 
جهانی اذعان دارند مردم ایران دیگر به گذشته باز نمی 

گردند و طرح این موضوعات شدنی نیست.
کرد:  اظهار  اعتراضات  ریشه  درباره  سیاسی  فعال  این 
اقتصادی  با مشکالت  زمانی که مردم  در دولت گذشته 

فراوانی روبرو بودند و تورم تا مرز 50 درصد رسید، برخی 
مردم را به همراهی با دولت وقت هدایت و توصیه می 
کردند که وقتی پول نیست اشکنه بخورند یا یک وعده 
آنها تا می توانستند در این چند سال  اما  غذا بخورند، 
علیه دولت روحانی موضع گیری کردند و کار را به اینجا 

کشاندند.
راحتی  این  به  اقتصادی  اینکه مشکالت  بیان  با  قوامی 
ها حل نخواهد شد، گفت: مشکالت به این زودی حل 
احمدی  خاتمی،  های  دولت  که  همانطور  نخواهد شد؛ 
اقتصادی  مشکالت  بر  نتوانستند  روحانی  حتی  و  نژاد 
نیاز به سرمایه  و بیکاری غلبه کنند. کشور برای توسعه 
حضور  برای  داخل  در  شرایط  اما  دارد  خارجی  گذاری 

سرمایه گذاران فراهم نیست.
خبرنگار: محمد غالمی - منبع :برنا

بازخوانی آثار سیاست های اقتصادی دولت اصولگرا بر معیشت 
مردم

 یک برگ از تاریخ ورق خورد و بازنشر نخستین سفر استانی 
یک  ریشه های  گذشته،  سال   11 در  خوزستان  به  احمدی نژاد 
از  خبر  یک  انتشار  با  فقط  و  تحلیل  بدون  را  تاریخی  خطای 
انتخاب  از  سال  دوازده  اینک  است.  گرفته  هدف  روزگار  آن 
و  است  گذشته  ایران  رئیس جمهور  به عنوان  احمدی نژاد 
بازخوانی برخی شعارهای او در دوران پیشا »بگم بگم« شاید 

بتواند منشأ بسیاری از مشکالت امروز کشور را نمایان سازد.
روزی  »اگر  گفت:  خوزستان  منتخبان  با  دیدار  در  احمدی نژاد 
این  از  برخی  اقتصادی  بتوانیم مسائل  که  فراهم شود  شرایط 
افراد و گروه ها را فاش کنیم مشخص خواهد شد که با شعار 
توسعه چه بالیی بر سر مردم می آورند.« از همین جمله می توان 
متوجه شد که احمدی نژاد در یک تقابل آشکار با مسیر توسعه 
توسعه  برنامه نویسی  اصول  مبنای  بر  پیشین  دولت های  که 
ایجاد کردند، سیاست های خود را طراحی می کند و با بازخوانی 
و  اصولگرایان  ساله  دولت هشت  اقتصادی  سیاست های  آثار 
نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی این روز ها می  توان دریافت 
که سیاست های غیراصولی دولت اصولگرا چه بر سر معیشت 
مردم آورده است. رئیس جمهور سابق در نخستین اقدام خود، 

سازمان مدیریت و برنامه  ریزی کل کشور را منحل کرد.
 پس از آن شوراهایی نظیر شورای عالی پول و اعتبار و در نهایت 
اثبات  به همگان  تا  نیز منحل ساخت  را  اقتصاد  عالی  شورای 
اقتصادی  تصمیمات  برای  خودش  تشخیص  به  فقط  که  کند 
توکلی گفت:»دولت  احمد  به  که  ا ست  و همانی  عمل می کند 
ژنرال ها نمی خواهم، رئیس جمهور به سرباز نیاز دارد.« و همو 
 88 سال  انتخابات  کاندیداهای  از  یکی  با  مناظره  در  که  بود 
باشد!  امور  تمام  ارشد  کارشناس  باید  رئیس جمهور  گفت: 

بازخوانی  سیاست های احمدی نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او 
در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات 
اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این 
است که آیا احمدی نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی 
جامعه  بود؟  خواهد  دهم  و  نهم  دولت  دو  عملکردهای 

منتظراست شاید اتفاقی دراین زمینه بیفتد.

عجیب و عجیب تر!
احمدی نژاد به رغم سردادن شعارهای عدالت خواهانه، وضعیت 
اجتماعی  و  اقتصادی  عدالت  با  مرتبط  شاخص های  تمامی 
گفتمانی  حامیان  با  که  او  کرد.  مواجه  مشکل  با  را  کشور  در 
متفاوتی بر سر کار آمده بود، دیری نپایید که تمامی مدیران 
و کارشناسان اقتصادی اصولگرا را در مقابل خود یافت. محمد 
خوش چهره که در ایام انتخابات 84 به نمایندگی از احمدی نژاد 
به مناظرات انتخاباتی می رفت، به نخستین منتقد سیاست های 
تبدیل شد. حسن سبحانی،  در مجلس  احمدی نژاد  اقتصادی 
دیگر  مصباحی مقدم،  غالمرضا  و  نادران  الیاس  توکلی،  احمد 
اقتصاددانان اصولگرای مجلس وقت بودند که به رغم همراهی 
سرسخت  منتقدان  و  مخالفان  به  احمدی نژاد،  با  انتخاباتی 

سیاست های او بدل شدند.
نامه ای  در  کشور  برجسته  اقتصاددان   60 که  نپایید  دیری 
کشور  برای  که  تصمیماتی  عواقب  از  را  احمدی نژاد  سرگشاده، 
تداوم  صورت  در  که  دادند  هشدار  و  ساختند  آگاه  می گیرد 
بازگشت«  غیرقابل  شرایط  به  کشور  »اوضاع  سیاست ها  آن 
خواهد رسید. فاصله گرفتن کارشناسان و اقصاددانان اصولگرا، 
داود  رفاه،  وزیر  کاظمی  پرویز  و  کرد  سرایت  هم  دولت  به 
دانش جعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر رئیس سازمان برنامه و 
بودجه، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، وزیری هامانه و نوذری 
سعیدی کیا  کشاورزی،  وزیر  اسکندری  محمدرضا  نفت،  وزرای 
از  مرکزی،  بانک  کل  روسای  مظاهری  و  وزیر مسکن، شیبانی 
با دولت  راه  تا نیمه  نتوانستند حتی  جمله مدیرانی بودند که 
این حال  با  باشند.  همراه  احمدی نژاد  ضدتوسعه  و  پرنوسان 
هیچ یک از این کناره  گرفتن ها خللی در عزم ویرانگر احمدی نژاد 
برای نابودی زیرساخت های اقتصادی کشور وارد نساخت و او 
با انرژی بسیار به تخریب هرآنچه که باقی مانده بود پرداخت.

ساختارگریزی، به هر قیمت

محمود احمدی نژاد بارها گفته بود که به برنامه چهارم توسعه 
اعتقاد ندارد و این برنامه باید خمیر شود! وی عالوه بر برنامه 
نیز  مجلس  مصوب  قوانین  به  نسبت  بارها  توسعه،  چهارم 
در  احمدی نژاد  مثال  به طور  داد؛  بروز  را  مشابه  واکنش هایی 
صحن مجلس با تاکید بر اینکه »مجلس در راس امور نیست«، 
را  یارانه ها  هدفمندی  درباره  مجلس  مصوب  قانون  که  گفت 
آن  اقتصاد  نمی کند! مرد ساختارسوز  اجرا  را  آن  و  ندارد  قبول 
روزها و ساختارگریز سیاست امروز، در یک سخنرانی با لحنی 
غرورآمیز گفت: خدا را شاکرم که چیزی از علم اقتصاد نمی دانم! 
اینک میراثی از احمدی نژاد برجای مانده که دیگر پیش چشمان 
لمس  وجود  تمام  با  را  آن  و  هویداست  شهروندان  یکایک 

می کنند.

عدالت به سبک محمود!
زدودن آثار َاَبرتورم سال های گذشته و همچنین رشد اقتصادی 
نزدیک به منفی 7 درصد در کنار بیکاری گسترده، فساد شدید 
اساسی  کاالهای  خرید  برای  گسترده  صف های  سیستماتیک، 
میراث  جهان،  تاریخ  بین المللی  تحریم های  شدیدترین  و 
از  بیش  کشور  که  است  سال هایی   در  سابق  رئیس جمهور 
با  احمدی نژاد  اگر  حتم  به طور  داشت!  درآمد  دالر  800 میلیارد 
لجاجت خود سازمان  برنامه و بودجه را منحل نمی کرد، کشور 
از انضباط پولی و مالی بیشتری برخوردار می بود و می توانست 
نفتی  درآمدهای  دالر  680 میلیارد  از  بیش  کردن  ذخیره  با 
)مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه( اکنون فقر و بیکاری را 
نه تنها  افسوس،  اما  کند.  ریشه کن  کشور  در  اساسی  به صورت 
ناموت  700هزار میلیارد  بلکه  نماند  باقی  دولت  برای  ذخیره ای 
105 هزار میلیارد  بازنشستگی،  ورشکسته  صندوق های  بدهی، 
ناموت معوقات بانکی، کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، 
4 میلیون بیکار رسمی که ساالنه یک میلیون نفر بر جمعیتشان 
افزوده می شود و نقدینگی افسارگسیخته ای که هر دولتی را از 
پا درمی آورد، به جا ماند. اینک مردم ایران باید بدانند که چه 
کسی با چه اسم رمزی، اقدام به ویران کردن سقف خانه ها و 
آجر کردن نان هایشان داشته است. این اسم رمز چیزی نیست 
جز واژه معروف و مقدس »عدالت« که در ادبیات احمدی نژاد 
بارآورد و نه  به  با توسعه تعریف شد و نه عدالتی  در ضدیت 

گذاشت که توسعه ای به بار بنشیند!

نماینده اصالح طلب مجلس ششم گفت : کسانی که اعتراض را شروع 
کردند اما کنترل آن از دست شان خارج شد، امروز باید پاسخگو باشند

محاکمه احمدي نژاد 
مطالبه معترضان



برخورد نفتکش ایرانی با کشتی غالت 
در ساحل شرقی چین + اسامی مفقود 

شدگان ایرانی
نشریه  اقتصادی  گروه  گزارش  به 
در  کشتی  دو  برخورد  اثر  بر   - ارمغان 
آب های ساحل شرقی چین که دیشب 
اتفاق افتاد، در مجموع ۳۲ نفر از خدمه کشتی شامل ۳۰ 
ایرانی و دو بنگالدشی ناپدید شدند.وزارت حمل و نقل چین 
در بیانیه ای گفت: تانکر موسوم به Sanchi با پرچم پاناما 
مایلی   ۱۶۰ در   CF Crystal تجاری  نام  با  بر  فله  شناور  و 
که  کردند  برخورد  یکدیگر  با  شانگهای  نزدیکی  در  ساحلی 
کشتی ها یک نفتکش بر اثر این برخورد آتش گرفته است.

وزارت حمل و نقل چین روز یکشنبه اعالم کرد بر اثر برخورد 
دو کشتی در آب های ساحل شرقی چین که دیشب اتفاق 
افتاد، در مجموع ۳۲ نفر از خدمه کشتی شامل ۳۰ ایرانی و 

دو بنگالدشی ناپدید شدند.
بنا بر بیانیه وزارت حمل و نقل چین، در پی این برخورد که 

شنبه حدود ساعت ۲۰ به وقت محلی )۱۲ به وقت گرینویچ( 
روی داد، یک تانکر حامل ۱۳۶ هزار تن نفت تغلیظ شده 
شامل  نفر   ۳۲ که  آن  خدمه  و  گرفت  آتش  کامل  طور  به 
عملیات  شدند.  ناپدید  بودند،  بنگالدشی  دو  و  ایرانی   ۳۰

جستجو برای یافتن این افراد آغاز شده است.
وزارت حمل و نقل چین افزود دومین کشتی که یک کشتی 
را به خطر  باری چینی است متحمل خسارتی که امنیتش 

بیندازد نشده است و خدمه آن نجات داده شدند.
وزارت حمل و نقل چین توضیح داد حدود ساعت یک روز 
یکشنبه به وقت گرینویچ، آتش سوزی در نفتکش که هنوز 
روی آب شناور بود، ادامه داشت و آثار نفت روی سطح آب 

قابل مشاهده بود.
این حادثه حدود ۱۶۰ مایل دریایی )۳۰۰ کیلومتری( شرق 
در  شانگهای،  شهر  نزدیکی  در  یانگ تسه  رودخانه  مصب 
شرق چین روی داد. تصاویر منتشر شده در تلویزیون دولتی 
نشان  را  گرفته  آتش  نفتکش  تصاویر  تی وی«  »سی سی 

داد.

وزارت حمل و نقل چین خاطر نشان کرد نفتکش سانچی 
Sanchi با پرچم پاناما و طول ۲۷۴ متر برای شرکت ایرانی 
به  و  کرد  می  کار   Bright Shipping شیپینگ«  »برایت 
سمت کره جنوبی برای تحویل محموله خود در حرکت بود.

دومین کشتی، یک کشتی باری چینی با پرچم هنگ کنگ 
حامل ۶۴ هزار تن غالت بود که ۲۱ نفر خدمه آن که همگی 

ملیت چینی دارند، نجات داده شدند.
مقامات دریایی چین هشت کشتی را برای عملیات جستجو 
و نجات به محل حادثه فرستادند و کره جنوبی نیز در این 
عملیات شرکت دارد. کره جنوبی یک کشتی گارد ساحلی و 

یک هواپیما را به محل حادثه اعزام کرده است.
- اسامی ۳۰  خدمه  ایرانی مفقود شده در این  حادثه

نقیان، حسین جهانی هل  - مجید قصابی عروجی، مجید 
سعید  عنایتی،  میالد  آبادی،  قاسم  ابولی  احسان  آباد، 
دهقانی، پوریا عیدی پور، سجاد عبداللهی، محمد کاووسی 
محمدرضا  هشکوایی،  بهاری  حامد  محبی،  فرید  تکاب، 
محمد  رومیانی،  حسن  صادقی،  مهدی  ماسوله،  رضازاده 
نظامی،  ابوذر  سامری،  عبدالغنی  اتحاد،  بهرام  پیریائی، 
کهن،  حیدریه  علی  فر،  نجفی  علیرضا  حیدری،  سیدجواد 
علیزاده  مسلم  عروی،  میالد  افشاری،  یاور  پوریایی،  بهرام 
نودهی، عبدالکریم بشارتی پور، امید ضیایی، ایوب مظفری 

عبدگاه، احسان فرجی و ساقی فعال.

مهندسی،اقتصادی۴ شماره ۲۵۶
 ۲۰ دی 139۶

ایرانی نفتکش  برای  حادثه 
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بسمه تعالی
اقتصادی،  فرهنگی،  نشریه  محترم  مسئول  مدیر 

اجتماعی و سیاسی ارمغان
جناب آقای مسعود کریم پور نطنزی

با سالم
آقای مهندس رجبی  انتشار مصاحبه  احتراما حسب 
نظام  سازمان  رئیس  و  شیراز  مردم  محترم  نماینده 
مورخ   254 شماره  در  کشور  ساختمان  مهندسی 
آذرماه96 آن نشریه و مطالبی که در خصوص  سوم 
گردید،  مطرح  جم«   عرفانیان  اینجانب«حمید 
مقتضی است وفق ماده 23 قانون مطبوعات مصوب 
در  اینجانب  پاسخ  انعکاس  به  نسبت   ،1364 سال 
همان صفحه و ستون در نخستین شماره آتی نشریه 

ارمغان اقدام نمایید.
الف(   در خصوص طرح سوال نشریه ارمغان با این 
مضمون که »....امضا فروشی تا جایی پیش رفته که 
مشاور معاون وزیر مسکن نود درصد مهندسان را در 
آن  است  الزم  خواند.....«.  امضافروش  ملی  رسانه 
نشریه منبع و ماخذ مطلب فوق را ارائه و در صورت 
تناقض مضمون فوق با مستند اصلی یعنی متن فایل 
برنامه گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما در مورخ 24 
و  فوق  مطلب  تصحیح  به  نسبت  اوال«  آن   96 مهر 

ثانیا« انتشار اصل مطلب اقدام نماید. 
بر  ناظر  اینجانب  توسط  شده  طرح  موضوع  ب(  
مجری  و  طراحی  مهندسی  شرکت های  فعالیت 
مجرد.  صورت  به  مهندسین  نه  و  بوده  ساختمان 
قانون  روزنامه  در  نیز  این  از  پیش  که  موضوعی 
شماره 1060 مورخ 96/08/09 و مصاحبه با خبرگزاری 
ایسنا با کد خبر 96080804566 مورخ 96/08/08 به 
رویه شکل گیری و کسب  پرداخته بودم.  تشریح آن 
مقررات  و  ضوابط  طبق  فوق  شرکت های  صالحیت 
ظرفیت اعضای  تجمیع  مبنای  بر  همواره  مربوطه 
آن  عضویت  به  که  است  صالحیت داری  حقیقی 
موضوعی  صوری گری  پدیده  لذا  درآمده اند.  شرکت 
مسئولیت  توزیع  بر  مبتنی  که  نهادینه  کامال  است 
بر اساس ظرفیت  متراژی اعضاء آن شرکت ها شکل 
قانون  مهمترین ضعف های  از  امر  این  است.  گرفته 
مربوطه  آئین نامه های  و  ساختمان  مهندسی  نظام 
شهرهای  در  صوری گری  میزان  بیشترین  است.  آن 
غالب  در  مهندسین  فعالیت  که  اتفاق می افتد  بزرگ 
اشخاص حقیقی، بسیار محدود یا غیر ممکن است، 
مهندسی  دفاتر  یا  از شرکت ها  یکی  اینکه عضو  مگر 
فوق باشند. در مقابل بیشترین تاثیرگذاری مهندسان 
در  صوری گری  میزان  کم ترین  و  مجرد  بصورت 
شهر های کوچک است. در شهرهايى كه شركت های 
مورد اشاره در آن فعاليتی ندارند، سوداگرى زمين و 
ساختمان به شدت شهرهاى بزرگ نيست و بيشترين 

پروژه ها تا چهار طبقه )گروه هاى الف و ب( تعريف 
مهندسان  تعداد  بین  منطقی  تناسبی  لذا  مي شوند؛ 
با تمام  پروژه ها وجود دارد. هر چند  با تعداد  فعال 
این  از  بسیاری  در  صوری گری  پدیده  تفاسیر  این 
شهرها بصورت چشم گیری به چشم می خورد. بعنوان 
مثال می توان به ساخت وسازهای نسیم شهر در 25 

کیلومتری تهران اشاره کرد.
این روش ارائه خدمات توسط شرکت ها که منجر به 
می شود،  پروژه ها  در  مهندسان  واقعی  حضور  عدم 
رویه ای است که با ابتدایی ترین اصول عقلی، منطقی، 
عرفی و حقوقی سازگار نیست. لذا ضمن تاکید مجدد 
اشتباه  ساختار  از  ناشی  که  مطروحه  موضوع  بر 
قانون در آئبن نامه های مربوطه، سکوت دستگاه های 
پنهان کاری  در  سعی  و  تفاوتی  بی  است؛  نظارتی 
موضوع توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان 

نیز جای سوال دارد؟ 
نظام  سازمان  رئیس  قول  نقل  خصوص  در  ج(   
دیگر  ....یک موضوع  که«  این مضمون  با  مهندسی 
درآوردند،  را  آقا  این  پرونده  و  رفتند  دوستان  اینکه 
در  ایشان  خود  و  است  مشهد  برای  ایشان  پروانه 
الزم  زیر  توضیحات  می کنند....«  فعالیت  تهران 

االنتشار است:
حداقل انتظار از نماینده مردم و این  است   .1 .1
و  هیجانات  از  دور  به  موضوعات  بیان  در  اوال«  که 
اخالقی  حرمت های  حفظ  با  و  احساسی  رفتارهای 
مبادرت  افراد  اجتماعی  و  خصوصی  حوزه  های  در 
رفتارهای  احساسی  اینگونه  وقوع  که  ورزند. هرچند 

از بسیاری مسبوق به سابقه است. 
مشهد  شهر  برای  ایشان  پروانه  عبارت«   .2 .2
است« فاقد هرگونه معنای حقوقی در قانون مربوطه 
است. پروانه اشتغال نمی تواند برای یک شهر باشد. 
پروانه اشتغال مجوز ملی فعالیت مهندسان است نه 
مجوز استانی و یا شهرستانی. در این خصوص ماده 
»پروانه  می دارد:  اشعار  قانون  نامه اجرایی  آئین   22
اشتغال براي مدت سه سال در سراسر کشور، در رشته 

و تخصیص تعیین شده معتبر است«. 
فعالیت  تهران  در  ایشان  خود  »و  عبارت   .3 .3
می کند« نیز مجددا« فاقد معنی است. دامنه فعالیت 
حرفه ای اینجانب نه تنها محدود به تهران و مشهد 
شیراز،  جمله  از  کشور  دیگر  شهرهای  که  نمی شود 
برازجان،  بوشهر،  فیروزکوه،  داراب،  نهاوند،  کرمان، 
رشت، چالوس، اهواز، مسجد سلیمان و همچنین در 
شهرهای دیگر کشورها نظیر کانادا، نیجریه، سنگاپور 
و افغانستان گسترش داشته است. فعالیت هایی که 
هیچ ارتباطی به سازمان نظام مهندسی ساختمان و 

به پروانه اشتغال ندارد. 
و  اشتغال  پروانه  به  مرتبط  فعالیت های   .4 .4
طبق  نیز  بنده  مهندسی  نظام  سازمان  در  عضویت 
ضوابط و مقررات قانونی در شهر محل تولد و رشدم 
یعنی مشهد )استان خراسان رضوی( که یکی از دو 
بوده  متمرکز  است،  کشور  در  اقامتم  پایگاه دائمی 
است. حداقل انتظار از دوستان صاحب نظر اینست 
که در بیان مطالب مستند به ضوابط و مقررات قانون 
نظام مهندسی و کنترل ساختمان اظهار نظر نمایند تا 
انحراف  برای  ایجاد حواشی  خدای نکرده شبه ای در 

موضوع وارد نشود:
اشعار  قانون   6 ماده   1 تبصره   - *
به  قانون  اين  در  استان  می دارد:«مهندس حوزه هر 
شخصي اطالق مي شود كه حداقل متولد آن استان 
درخواست  تسليم  تاريخ  از  پيش  ممتد  ماه   6 يا 

عضويت، در آن استان مقيم باشد«
تبصره 2 ماده 6 قانون اشعار می دارد: »هر   - *

يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي توانند 
عضويت يابند«

نامه اجرایی قانون  آئین  تبصره 2 ماده 22   - *
بخواهد  پروانه  دارنده  می دارد:«درصورتی   اشعار 
آن  مهندسی  نظام  در  که  استانی  محدوده  از  خارج 
کند  استتفاده  خود  اشتغال  پروانه  از  است،  عضو 
نظام  اطالع  به  کتبی  بطور  را  مراتب  است  مکلف 

مهندسی هر دو استان برساند«.
محدودیتی  و  منع  گونه  هیچ  قانون  تنها  نه  لذا 
مکان  و  محل  جنبه  از  مهندسی  خدمات  ارائه  برای 
قائل نشده است و یلکه شرایط استفاده از خدمات 
مهندسین خود را خارج از محل اقامت ایشان را نیز 
پیش بینی کرده است. متاسفانه به نظرمی رسد این 
ظرفیت قانونی بصورت آگاهانه ای مورد استفاده قرار 

نمی گیرد که این نیز جای سوال و تامل دارد؟
این موضوع به این معنی است که یک مهندس در 
داخل کشور نمی تواند در مکان های مختلف به ارائه 
خدمات مبادرت ورزد، در اینصورت اساسا« وجاهت 
بحث صدور خدمات فنی و مهندسی به چه معنایی 
است؟ وقتی قانون تا این میزان ناتوان و ابتر است، 
فنی  با شعار صدور خدمات  هزینه کردهای مختلف 
قانونی صورت  و مستندی  منطق  با چه  مهندسی  و 

می پذیرد؟
و  اشتغال  پروانه  بین  تناقض  کشف  عدم   .5 .1
فعالیت بنده توسط دوستان، در زمان دعوت و اعزام 
استان  سازمان  نمایندگان  از  یکی  عنوان  به  بنده 
مقامات  با  مذاکره  و  مالقات  برای  رضوی  خراسان 
تاجیکستان  دوشنبه  شهر  یا  افغانستان  هرات  شهر 
باعث  نظر  به  که  مهندسی  خدمات  صدور  حوزه  در 
اعتبار آن سازمان بود، یا در برگزاری تنها کارگاه علمی 
مهندسی  دانشکده  در  کشور  از  خارج  آموزشی  و 
دانشگاه هرات به نام سازمان آن استان و یا در زمان 
در  رضوی  خراسان  سازمان  انتخابات  کاندیداتوری 
سال 94، تماما« جای سوال و تامل دارد؟ این میزان 
دلسوزی و احساس مسئولیت دوستان در آن زمان 

کجا بود و چه می کردند؟ 
شفاف  فرایند  ادامه  در  جنابعالی  نظر  به   .6 .2
سازی و اطالع رسانی عمومی که توسط دوستان و 
می پزیرد،  انجام  اشخاص  پرونده  کردن  رو  و  زیر  با 
سازمان  اعضاء  و  مردم  آشنایی  جهت  است  الزم 
نسبت به ارائه شناسنامه حرفه ای و اعتباری این افراد 
استانی  سازمان های  در  ایشان  تاثیرگذاری  میزان  و 
نمایید.  اقدام  گذشته  سالیان  طی  مرکزی  شورای  و 
تنها  افراد  این  که  هستند  مطلع  همگان  هرچند 
با هدف حفظ  تنها  به دلیل احساس مسئولیت ملی 
حقوق جامعه، مهندسان و اعتالی صنعت ساختمان 
فعالیت  و  دائمی  حضور  به  موظف  را  خود  کشور، 
همیشگی در این سازمان     ها کرده اند و نه دالیل دیگر، 
در غیر اینصورت بنا به گفته جنابعالی در این مصاحبه 
آش  چندان  موجود  شرایط  در  سازمان  ریاست   «
دهن سوزی هم نیست«. جهت اطالع متذکر می شوم 
و  اعتباری  جایگا      های  پرافتخارترین  جزو  این سمت 
اجتماعی افراد در کشورهای توسعه یافته است. ای 
کاش توضیح می دادید که از این سمت انتظار چگونه 

َآشی را داشتید، که آش فعلی مورد وثوق نیست؟
دستاوردهای  بدانند  مشتاقند  مخاطبان   - *
سطح  ارتقاء  اوال«در  باسابقه  دوستان  این  حضور 
و  حرفه ای  افزوده  ثانیا«  و  ساختمان  صنعت  کیفی 
بوده  چه  آن  اعضای  و  سازمان  برای  آنان  اعتباری 
است؟ به واقع این دوستان عصاره و چکیده جامعه 
حرفه ای و مهندسی ساختمان کشور هستند؟ میزان 
حق ماموریت ها،  پاداش ها،  حقوق ها،  دریافتی ها، 

و  ذهاب  و  ایاب  هزینه های  سنوات،  حق الجلسات، 
مسافرت   ها و اقامت در هتل ها چه میزان بوده است؟ 
میزان کارکرد پروانه اشتغال، تعداد و نوع پروژه ها و 
مزایای دیگر ناشی از سمت های ایشان در سازمان ها 
انواع کمیسیون های  بوده است؟ هدف تشکیل  چه 
مرکزی  شورای  و  استانی  سازمان های  در  رنگارنگ 
چه  آن  خروجی  و  هزینه ها  میزان  است؟  بوده  چه 
این  از تشکیل  بوده است؟ میزان دریافتی دوستان 
تناسب  کلی  بطور  و  است؟  بوده  چه  کمیسیون ها 
این هزینه ها با تاثیرات ناشی از آن در زندگی مردم 
و حوزه ساخت و ساز چیست؟ پرداخت این هزینه 
از جیب کیست و از چه منابعی تامین می شود؟ آیا 
سازمان های نظام مهندسی تحت هدایت و مدیریت 
ایشان تاکنون توانسته اند الگوی یک ساختمان خوب 
را به جامعه معرفی کنند، که خود را قیم مردم و اعضا 

می دانند؟
و  مداری  قانون  حساسیت،  به  توجه  با   .7 .1
دسترسی جنابعالی به انواع پرونده ها، انتظار است 
نماینده  و  مهندسی  نظام  سازمان  رئیس  کسوت  در 
مجلس نسبت به شفاف سازی و روشنگری ابهامات 
اقدام  مانده  بی پاسخ  و  مطرح  بار ها  که  موجود 
قانونی تشکیل  مثال« وجاهت  آنرا  نتایج  و  فرمایید 
انواع کمیسون های رنگارنگ نظیر کمیسیون تنسیق 
یا  خراسان رضوی،  استان  در  آن  تصمیمات  آثار  و 
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  نقش  تعیین 
مشهد،  ثامن  منطقه  پروژه های  در  رضوی  خراسان 
اعضای  غیبت  وضعیت  تعیین  خصوص  در  یا 
در  دیگر  موارد  بسیاری  و  استانی  مدیره های  هئیت 

استان های کشور مبادرت ورزید. 
عنوان  به  جنابعالی  رجبی  مهندس  آقای   .8 .2
آن  آرمان  مهمترین  که  مردم  طلب  اصالح  نماینده 
»گفتگو، نقدپذیری و پذیرش نظرات مخالف« بوده 
به  کرده اید.  پیدا  راه  مجلس  به  و  کرده  رای  کسب 
این دلیل انتظار است در مواجهه با تفکرات، نقدها، 
مهندسی  نظام  حوزه  در  مطروحه  تحلیل های  و 
مخاطبان،  به  اشتباه  آدرس  ارائه  بجای  ساختمان 
حذف منتقدین و صرف وقت در زیرورو کردن پرونده 
اقدام  نو   اندیشه هایی  و  فکر  تولید  به  آن،  و  این 
تاثیرگذار  موجود  وضعیت  تغییر  در  کمی  تا  نمایید 
بزرگترین  که  داده  نشان  تاریخی  سابقه  باشید. 
صدمات وارده به کشور نه از جانب دشمن خارجی، 
که ناشی از همین رفتارها و فقدان تفکری بوده که 
همواره منافع مردم را در اولویت دوم و سوم فرض 
تنها  گروهی  منافع  تامین  شک  بدون  است.  کرده 
اجتماعی  مقبولیت  و  جامعه  منافع  تامین  سایه  در 
به  محکوم  اینصورت  غیر  در  و  می شود  تعریف  آن 
اجتماعی،  تحوالت  سرعت  و  شتاب  است.  شکست 
در  که  است  زیاد  قدری  به  تکنولوژیکی  و  اقتصادی 
صورت همگام نبودن با روند این تغییرات از گردونه 
خواهیم  منزوی تر  روزبه روز  و  خارج  جهانی  توسعه 
شد. یادمان باشد که مردم با جان و مال خود همواره 
پرداخت کننده هزینه های سنگین محافظه کاری  تنها 
و  بوده اند  ساز  و  ساخت  حوزه  دست اندرکاران 
آلودگی های  و  آب  بحران  زلزله،  از  ناشی  صدمات 

زیست محیطی بارزترین گواه آن است. 
لذا با حذف صورت مسئله بحران موجود که بخش 
عملکرد  قانون،  ساختارهای  به  مربوط  آن  از  مهمی 
سازمان های نظام مهندسی و نحوه مدیریت و ارائه 
خدمات حرفه ای مهندسی است، نمی توان به حل آن 
ساختمان  مهندسی  نظام  کشتی  نظر  به  کرد.  کمک 
سوراخ است و همه مسافران سوار بر این کشتی نیز 

پایشان خیس است.

پاسخ مهندس عرفانیان در رابطه با مصاحبه شماره قبل نشریه ارمغان
 با مهندس رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی کشور  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی

در ادامه صفحه اول ...
12-  بودجه سال 97 از حیث منابع و مصارف بالغ بر یک میلیون 
و یک صد و نود و چهار هزار میلیارد ناموت پیش بینی شده است. 
هزار   424 حدود  ها  درآمد  لحاظ  از  دولت  عمومی  بودجه  منابع 
میلیارد ناموت و منابع عمومی بالغ بر 368 هزار میلیارد ناموت ذکر 
شده است. درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ 
بر 56 هزار میلیارد ناموت و بودجه شرکت های دولتی و بانک ها 
و مؤسسات وابسته به دولت حدود 813 هزار میلیارد ناموت پیش 
صورت  ها  شرکت  عملکرد  بر  کافی  نظارت  معمواًل  که  شده  بینی 

نمی گیرد.
ایران  تاریخ  بودجه  ترین  نظارتی  می تواند   97 سال  بودجه    -13
باشد. انفجار اطالعات و ورود فضای مجازی بر مبحث بودجه باعث 
شده که کلیه ردیف ها با ذکر جزئیات در تلگرام و توییتر و فضای 
بودجه  اینکه  جمله  از  بگیرد.  قرار  ارزیابی  مورد  و  بچرخد  مجازی 

دستگاه های ذیل بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

* • مرکز خدمات حوزه علمیه - 600 میلیارد ناموت
* • شورای عالی حوزه های علمیه - 440 میلیارد ناموت

* • جامعه المصطفی - 300 میلیارد ناموت
* • حق بیمه طالب - 296 میلیارد توما

* • شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران - 258 میلیارد توم
* • نهار رهبری در دانشگاه ها-128 میلیارد ناموت

* • شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی - 47 میلیارد ناموت
* • مجمع جهانی اهل بیت - 47 میلیارد ناموت

* • صندوق توسعه فرهنگ قرآنی - 40 میلیارد ناموت
* • مجمع جهانی تقریب مذاهب - 37 میلیارد ناموت 

* • نشر آثار امام خمینی - 26 میلیارد ناموت
* • راهیان نور - 22 میلیارد ناموت

* • آستان مقدس امام خمینی - 18 میلیارد ناموت
* • مراسم ارتحال امام خمینی - 9 میلیارد ناموت 
* • سازمان تبلیغات اسالمی - 169 میلیارد ناموت

* • نمایندگی ولی فقیه در سپاه - 94 میلیارد ناموت
* • شورای سیاست گذاری ائمه جمعه - 42 میلیارد ناموت 

* • ستاد اقامه نماز جمعه - 19 میلیارد ناموت 

و در نهایت دستگاه ها و بودجه هاى ذکرشده مقایسه گردیده با 
هاى  خانه  وزارت  فرهنگی،  میراث  نظیر  دستگاه ها  سایر  بودجه 
و  شهرسازی  و  راه  اجتماعی،  امور  و  کار  تعاون،  کشاورزی،  جهاد 
محیط زیست و هالل احمر و غیره و نتیجه گیری شده که بودجه 
خدمات حوزه علمیه برابر است با مجموع بودجه چهار وزارتخانه 
یافته  اختصاص  بودجه  از  که  شده  اضافه  و  بزرگ  سازمان  سه  و 
برای امور فرهنگی سهم ناچیزی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد 
گونه  هیچ  فرهنگی  های  نهاد  سایر  عملکرد  بر  و  است  اسالمی 
نظارتی صورت نمی گیرد و در پایان این سؤاالت مطرح شده که چرا 
باید بودجه عقیدتی سیاسی از بودجه مرزبانی بیشتر باشد؟ یا چرا 
بودجه خواهران حوزه علمیه باید از بودجه چند دانشگاه در کشور 
بیشتر باشد؟ یا چرا بودجه تحقیقات و پژوهش یا محیط زیست یا 
مدیریت آب به اندازه کافی پیش بینی نشده و یا چرا مؤسسات و 
نهاد های خصوصی که به هیچ کس پاسخگو نیستند ردیف بودجه 

دارند؟ و ده ها سؤال دیگر.
وصول  و  تلفیق  کمیسیون  در  بودجه  الیحه  طرح  تا  فعاًل    -14
بودجه  جزئیات  و  کلیات  نهایی  تصویب  و  نمایندگان  پیشنهادات 
نگهبان هیچ گونه  تأیید شورای محترم  و  علنی مجلس  در صحن 
قضاوتی نمی توان داشت ولی مهم این است که نمایندگان مجلس 
با ملحوظ نظر قرار دادن توصیه های مقام معظم رهبری و اولویت 
دادن به اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و رفع 
بیکاری و کم کردن گرانی و تورم به فکر معیشت و رفاه و دغدغه 
مالحظه  و  نگری  بخشی  از  و  باشند  مردم  اساسى  هاومطالبات 
حزب و جناح بپرهیزند و به گونه ای نباشد که به خاطر حضور یک 
نماینده در کمیسیون خاص شاهد افتتاح پروژه هاى بی حاصل و 
فاقد توجيه اقتصادى و غير ضرور در حوزه انتخابیه آنها باشیم. بلکه 

سعی کنند همگی به فکر منافع ملى باشند.

بودجه سال 97



که  نکاتی  از  یکی 
آن  به  خیلی  شاید 
باشید  نداشته  دقت 
بیش  کردن  گرم 
است. مو  اندازه  از 
کارگروه  گزارش  به 
 ، ارمغان  سالمت  
بیشتر  مشکل  این 
می  دیده  بانوان  در 
شود چرا که آن ها به میزان زیادی از سشوار استفاده 
می کنند و گرمای آن را به زیر موهای خودشان می 
کنترل  برای  مختلفی  شیمیایی  فرستند.داروهای 
برای  بهترین روش  اما  ریزش مو ساخته شده است 
ادامه  در  است.  طبیعی  های  راه  مو  ریزش  کنترل 
بهترین روش ها را برای کنترل ریزش مو و استحکام 

آن ها معرفی خواهیم کرد.
سشوار را درست استفاده کنید

نداشته  دقت  آن  به  خیلی  شاید  که  نکاتی  از  یکی 
باشید گرم کردن بیش از اندازه مو است. این مشکل 
به  ها  آن  که   چرا  شود  می  دیده  بانوان  در  بیشتر 
گرمای  و  کنند  می  استفاده  سشوار  از  زیادی  میزان 
آن را به زیر موهای خودشان می فرستند. گرم کردن 
بیش از انداره موها باعث میشود تا ریشه های آن 

نرم شود و به راحتی از جای خود خارج می شوند.
رژیم غذاییتان را بررسی کنید

از  تواند  می  نیز  کنید  می  مصرف  که  غذایی  مواد 

جمله مواردی  باشد که به ریزش موهای شما کمک 
می کند. بسیاری از ما این روزها از غذاهای آماده و 
فست فودها استفاده می کنیم که نه تنها هیچ فایده 
ای برای بدن ما ندارند بلکه بیشتر باعث ریزش موها 
زیادی  میزان  به  که  غذاهایی  از  استفاده  شود.  می 
دارای اسیدهای چرب مانند امگا۳ هستند می تواند 

به شما در داشتن موهایی همیشه سالم کمک کند.
ویتامین ها را به بدن برسانید

به شما کمک  که  دارند  ویتامین های خاصی وجود 
بهترین  کنید.  محافظت  موهایتان  از  تا  کنند  می 
است  سر  موی  از  محافظت  مخصوص  که  ویتامین 
آهن است که به افزایش تعداد گلبول های قرمز در 
قرمز  گلبول های  ترتیب  این  به  کند  بدن کمک می 
که محافظان اصلی مو هستند رشد کرده و به راحتی 
آهن  کنار  در  دهند.  نمی  شدن  جدا  اجازه  موها  به 
استفاده از ویتامین C نیز همیشه توصیه شده است 

که به سالمت کل بدن از جمله موها کمک می کند.
تاریخچه خانواده را بررسی کنید

است  بهتر  اید  نشده  مو  ریزش  دچار  حال  تابه  اگر 
چرا  باشید  داشته  خانوادگی تان  سوابق  به  نگاهی 
افرادی  اجداد شما  یا  اقوام  بین  در  است  که ممکن 
باشند.  داشته  اند وجود  داشته  مو  ریزش شدید  که 
بهترین زمان برای از بین بردن ریزش مو قبل از آن 
است که شروع شود. خوردن میزان زیادی ماهی و 
امگا۳ می تواند بهترین گزینه برای پیشگیری از این 

مشکل باشد.

یک جراح، دانپزشک و  
ایمپلنت  متخصص 
از مواد  گفت: بسیاری 
دندان ها  به  غذایی 
اما  می زنند  آسیب 
رژیم غذایی و مسواک 

زدن سالمت دندان ها را تضمین  می کند.
به گزارش ارمغان به نقل از باشگاه خبرنگاران، 
و  دندانپزشک  جراح،  چلبیانلو  امین رضا 
تغذیه  ارتباط  درباره  ایمپلنت  متخصص 
کرد:  اظهار  دندان  و  دهان  سالمت  با  سالم 
خوشبختانه امروزه با پیشرفت هایی که در علم 
دندانپزشکی در زمینه بهداشت دهان و دندان 
صورت گرفته میزان پوسیدگی دندان ها بسیار 
کاهش پیدا کرده است اما به علت رژیم های 
غذایی ناسالم و افزایش مصرف مواد غذایی 
و چسبنده همچنان شاهد مشکالت  شیرین 

دهان و دندان هستیم.
ویتامین ها  از  برخی  کمبود  کرد:  بیان  وی 
و  فوالت  )ریبوفالوین(،   C ، b12  ،b2 مانند 
ترمیم  روند  روی  و  آهن  مانند  معدنی  مواد 
نسوج دهانی تاثیر منفی می گذارد، همچنین 
کمبود ویتامین هایی مانند A ، E و C باعث 
الیاف  )بیماری های  پریودنتال  بیماری های 

نسوج اطراف دندان( می شود.

ایمپلنت  متخصص  و  دانپزشک  جراح،  این 
برای  که  غذایی  مواد  جمله  از  افزود: 
به  می توان  هستند  مضر  دندان ها  سالمت 
کربوهیدرات ها مانند چیبس، نان و ماکارونی 
باقیمانده مواد غذایی که در بین  اشاره کرد. 
دندان ها وجود دارند باعث تغذیه باکتری های 
حفره دهانی و تولید اسید می شوند این اسید 
نیز تخریب مینای دندان را به همراه دارد و به 

لثه آسیب می رساند.
چسبنده  غذایی  مواد  کرد:  تاکید  چلبیانلو 
مانند کشمش نیز از دیگر مواد غذایی هستند 
که باعث پوسیدگی دندان می شوند تنقالت، 
شیرینی ها، آبنبات ها و نوشابه های گازدار نیز 

به سالمت دهان و دندان آسیب  می رسانند.
کرد:  تصریح  گازدار  نوشابه های  درباره  وی 
و  بودن  اسیدی  علت  به  گازدار  نوشابه های 
پوسیدگی  موجب  شکر،  و  قند  باالی  میزان 

دندان ها می شوند.
غذایی  رژیم  باید  افراد  شد:  یادآور  چلبیانلو 
هر  مصرف  از  پس  و  باشند  داشته  مناسب 
وعده غذایی مسواک بزنند همچنین آنها باید 
هر 6 ماه یک بار نیز به دندانپزشک مراجعه 
کنند؛ با رعایت این موارد اشخاص می توانند 
از بروز دندا تا میزان ۷۰ درصد جلوگیری کنند.

عالوه  امتحانات  ایام  در  دانشجویان 
دیگری  عوامل  باید  خواندن  درس  بر 
را هم برای موفقیت بیشتر مورد توجه 

قرار دهند.
باشگاه  از  نقل  ارمغان   گزارش  به 
خبرنگاران، با توجه به اینکه این روزها 
سر  به  امتحانات  ایام  در  دانشجویان 
و  قبولی  برای  مالکی  نمره  و  میبرند 
است  آنها  درسهای  یادگیری  میزان 
باید  ایام دانشجویان  این  در  بنابراین 
باید  درسها  کافی  مطالعه  از  غیر  به 
نکات دیگری را در شبهای امتحان برای 

موفقیت بیشتر رعایت کنند.
دانشجویان سعی کنند که روزانه در دو 
نوبت صبح و عصر به مدت 10 دقیقه 
ورزشهای  انجام  از  و  کنند  روی  پیاده 

انبساطی و خسته کننده دوری کنند.
عالوه بر این فعالیت ها دانشجویان در 
ایام امتحانات به رژیم غذایی هم توجه 
میوههای  کنند  سعی  و  باشند  داشته 
رنگی که حاوی آنتی اکسیدان را بیش 
نوع  این  زیرا  کنند،  مصرف  پیش  از 
مغز  به  اکسیژن  شده  باعث  میوهها 
برسد و پردازش اطالعات در این زمان 

ارتقای پیدا میکند و دانشجویان سعی 
پرتغال،  انار،  مانند  میوههایی  کنند 
سیب و لیمو را بیش از گذشته مصرف 
باید  امتحانات  ایام  در  همچنین  کنند 
سیستم  تا  کرد  مصرف  سبزیجات 

گوارش تنظیم شود.
هم  خوابی  ساعت  برای  ریزی  برنامه 
و  است  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
باید  امتحان  شبهای  در  دانشجویان 
خواب  ساعت   7 تا   6 بین  حداقل 
داشته باشند زیرا شب بیداری استرس 
تمرکز  و  میکند  بیشتر  را  اضطراب  و 
ذهن را از بین میبرد عالوه بر آن باید 
مصرف  آفتاب  طلوع  قبل  را  صبحانه 
با  را  خود  خوردن  غذا  ساعت  و  کنند 
مصرف میان وعدههایی مثل خشکبار 

تغییر دهند.
باید  امتحان  شبهای  در  دانشجویان 
از مصرف انواع فستفود، نوشیدنیهای 
و  کرده  سرخ  زمینی  سیب  گازدار، 
کنند  دوری  قبیل  این  از  مواردی 
همچنین در مواجهه با استرس به جای 
مواد قندی و قهوه لبنیات کم چرب مثل 

ماست و شیر بخورند. 

سایت رادیو ورزش یونان از عزم لژیونر ایرانی تیم المپیاکوس برای 
ازدواج با دختر ۲رگه یونانی-آمریکایی خبر داد.

ورزش  رادیو  سایت   ، ارمغان  نشریه  ورزشی  گروه  گزارش  به 
از سوی کریم  ازدواج  از رئال نیوز نوشت: پیشنهاد  یونان به نقل 
در  اخیر  تعطیالت  در  المپیاکوس  تیم  ایرانی  مهاجم  انصاری فرد، 

اتریش به الکساندرا صوفی کالولی ارائه شد.
تعطیالت  که  انصاری فرد  است:  آمده  یونانی  رسانه  ادامه خبر  در 
پیش  را  ازدواج  پیشنهاد  است  گذرانده  اتریش  در  را  نیم فصل 
چشمان والدین الکساندرا ارائه داد. این دختر یونانی- آمریکایی 
دریایی- مطالعات  فعالیت  حوزه  با  حمل ونقلی  شرکت  رئیس 

روانشناسی است که مالک اصلی آن پدرش می باشد و در قبرس 
نیز یک شعبه دارد.

سرمربی تیم ملی فوتبال در دو روز تمرین ریکاوری ملی پوشان در 
ایران حضور نداشت.

برای  افکارنیوز، کارلوس کی روش که  از  ارمغان به نقل  به گزارش 
تعطیلی سال نو میالدی در ایران حضور نداشت هفته گذشته سفر 
کوتاهی به تهران داشت و پس از پیگیری کارهای تیم ملی برای 
لیگ، عصر  بازی های  از  بعد  پوشان  ملی  ریکاوری  تمرین  اولین 
پنجشنبه راهی امارات شد تا به برخی کارهای دیگر رسیدگی کند.

بدین ترتیب درحالی که فدراسیون فوتبالی بابت غیبت کی روش 
در تمرینات تیم ملی اشاره ای نکرده بود این مربی پرتغالی در این 
و  بوده  ریکاوری  تمرینات  نداشت. هر چند  تمرین حضور  روز  دو 
شاید حضور خود کی روش چندان تاثیری در روند تمرینی نداشته 

است.

عبداللهی درباره اینکه آیا بررسی شعار های نامناسب 
در دیدار تراکتورسازی واستقالل در دستور کار کمیته 
طور  به  گفت:  خیر  یا  گرفت  خواهد  قرار  انضباطی 
انضباطی  کمیته  به  ارسالی  های  گزارش  طبق  حتم 

این کار صورت می گیرد .
میز  روی  تراکتورسازی  و  استقالل  اتفاقات  بررسی 

کمیته انضباطی
عبداللهی گفت: باید بگویم تا به این لحظه گزارشی 
از این دیدار به دست ما نرسیده اما به محض اینکه 
گزارش ها ارسال شود با توجه به مسائلی که داور و 
مقامات رسمی اعالم کردند جلسه ای را برگزار و پس 
از بررسی در صورتی که نیاز به اتخاذ تصمیمی باشد 

این کار را انجام می دهیم .
او ادامه داد: از طرفی احتمال دارد صدور رای کمی 
همه  در  تحقیقات  باید  که  چرا  باشد  بر  زمان  هم 

زمینه ها انجام و سپس رای صادر  شود.
گفت  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته  عضو 
:بررسی هر نوع کلمات نامربوط، اهانت و یا فحاشی 
های شدید در دستور کار قرار می گیرد و صد در صد 
کنیم  می  رسیدگی  رسمی  مقامات  های  گزارش  به 
ارسالی  و یا طبق آیین نامه جدید به گزارش های 
انضباطی و سازمان  افراد مورد وثوق کمیته  توسط 
لیگ البته اگر تخلفی رخ داده باشد هم می توانیم 

رسیدگی و رای مورد نظر را صادر کنیم. 

با  پرسپولیس  مهاجم  دو 
حکم کمیته انضباطی باشگاه 
در  دوشنبه  روز  از  میتوانند 

تمرینات حاضر شوند.
انضباطی  کمیته  تصمیم  با 
باشگاه پرسپولیس بخشی از 

قرارداد گادوین منشا و فرشاد 
احمدزاده کسر خواهد شد و 
این دو بازیکن از دوشنبه در 
حاضر  سرخپوشان  تمرین 

خواهند شد.
بازگشت  و  تصمیم  این  با 

تمرینات  به  بازیکن  دو  این 
و ترکیب سرخ پوشان دست 
برانکو برای بازی مقابل سیاه 

جامگان خالی نخواهد بود.

استقالل- تراکتور سازی
لیگ  رقابتهای  دوره  هفدهمین  از  هفته  هجدهمین 
برتر در حالی برگزار شد که تیمهای مدعی قهرمانی برابر 
حریفان خود متوقف شدند و امتیازات ارزشمندی را از 

دست دادند.
دیدار  دو  برگزاری  با  پنجشنبه  روز  هفته  این  رقابتهای 
آغاز شد که تیم فوالد در آخرین دقایق بازی پیروزی را با 
تساوی برابر سیاه جامگان عوض کرد تا شانس نزدیکتر 
شدن به پرسپولیس در صدر جدول را از دست بدهد و 

به یک امتیاز بازی خانگی قناعت کند.
و  جنوبی  پارس  های  تیم  را  پنجشنبه  روز  دیدار  دیگر 
اول  فصل  نیم  در  جمی  تیم  که  کردند  برگزار  سپاهان 
دوم  فصل  نیم  در  اما  داد  نشان  خود  از  باالیی  اقتدار 
همین  در  و  گذارد  سرمی  پشت  را  پرنوسانی  روزهای 
راستا دو امتیاز خانگی را از دست داد و برابر سپاهان 

به تساوی رسید.
شاید  که  داشت  باالیی  حساسیت  جمعه  روز  بازیهای 
مهمترین دیدار روز دوم مربوط به تیم های تراکتورسازی 
و  حساسیت  بینی  پیش  قبل  از  که  بود  استقالل  و 
جنجالی شدن آن می رفت اما در نهایت همه چیز در 
آرامش برگزار شد و دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت 
متوالی متوقف  پیروزی  از چند  استقالل پس  تا  دادند 

شود و دو امتیاز را از دست بدهد.
دیگر دیدار روز جمعه را پرسپولیس و نفت در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر آزادی تهران برگزار کردند که دو تیم در 
بیشترین  تا  دادند  به تساوی بدون گل رضایت  پایان 
و  ببرند  صدرنشین  کننده  تعقیب  های  تیم  را  سود 
شاگردان برانکو در ورزشگاه خالی از تماشاگر دو امتیاز 
این حال همچنان صدر  با  بدهند.  از دست  را  خانگی 

جدول را در اختیار خود دارند.
علی کریمی که به تازگی هدایت تیم سپیدرود را برعهده 
تجربه  را  تلخی  شکست  بازی  اولین  در  است  گرفته 
کرد و در ورزشگاه خانگی برابر تیم فیروز کریمی تن به 

شکست داد تا شروع تلخی با این تیم داشته باشد.
بهترین صعود هفته به شاگردان علی دایی مربوط می 

شود که با برتری برابر استقالل خوزستان توانستند خود 
را به رده ششم جدول برسانند. چهار تیم باالی جدول 
با تساوی برابر حریفان خود فاصله ها را حفظ کردند و 
پیکان که یکی از مدعیان بود برابر ذوب آهن شکست 
 ۲۷ تیم  این  ببیند.  خطر  در  را  خود  موقعیت  تا  خورد 
و  شوند  امتیازش  هم  دیگر  تیم  چند  تا  ماند  امتیازی 

هفته های آینده کار سخت شود.
نتایج دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر به 

شرح زیر است:
* فوالد خوزستان یک - سیاه جامگان مشهد یک

محمدمهدی   - فوالد  برای   )۵۳( مبعلی  ایمان  ها:  گل 
عسگری )۹۲( برای سیاه جامگان

* پارس جنوبی جم صفر - فوالد مبارکه سپاهان صفر
* تراکتورسازی تبریز صفر - استقالل تهران صفر

* سایپا تهران ۳ - استقالل خوزستان ۲
گل ها: آرمان رمضانی )۴۵(، مهدی ترابی )۶۸( و محمد 
و   )۵۵( مارینی  - جونیور  سایپا  برای   )۷۱( زاده  عباس 

فرید بهزاد کریمی )۸۸(
* سپیدرود رشت یک - گسترش فوالد تبریز ۲

گل ها: محمد غالمی )۴۵( برای سپیدرود - رضا خالقی 
فر )۱۳( و عزیز معبودی )۳۶( برای گسترش

* پدیده خراسان یک - صنعت نفت آبادان صفر
گل: حسین فاضلی )۴۵(

* پرسپولیس صفر - نفت تهران  صفر
*  ذوب آهن اصفهان ۲ - پیکان تهران یک

تبریزی )۱۲( و میالد فخرالدینی )۶۳(  گل ها: مرتضی 
برای ذوب آهن - محمدصادق بارانی )۵۵(

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم
بهترین گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم:

۱۱ گل: علی علیپور )پرسپولیس(
۹ گل: محمد قاضی )پدیده مشهد(

۷ گل: مرتضی تبریزی )ذوب آهن( - جالل الدین علی 
محمدی )سپاهان(

انصاری  ساسان   - )سایپا(  زاده  عباس  محمد  گل:   ۶
)سپاهان( - عیسی آل کثیر )نفت تهران( 
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دشمنان سرسخت دندان ها را بشناسیدریشه موها را اینگونه تقویت کنید ۶ کاری که در ایام امتحانات 
باید انجام داد 

پیشنهاد ازدواج لژیونر 
ایرانی به دختر یونانی

چرا کی روش در تمرینات 
تیم ملی غایب بود؟

بررسی اتفاقات استقالل و 
تراکتورسازی روی میز کمیته 

انضباطی

منشا و احمدزاده بخشیده شدند

گزارش کامل هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال
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ملی  شرکت 
در  پست 
تاکید  راستای 
ارتباطات  وزیر 
منظور  به  و 
تسهیل در ارایه 
ملی  هوشمند  کارت  به  مربوط  خدمات 
نام  ثبت  پیش  شهروندان،  حال  رفاه  و 
و نوبت گیری در واحدهای پستی دولتی 

سراسر کشور را رایگان اعالم کرد.
عمومی  روابط  دفتر  کل  مدیر   - ترابی 
گفت:  مطلب  این  بیان   - پست  پرکت 
و  ارتباطات  وزیر  بازدید   دنبال  به 
پستی  منطقه  از  اطالعات  فناوری 
ارایه  روند  بررسی  و  تهران  غرب  جنوب 
خدمات مربوط به کارت هوشمند ملی و 
همچنین براساس تصمیم جدید مدیران 
خدمات  ارایه  پست؛  ملی  شرکت  ارشد 
مربوط به پیش ثبت نام و نوبت گیری 
کارت هوشمند ملی در واحدهای پستی 
انجام  رایگان  صورت  به  کشور  سراسر 

خواهد شد.
وی تصریح کرد: براین اساس، امکانات 
در  ارتباطی  و خطوط  رایانه  از  اعم  الزم 
پستی  واحدهای  مناسب  های  محل 
هوشمند  کارت  خدمات  دهنده  ارایه 
است  گرفته  قرار  کشور  سراسر  در  ملی 
را  نام  ثبت  پیش  بتوانند  متقاضیان  تا 
شخصا و بدون پرداخت هزینه نیز انجام 

دهند.
ملی  شرکت  عمومی  روابط  کل  مدیر 
متقاضیان  همچنین  کرد:  اظهار  پست 
می توانند در صورت نیاز،  پیش ثبت نام 
را در میز خدمت ) مستقر در واحدهای 
پست  کارکنان  همکاری  با  و  پستی( 

انجام دهند.  
ثبت  فرآیند  شد  یادآور  ادامه  در  ترابی 
نام کارت هوشمند ملی از طریق سامانه 
سازمان ثبت احوال کشور نیز به صورت 

رایگان انجام می شود.
نخستین  اندازی  راه  به  اشاره  با  وی 
هوشمند  کارت  تحویل  سیار  ایستگاه 
ملی در استان مرکزی طی هفته جاری، 
افزود: به زودی در سایر استانهای کشور 
نیز ایستگاه های سیار ثبت نام و تحویل 

این کارت دایر می شود.
ملی  شرکت  عمومی  روابط  کل  مدیر 
ارایه  الزام  موضوع  ادامه  در  پست 
خدمات مربوط به عکاسی در واحدهای 
آور  یاد  را  کارت هوشمند ملی  نام  ثبت 
شد و گفت: براساس تاکید سازمان ثبت 
احوال کشور مبنی بر ضرورت ثبت دقیق 
عکس  افراد،  هویتی  اطالعات  روز  به  و 
کارت هوشمند ملی می بایست در لحظه 
با  همراه  و  گرفته  متقاضی  از  نام  ثبت 
سایر مدارک به صورت آنالین به سامانه 

ثبت احوال ارسال شود.

با  مجلس  رئیس  نایب 
ایرانی  اینکه  بر  تاکید 
نیست  چیزی  ما  بودن 
که مقابل اسالمی بودن 
باشد،  گرفته  قرار  ما 
از  یکی  کرد:  تصریح 
حرکت های  شعارهای 
از  باید  بود.  ایرانی  جمهوری  آزادی،  استقالل،  اخیر  اعتراضی 

شعاردهندگان پرسید جمهوری ایرانی چیست؟
یادداشتی  اسالمی  شورای  مجلس  رئیس  نایب  مطهری  علی 

منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
یکی از شعارهای حرکت های اعتراضی اخیر »استقالل، آزادی، 
جمهوری  پرسید  شعاردهندگان  از  باید  بود.  ایرانی«  جمهوری 
ایران  مردم  اتفاق  به  قریب  اکثریت  وقتی  چیست؟  ایرانی 
مسلمان هستند طبعًا جمهوری ایرانی همان جمهوری اسالمی 
خواهد بود. ایرانی بودن ما چیزی نیست که در مقابل اسالمی 

بودن ما قرار گرفته باشد.
اصواًل یکی از مقومات ملیت مردم یک جامعه مذهب آنهاست. 
بنابراین اسالم یکی از مقومات ملیت ایرانی ماست نه چیزی 
در مقابل ملیت ما؛ مگر این که ایران را ایران قبل از اسالم در 
مانند  حکومتی  ایرانی  جمهوری  از  مقصودمان  و  بگیریم  نظر 
حکومت ساسانی باشد با قید جمهوریت، یعنی یک حکومت 
فاسد طبقاتی که مثال فرزند کفشگر باید کفشگر می شد و حق 

نداشت شغل دیگری داشته باشد و پادشاه آن خسروپرویز در 
اگر می شنید  و  بود  اسیر کرده  را  حرمسرای خود سه هزار زن 
زن زیبایی در گوشه ای از ایران وجود دارد او را هم می افزود، 
»عادل« مشهور  به  غلط  به  که  انوشیروان  آن  دیگر  پادشاه  یا 
شده است وقتی یکی از وزیرانش مشورت و نظری برخالف نظر 
ارائه کرد دستور داد آنقدر با دوات بر سرش کوبیدند  خودش 

تا از دنیا رفت.
چنین حکومتی  ایرانی«  »جمهوری  مقصود شعاردهندگان  اگر 
چنان  از  نجات  برای  ایران  مردم  گفت  آنها  به  است،  باید 
امتداد  در  آزادی  کمال  در  و  باز  آغوش  با  را  اسالم  حکومتی 
حق  را  آن  چون  و  شدند  حقیقت  تسلیم  و  پذیرفتند  زمان 
امروز  به اسالم کردند همچنان که  را  یافتند بیشترین خدمت 

خدمتشان را می بینیم.
که  گونه  آن  گاهی  اسالمی  جمهوری  در  که  می پذیریم  آری، 
آن  راه  ولی  است.  نشده  عمل  شود  عمل  اسالم  مطابق  باید 
تالش برای اصالح امور است نه شعار دادن برای بازگشت به 
از شما رژیم پهلوی تالش  از اسالم. پیش  ظلم و خرافات قبل 
مذبوحانه ای برای بازگشت ایران به ایران قبل از اسالم کرد با 
جشن 2500 سال شاهنشاهی ایران و تغییر تاریخ اسالمی به 
تاریخ شاهنشاهی که پاسخ خود را با کتاب »خدمات متقابل 
اسالم و ایران« استاد شهید مطهری و سپس با انقالب اسالمی 
مردم ایران دریافت کرد. اگر دوباره مرد این میدان هستید بسم 

اهلل، ولی آزموده را آزمودن خطاست. 

واکنش مطهری به یکی از شعارهای معترضان؛ پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی رایگان شد
جمهوری ایرانی همان جمهوری اسالمی است
ایرانی بودن ما مقابل اسالمی بودن مان نیست

تا  اعدام،  از  بعد  پنج شنبه  روز  »صبح 
آمبوالنس بهشت زهرا از زندان رجایی شهر 
بعدازظهر  یک  ساعت  رسید،  خیرآباد  به 
و  پدر  و  مادر  قبرستان،  سکوت  در  شد. 
و  ریختند  اشک  آرام  امیرحسین  خواهران 
وقتی خاکسپاری تمام شد، به خانه رفتند. 
حاال که چند ساعت از خاکسپاری می گذرد، 
و  نمی آید  بیرون  خانه  داخل  از  صدایی 
نشانه ای  هیچ  هم  کوچه  دیوارهای  روی 
تنها  نیست.  خانه  این  اهالی  عزاداری  از 
یا  فامیل  اگر  تا  گذاشته اند  نیمه باز  را  در 
همسایه ای خواست به دیدن شان بیاید، به 

در بسته نخورد.«
به گزارش قانون ؛»پیکر بی جان امیرحسین 
زندان  در  اعدام  از  بعد  ساعت  چند  را 
در  و  بردند  خیرآباد  آرامگاه  به  رجایی شهر 
خاک  به  شهر  اهالی  بی خبری  و  سکوت 
مادر  اعدام،  از  قبل  ساعت  چند  سپردند. 
جمعی  با  همراه  خواهرش،  سه  و  پدر  و 
و  ایستادند  زندان  در  پشت  خیریه ها  از 
تالش کردند تا جایی میان امید و ناامیدی 
را  اعدام  تا  را راضی کنند  خانواده ستایش 
به تعویق بیندازند که از پشت درهای زندان 

خبر آمد: »امیرحسین اعدام شد«.
امیرحسین، پسر ۱۸ ساله ای بود که یک سال 
و نیم پیش ستایش، دختر ۶ ساله افغان را 
بعد از تعرض به او به قتل رساند. خانواده 
و  خانه  اعدام،  از  قبل  ماه  یک  ستایش 
زندگی شان را جمع کردند و از خیرآباد رفتند. 
دیوارشان  به  دیوار  همسایه  دختر  را  این 
می گوید. در تمام یک سال و نیم بعد از این 
اتفاق، اهالی خیرآباد خیلی کم اعضای این 
دو خانواده را در شهر دیدند و در این میان 
یک بار پدر امیرحسین، پدر ستایش را در 
خیابان دید و از او خواهش کرد که پسرش 
اما شیرآقا نتوانست چشم روی  را ببخشد 
در  را  انتقام  راه  تنها  و  ببندد  قتل دخترش 

قصاص امیرحسین می دید.
مادر  امیرحسین،  مادر  اتفاقی  هم  بار  یک  
بود  دیده  خیرآباد  امامزاده  در  را  ستایش 
اما  ببخشد  را  پسرش  تا  بود  خواسته  و 
اجازه  دادگاه  نتوانست.  هم  ستایش  مادر 
داد تا باقیمانده عمر امیرحسن بگذرد و به 
۱۸ سالگی برسد و بعد او را قصاص کنند. 
و  ستایش  مزار  خیرآباد  قبرستان  در  حاال 
امیرحسین دو کودک قربانی ماجرا با چند 

ردیف فاصله از همدیگر قرار دارد.
صبح روز پنج شنبه بعد از اعدام، تا آمبوالنس 
بهشت زهرا از زندان رجایی شهر به خیرآباد 
رسید، ساعت یک بعدازظهر شد. در سکوت 
قبرستان، مادر و پدر و خواهران امیرحسین 
آرام اشک ریختند و وقتی خاکسپاری تمام 
شد، به خانه رفتند. حاال که چند ساعت از 

خاکسپاری می گذرد، صدایی از داخل خانه 
بیرون نمی آید و روی دیوارهای کوچه هم 
این خانه  اهالی  از عزاداری  هیچ نشانه ای 
نیست. تنها در را نیمه باز گذاشته اند تا اگر 
فامیل یا همسایه ای خواست به دیدن شان 
بیاید، به در بسته نخورد. دور تا دور هال 
و  گذشته اند  پشتی  را  خانه  بزرگ  نسبتا 
طرف  یک  هم  مردها  و  طرف  یک  زن ها 
نشسته اند. یا زیر لب قرآن می خوانند یا در 

سکوت سرشان را پایین انداخته اند.
بخاری  کنار  خانه،  کنج  امیرحسین  مادر 
دستش  بسته،  چشم های  با  و  نشسته 
با  سورمه ای  پیراهن  است.  قلبش  روی 
روی  و  دارد  تن  به  سفید  کوچک  گل های 
سر و بخشی از صورتش را با روسری سیاه 
پوشانده است. مهمان ها یکی یکی می آیند 
و  کم سن  بچه های  تنها صدای  می روند.  و 
بازی می کنند،  با هم  سال داخل حیاط که 
گاهی  امیرحسین  مادر  می شود.  شنیده 
چشم هایش را باز می کند و با صدای آهسته 
پدر  مادر!«  »مادر!  می گوید:  زبان محلی  و 
مهمان ها  به  و  ایستاده  آشپزخانه  کنار  نیز 
به  و  می نشیند  گاهی  می گوید.  خوش آمد 
فکر فرو می رود و بعد ناگهان بلند می شود 
می گوید:  و  دوباره می نشیند  می ایستد.  و 
»من با کسی حرفی ندارم. ما نباید با کسی 
صحبت کنیم.« خواهر امیرحسین خیره به 
چشم های پدر نگاه می کند. پدر را می بیند 
تکانه های  با  و  می لرزد  دست هایش  که 

ضربان قلبش تکان می خورد.
آرام و بی صدا روی زمین می نشیند. یکی از 
مهمان ها در حال بیرون رفتن از خانه بلند 
می گوید: »خدا صبر بده به همه!« کوچه ای 
که حاال خانه امیرحسین در آن است و تا 
در  هم  ستایش  خانه  پیش  سال و نیم  یک 
آن بود، آن  قدر تنگ و باریک است که چهار 
رد  داخل  آن  از  نمی توانند  هم  کنار  در  نفر 
شوند. یکی از مشتریان سوپری معروف سر 
قتل  از  قبل  لحظات  ستایش  که  کوچه ای 
»هر  می گوید:  بود،  خریده  بستنی  آنجا  از 
دو خانواده مظلوم و بی آزار بودند و قربانی 
شدند. آن روز امیرحسین مواد کشیده بود 

که این کار را کرد.
موادهایی که معلوم نیست از کجا می آید 
که  وقتی  از  است.  فراوان  خیرآباد  در  و 
اراده کنی تا وقتی که مواد را پیدا کنی، دو 
دقیقه هم بیشتر طول نمی کشد. هنوز هم 
باشد.  قاتل  امیرحسین  که  نمی کنیم  باور 
نشنیده  هم  را  کسی صدایش  بود،  بی آزار 
که  بود  موادی  خاطر  به  اتفاق  این  بود. 
مواد  داخل  نبود  معلوم  بود.  کرده  مصرف 
چه داشت که او را به این حالت درآورد.« 
»ای  می گوید:  امیرحسین  اعدام  درباره  او 

کاش اعدام نمی شد و تا آخر عمر در زندان 
بیشتر  طوری  این  می داشتند.  نگهش 
یکی  می شد.«  بود،  کرده  که  کاری  متوجه 
»ای  می گوید:  خیرآباد  جوان های  از  دیگر 
امیرحسین  و  ستایش  مادر  و  پدر  کاش 
این  تا  بودند  بچه های شان  مراقب  بیشتر 

اتفاق نمی افتاد.«
اختالل  روانی  بیماری  دچار  امیرحسین 

سلوک بود
بستری  از  امیرحسین  وکیل   ۹۵ سال  دی 
شدن او در بیمارستان اعصاب و روان خبر 
داده و به مهر گفته بود: »امیرحسین به دلیل 
پرخاشگری هایی  و  روانی  و  روحی  شرایط 
روان  و  اعصاب  بیمارستان  به  داشت،  که 
که  ندامتی  و  وجدان  عذاب  شد.  منتقل 
به   داشت،  امیرحسین  ماه  چند  این  در 
شد  باعث  روانی  بیماری  زمینه های  همراه 
که از خود رفتارهای غیر عادی نشان دهد 
بستری  بیمارستان  در  نیز  اکنون  هم  و 

روانی  بیماری  احتمال  درباره  او  است.« 
کانون  »کارشناس  بود:  گفته  امیرحسین 
بیماری  امیرحسین  برای  تربیت  و  اصالح 
تشخیص داده که اختالل سلوک نام دارد. 
اختالل سلوک، تقریبا کودکان زیر سن بلوغ 
طول  در  بیماری  این  اگر  و  دربرمی گیرد  را 
اختالل شخصیت ضد  نشود،  درمان  زمان 
امیرحسین  سابقه  می کنند.  پیدا  اجتماعی 
که  می دهد  شهادت  کانون  روان شناس  و 
است،  سلوک  اختالل  بیماری  به  مشکوک 
حس  نداشتن،  سلوک   اختالل  نشانه های 
یک  وقتی  یعنی  است.  دیگران  با  همدلی 
فرد  یک  زجرکشیدن  از  معمولی  انسان 
سلوک  اختالل  که  کسی  می شود،  ناراحت 

دارد، این اتفاق دگرگونش نمی کند.«
او با اشاره به این که امیرحسین دو بار در 
گفت:  بود،  کرده  خودزنی  به  اقدام  زندان 
حرف های  است.  بچه  هنوز  »امیرحسین 
به  که  االن  می زند.  زیاد  عجیب وغریب 
است،  منتقل شده، هیجان زده  رجایی شهر 
فکر می کند مرد شده، با هیجان به من زنگ 
می زند و می گوید آقای فرحبخش، من را به 

رجایی شهر بردند اما گاهی هم زنگ می زند 
دیده.  را پشت سرش  و می گوید ستایش 
محیطی  دارد.  هم  هنوز  را  توهمات  این 
امیرحسین در آن رشد کرده، مشکالت  که 
فراوانی داشته. شما نمی دانید در این اتفاق 
بوده  موثر  چقدر  امیرحسین  بودن  مست  

است.«
مواردی که اعدام کودکان را نقض می کند

مدت ها  از  ایران  در  کودکان  اعدام  مساله 
بهمن  است.  بوده  مطرح  ایران  در  پیش 
با  گفت وگو  در  حقوقدان  و  وکیل  کشاورز، 
»قانون« با اشاره به این که مساله مجازات 
سنی  معیار  مبنای  بر  نوجوانان  و  کودکان 
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در 
»این  گفت:  است،  نشده  بحثی  آن  مورد 
قانون که در ۱۳۸۴ تصویب شده به برخی 
نوجوان  و  کودکان  به  مربوط  دیگر  مسائل 
 ۱۸ از  کمتر  که  را  افرادی  کل  و  پرداخته 
و  تعریف کودک  دارند، مشمول  تمام  سال 
نوجوان تلقی کرده است. در مورد مجازات 
اسالمی  مجازات  قانون  بزهکار  اطفال 
این  به   ۹۵ تا   ۸۸ ماده  از   ۱۳۹۲ مصوب 
مساله پرداخته و برای کودکانی که مرتکب 
جرم می شوند، تدابیر خاصی را پیش بینی 

کرده است.«
به  ورود  که  این  بیان  با  حقوقدان  این 
بحث  این  حوصله  در  موارد  همه  تفضیل 
مساله،  این  دیرباز  »از  داد:  ادامه  نیست، 
ضوابط  که  بوده  مطرح  معضل  این  بلکه 
چه  را  کیفری  مسئولیت  به  مربوط  شرعی 
قمری  تمام  سال   ۹ دارای  دختران  به  ناظر 
و پسران دارای ۱۵ سال تمام قمری است، 
حمایت  به  مربوط  روابط  با  باید  چگونه 
مقررات  و  اسناد  در  نوجوانان  و  اطفال  از 
بین المللی منطبق کرد. آن چه فعال مطرح 
اعدام  و  نفس  قصاص  اجرای  بحث  بوده، 

مطرح است.«
کشاورز درباره مورد ماده ۹۱ قانون مجازات 
جرایم  »در  می گوید:  نیز  جدید  اسالمی 
بالغ  افراد  گاه  هر  قصاص  یا  حد  موجب 
کمتر از ۱۸ سال ماهیت جرم انجام شده یا 
حرمت آن را درک نکند یا در رشد و کمال 
عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، حسب 
به مجازات های  آنها  به سن  با توجه  مورد 
دادگاه  می شوند،  محکوم  پیش بینی شده 
برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند 
هر  از  یا  استعالم  را  قانونی  پزشکی  نظر 
استفاده  بداند،  مقتضی  که  دیگری  طریق 

کند.«
در  قانونگذار  حکم  که  این  به  اشاره  با  او 
نیست،  مطلق  سال   ۱۸ زیر  افراد  مورد 
افزود: »به عبارت دیگر در برخی نظام های 
حقوقی صرف این که متهم یا مرتکب کمتر 

او  باعث معافیت  باشد،  از ۱۸ سال داشته 
از مجازات می شود. حد ۱۸ سال در برخی 
است  متفاوت  دیگر  حقوقی  نظام های 
سال   ۱۸ از  کمتر  داشتن  ما  قانونگذار  اما 
در  اشکالی  وجود  احتمال  برای  قرینه ای  را 
شناخت و ادراک متهم قرار داده که وجود 

آن محتاج دلیل اثباتی است.
اوال  است؛  مطرح  مورد  چند   ۹۱ ماده  در 
یعنی  انجام شده،  جرم  ماهیت  درک  عدم 
متهم نمی داند آن چه انجام داده، بر مبنای 
معیارهای متعارف اجتماع غیر قابل قبول و 
ناپسند است. ثانیا عدم درک حرمت عمل 
حرمت  به  توجه  متهم  یعنی  شده،  انجام 
تردید  ثالثا  ندارد.  انجام شده  عمل  شرعی 
در رشد و کمال عقلی متهم. یعنی متهم با 
توجه به آن چه در ماده ۱۴۹ قانون مذکور 
نحوی  به  است؛  روانی  اختالل  دچار  آمده، 
که اراده یا قوه تمیز او در حد جنون مختل 
است. قانونگذار اجازه داده برای تشخیص 
را  قانونی  پرشکی  نظر  عقل،  کمال  رشد 
بخواهد یا از هر طریق دیگری نظیر مراجعه 
متخصصان  یا  اجتماعی  مددکاران  به 
احراز  اما  کند  استفاده  اطفال  بزهکاری 
یا ماهیت جرم  موضوع عدم درک حرمت 
شود.  احراز  دادگاه  خود  وسیله  به  باید 
بلوغ  سن  به  که  متهمی  وقتی  بنابراین 
که  می شود  جرمی  مرتکب  رسیده  شرعی 
دادگاه  است،  قصاص  یا  حد  آن  مجازات 
باید با توجه به ماده ۹۱ اقدام کند و صرف 
تعیین  برای  است،  بالغ  متهم  که  این 
که  شود  توجه  نمی کند.  کفایت  مجازات 
اطالق ماده ۹۱، تمامی مواردی را که متهم 
در مقطع ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال دارد و 
در عین حال بالغ است، دربرمی گیرد و این 
به  این گونه  از  متهمی  رسیدن  با  که  بحث 
سن ۱۸ سالگی می توان او را همچون افراد 
باالی ۱۸ سال محاکمه و اعدام کرد، اصوال 
قابل طرح نیست و ماده ۹۱ چنین فرضی را 
دربرندارد. اگر چنین استداللی شده باشد یا 
بشود، بهتر است استدالل کننده تفصیل و 
مبانی استدالل خود را بیان کند تا بحث در 

مورد آن میسر شود.«
 ۹۵ سال  شهریور   در  امیرحسین  سرانجام 
استان  یک  کیفری  دادگاه  هفتم  شعبه  در 
تهران به ریاست قاضی خازنی محاکمه شد. 
پس از چندین  بار محاکمه، سه اتهام عمل 
میت  بر  جنایت  و  عمد  قتل  عفت،  منافی 
رای  اساس  بر  شد.  تفهیم  امیرحسین  به 
صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام 
در خصوص  و  نفس  قصاص  به  عمد  قتل 
اتهام تجاوز به عنف به یک  بار اعدام و در 
خصوص اتهام جنایت بر میت به ۷۴ضربه 

شالق محکوم شد.«

قاتل ستایش 18 ساله شد و اعدام شد
در ادامه صفحه اول ...

از نظامیان غرب  نیز بوده است یا  داعشی  که بسیاری 
و شرق را به زانو در آورده بود نابود میسازد. از یک سو 
است  شده  باعث  جهان  حتی  و  منطقه  در  ایران  قدرت 
نونهال  نیز دیگر به حکومت، به چشم یک درخت  مردم 
نگاه نکنند و خواستار حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
اختالس  دیگر خبر هایی همچون  از سوی  و  خود شوند 
باالی نظام  رده  ... آن هم در میان مسئولین  و  و دزدی 
روانی  افزایش فشار  اقتصادی موجود  باعث  و وضعیت 
بر مردم میشود. اگر به خواسته های به حق مردم پاسخ 
اقتصادی  و  روانی  فشار  چنین  قطعا  نشود  داده  مناسب 
که بر دوش مردم جامعه است خوراکی برای ضد انقالب 
خواهد شد.همانهایی که حدود چهل سال است در انتظار 
انتظار یک  ایران هستند. در  یک جرقه کوچک در کشور 
موج کوچک مخالفت تا بتوانند از آب گاللود ماهی بگیرند 

و در موج ایجاد شده موج سواری کنند.
باید  زمان  و  وقت  هر  در  نیست  پوشیده  کس  هیچ  بر 
منطقی ترین تصمیم گرفته شود و تخریب اموال عمومی 
همچون آتش زدن سطل های زباله، تخریب اموال غیر، 
ختم  و  نیست  پسندیده  کاری   ... و  نظامیان  با  درگیری 
کالم ، چنین کارهای نابخردانه ای نه تنها راه بیان اعتراض 
عقل سلیمی  قطعا هر  است.  اشتباه محض  بلکه  نیست 
در  باید  اعتراض  طرح  که  داشت  خواهد  را  اعتقاد  این 
افراد  همه  بر  قانون  اجرای  و  باشد  آن  قانونی  چارچوب 
و  است  ضروری  و  الزم  جامعه  آن  در  ساکن  و  حاضر 
همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند قانون فصل 
الخطاب است. حتی اگر فرد یا افرادی به خود قانون نیز 
اعتراض داشته باشند باید از راه کار قانونی آن نسبت به 
ثبت اعتراض و اصالح آن اقدام کنند و در یک کالم ، این 

راهش نیست.
با  و  درست   چارچوب  یک  در  نیز  قضیه  طرف  این  اما 
توضیحی که در باال ذکر شد ، به نظر اصال منطقی نمیاید 
پاسخ اعتراضات را با ایجاد یک جوی کامال امنیتی داده 
زدن  انگ  و  ،فیلترینگ  وحشت  و  رعب  جو  ایجاد  شود! 
راه  نیز  اعتراضات  کردن  خاموش  جهت  معترضین  به 
نهاد  ،وظیفه  نیست  معترضین  خاموشی  برای  صحیحی 
است.  ناسره  از  سره  تفکیک  امنیتی  و  حکومتی  های 
اصال صحیح نیست به بهانه موج سواری معاندین نظام 
موجود  شرایط  به  که  معترضین  به  اسالمی  جمهوری 
حق  سلب  شود!  زده  انقالب  ضد  انگ  دارند  اعتراض 
اعتراض از جوانان به ویژه دانشجویان ، کشور را در آینده 
از  با بحران جدی روبرو خواهد نمود. اعتماد به نفس را 
از سیاست و  حکومت جدا  را  آنها  و  آنها خواهد گرفت 
حق  مردم  که  برود  سمتی  به  کشور  فضای  اگر  مینماید. 
اعتراض برای خود نداشته باشند قطعا در شرایط بحرانی 
شرایط  در  کشور  و  دید  نخواهند  آن خود  از  را  حکومت 

حساس در برابر دشمنان خارجی تنها خواهد ماند.
موضوع دیگر فیلترینگ و مسدود کردن شبکه های مجازی 
بود که واقعا چنین کارهایی باید با فکر و تامل  بیشتری 
توجیه  و  دلیل  اوال  اینجاست  اساسی  انجام شود. سوال 
مسدود شدن فضای مجازی همچون تلگرام ،اینستاگرام 
و ... چه هست و آیا فیلتر کردن باعث عدم ورود افراد به 
این فضا خواهد شد؟ خاطرم هست  رئیس جمهور محترم 
و  ارتباطات  وزارت  مورد  در  خود  انتخاب  از  دفاع  جهت 
اهدای حس آرامش به مردم ، جمله ای را به کار بردند با 
عنوان اینکه » وزیر ارتباطات قول خواهد داد که دستش 
شورای  تصمیم  اما  رفت«،  نخواهد  فیلترینگ  دکمه  روی 
شبکه  فیلترینگ  به  مجبور  را  ارتباطات  وزیر  ملی  امنیت 
های اجتماعی  و فشرده شدن دکمه های فیلترینگ باعث 
شد، دکمه های فیلتر شکن نیز  توسط مردم فشرده شود.
این در حالیست که در شرایط عادی مدیران گروه تا حد 
معقول حواسشان به گروهها بود و پست های  مستهجن 
و غیر اخالقی و حتی سیاسی که خطوط قرمز را رد میکرد 
آن  نصب  امتداد  در  و  فیلترینگ  با  حذف میکردند ولی 
فیلتر شکن ها محدودیت ها از صفحه تلفن های همراه 
ثابت  تجربه   . رفت  خواهد  کنار  نوجوانان  برای  حتی 
کرده است محدود کردن افراد آن ها را برای رسیدن به 
هدف مصمم تر میکند.البته در این میان  شاهد عملکرد 
نیز بودیم که صحبت شخص رئیس جمهور  های مثبتی 
تا  توانست  سیما  و  صدا  های  دوربین  های  دریچه  از 
داد  که نشان  بکاهد  از شور معترضین  باالیی  بسیار  حد 
صحبت های یک رئیس جمهور چقدر میتواند در شرایط 
های اینچنینی کارساز باشد. متاسفانه در سال  88 رئیس 
معترضین،آنها  خواندن  خاشاک  و  خس  با  وقت  جمهور 
را جریح تر نمود و آتش فتنه را شعله ور کرد. اما اقدام 
سنجیده دکتر روحانی نشان داد که سخنان رئیس جمهور 
از  تاثیر گذاری باالیی برخوردار است.واکنش های منطقی 
وزیر ارتباطات علی رغم اما و اگر های قبل از انتخابش نیز 

تا حد قابل قبولی تاثیر گذاری خود را داشت. 
ایران  مردم  همه  همچون  نیز  ،نگارنده  پایان  در 
در  همدلی  و  همکاری  با  نظام  مسئولین  امیدواراست  
روزی  امید  به  نمایند.  تالش  مردم  مشکالت  حل  جهت 
آل  ایده  به  کشورمان  اقتصادی  و  اجتماعی  شرایط  که  
ترین حالت ممکن برسد و هیچ معترضی در کشور حضور 
نداشته باشد تا ضد انقالب بیش از پیش از اهداف پلید 

خود نا امید شود.

این راهش نیست...!
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مخاطبان  دل  به  روستایی  ساده  دختر  نقش  در  معصومانه اش  نگاه 
تلویزیونی نشست، آنقدر که بارها با سرنوشت تلخش همراه شدند و با 

اشک هایش گریستند.
سینما  مخاطبان  محبوب  مجموعه،  چند  در  تاثیرگذارش  بازی های  با 
و  گرفت  طوالنی  سکوتی  به  تصمیم  مدتی  از  بعد  اما  شد  تلویزیون  و 

خلوت گزینی را انتخاب کرد.
اکنون بعد از سال ها، مرجان محتشم روزه سکوت چند ساله اش را شکسته 
و از ناگفته ها می گوید. از شایعات بی اساس و حاشیه های دوری از عرصه 

تصویر…
شبکه آی فیلم، به بهانه پخش مجموعه تلویزیونی »پس از باران« با خانم 
به صورت  این سریال،  در  بازیگر نقش »خانم کوچیک«  مرجان محتشم، 

اختصاصی مصاحبه ای انجام داده است.
این گفت وگو اولین مصاحبه مرجان محتشم بعد از ۱۱ سال سکوت است.

با گذشت بیش از ۱۷ سال، هنوز سریال »پس از باران« و شخصیت هایش 
با  که  گرفت  توان سراغ  را می  کمتر هموطنی  دارند.  در دل مردم جای 
همه  این  گذشت  با  باشد،  نکرده  همدردی  کوچیک  خانوم  شخصیت 
سال و تکرار چندباره این سریال هنوز هم تماشای این سریال برای مردم 
جذابیت دارد. راز این ماندگاری را کجا باید جستجو کرد؟ شما چطور با 

این مجموعه همراه شدید؟
می  قرار  اختیار من  در  که  فیلمنامه هایی  مثل همه  باران«  از  متن »پس 
شخصیت  ها  البته  نبود،  مشخص  قبل  از  کار  پایان  و  نبود  کامل  گرفت 
مشخص بودند. من از همان ابتدای کار بازیگری تصمیم گرفتم که گزیده کار 
و کم کار باشم؛ می خواستم برای دل خودم کار کنم. ابتدا مثل یک رمان، 
فیلمنامه را مطالعه کردم و توانستم با شخصیت خانم کوچیک ارتباط برقرار 
کنم. و بعد هم با تردیدهای بسیار زیاد حضور در مجموعه را پذیرفتم. کار در 
شهرستان و طوالنی بودن پروژه بر تردیدهایم اضافه می کرد، اما پذیرفتم. 
از همان آغاز می دانستم چه من بازی کنم و چه بازی نکنم این شخصیت 
احساسم می  کند.  برقرار می  ارتباطی خاص  مردم  با  و  ماندگار می شود 
گفت که کار به دل مردم می نشیند؛ اما در مورد خودم واینکه تا چه اندازه 

موفق بودم مردم باید قضاوت کنند.
برای بسیاری از مخاطبان سریال این سوال مطرح بود که واقعا شما اهل 
گیالن هستید که تا این حد خوب و باورپذیر در نقش یک دختر گیلکی 
صحبت کردید، چهره شما هم البته به مردم آن دیار شباهت داشت و نوع 

پوشش و گریم مناسب هم مزید علت بود…
بنده اصالتًا تهرانی هستم و پیش از حضور در این مجموعه شناخت چندانی 

راجع به زبان گیلکی نداشتم؛ البته در حین تولید سریال هم معلمی برای 
زبان گیلکی نداشتم! از ابتدای کار به من گفته بودند نیازی به داشتن لهجه 
نیست، مثل بقیه بازیگران… اما وقتی ضبط شروع شد گفتند حتما باید با 
لهجه گیلکی صحبت کنی )می خندد(؛ با این حال دست مرا باز گذاشتند و 
آقای سلطانی کارگردان محترم گفت توقع لهجه غلیظ گیلکی از من ندارند 
و فقط می خواهند گویش رقیقی باشد تا شخصیت خانم کوچیک بتواند 
از  ارتباط برقرار کند. خودم خیلی سعی کردم این گویش تصنعی  با همه 
کار در نیاید و به قول معروف توی ذوق کسی نزند و همه مخاطبان در هر 
شهر و دیاری بتوانند با این لهجه ارتباط برقرار کنند. اعتراف می کنم برایم 
مهم بود، وقتی بعد از سال ها این مجموعه پخش می شود مردم احساس 
زنده یاد ملک  از  واژه  بار در مورد یک  البته یکی دو  باشند.  خوبی داشته 

مطیعی سوال کردم، مابقی حاصل تالش خودم بود و بس…
و  موفق  ایرانی  زن  از  واقعی  ترسیم چهره ای  در  باران«  از  سریال »پس 
حتی پیشرو بود، زنانی که در دورترین نقاط ایران در شهرها و روستاها 
زندگی می کنند، با مشکالت می جنگند، بار زندگی را بر دوش می کشند و 

حضور مهم و تاثیرگذاری در روابط اجتماعی و خانواده دارند…
به قول معروف جانا سخن از زبان ما می گویی… دقیقا همین طور است. 
باورپذیر  مردم  برای  بعد  و حتی شاید سال ها  االن  تا  این شخصیت  اگر 
اگر  است به همین دلیل بود. خانم کوچیک، زن تو سری خوری نیست؛ 
چه حجب و حیا و بی غل و غشی روستایی جزیی از وجودش است اما با 
همان سادگی و پاکی پای آبرو و کیان خانواده اش ایستاد و با همه توان 
در صحنه حضور پیدا کرد. زنانی از این دست در اطراف ما فراوانند، شاید 
خیلی چیزها به اجبار زمان به آنها تحمیل شده باشد اما این زنان توانستند 
در پس  کوچیک  خانوم  کنند. شخصیت  مدیریت  را  و مشکالت  مصائب 
طبیعت  با  معصومیت  عین  در  که  است  دختری  نیست،  نادان  باران  از 
انس و الفتی خاص دارد، اهل شعر است، گذشت دارد اما جایی که باید 
قاطع باشد، هست و با ناراستی و نادرستی برخورد سختی دارد. الیه الیه 
شخصیت این آدم برای مردم جذاب است. اگر این شخصیت نادان و بی 

عرضه بود برای مردم جذابیتی نداشت.
به نظر می رسد این نشانه ها برای شما در انتخاب نقش مهم است. در 
از سریال های  اتفاقا  و  سریال »ریحانه« که بعدها ساخته و پخش شد 
پرمخاطب و خوش ساخت سیما به شمار می رفت در نقش دختری بازی 
کردید که در عین پاکی و معصومیت جریان مهمی را مدیریت می کند. 
از زنان و دختران ایرانی برای شما  ارائه تصویری درست  تصور می کنم 

بسیار مهم است…

این نکته سنجی برای من جالب است. درکارهایی که نقشی ایفا کردم حتما 
با مطالعه و بررسی همراه بوده. در سریال »ریحانه« به درخواست خودم 
در نقش آسیه بازی کردم چون در عین سکوت و آرامش ذاتی، اتفاق های 
درستی را رقم می زند. خوشبختانه اهل خواندن، نوشتن و سکوت هستم 
اینگونه  زنانی  رساند.  یاری می  نقش  ایفای  و  انتخاب  در  به من  اینها  و 
دارم. خیلی  و  انگیزه داشته  این نقش ها  در  بازی  برای  و  را می شناختم 
نکردم.  کار  روحیه خودم  دلیل  به  اما  داشتم  که دوست  بوده  فیلمنامه ها 
معموال فیلمنامه ها را ابتدا به صورت رمان می خوانم و اگر من را درگیر کند 
را  اما شخصیت هایی  ندارم  ادعایی  بازیگری  در  پذیرم. هرچند  را می  آن 

بازی کردم که در عین سکوت قوی و تاثیرگذارند.
با تمام این صحبت ها مردم دلتنگ شما هستند و دوست دارند مرجان 
ببینند،  سینما  پرده  همینطور  و  تلویزیون  جعبه  در  دیگر  بار  را  محتشم 
را داغ کرده است، فکر نمی  بازار شایعات  غیبت طوالنی و سکوت شما 
کنید که زمانش رسیده تا دالیل کم کاری و سکوت چندین ساله را برای 

عالقه مندان تان شفاف بگویید؟
خدا را شکر لطف مردم شامل حال من بوده و همیشه جویای احوال من 
هستند. روحیه خلوت گزینی من در کم کاری و غیبت طوالنی مدتم بی تاثیر 
نبود. از سویی شایعات بی پایه و افرادی که متاسفانه از آب گل آلود ماهی 
از حاشیه ها  برای پرهیز  می گیرند، دست به دست هم داد و باعث شد 
سکوت کنم. از سال ۸۵ هیچ مصاحبه ای نداشتم تا به امروز که با شبکه 
باید  ندارم  اگر حرفی  داشتم  تاکید  این مدت  در  کردم.  آی فیلم گفت وگو 
سکوت کنم، اما این بازار مکاره دنیای مجازی باعث شد عده ای از زبان من 
حرف هایی بزنند که عاری از حقیقت بود و من از همین تریبون از مردم 
عذرخواهی و اعالم می کنم از سال ۹۱ درگیر مشکالت شخصی زیادی بودم، 
ابتدا پدرم را از دست دادم، مدت کوتاهی بعد دست اجل برادرم را از من 
گرفت و هشت ماه پیش هم مادرم به رحمت خدا رفت. این سال ها و 
روزهای سخت مرا تنها کرد وخودم را بی پشتوانه دیدم، از طرفی فرصت 
برای عده ای مهیا شد تا با شایعات بی اساس اسباب آزار و اذیت مرا مهیا 
کنند، با این حال مردم انقدر آگاه بودند که شایعات را باور نکنند و همیشه 

من را مورد لطف خود قرار دادند.
بازخوردهایی که از مردم می گیریم گویای این واقعیت است که مردم بی 
صبرانه بازگشت شما را به عرصه هنر را انتظار می کشند و دوست دارند 
از سریال خاطره   ببینند.  پرکار  و  بازیگری موفق  عالم  در  دیگر  بار  را  شما 
از باران« که این روزها از شبکه آی فیلم بازپخش می شود  انگیز »پس 

خاطره خاصی که برای مخاطبان ما جالب باشد، تعریف می کنید؟

همه کم و بیش از سختی های کار آگاهند و می دانند چه مراحل دشواری 
دارد. این سریال برای من پر از خاطرات تلخ و شیرین است. دختری که در 
کوه و جنگل زندگی بی پیرایه ای را تجربه می کند و بعد مجبور به ازدواج 
فیلمبرداری  هم  دنبال  به  روایت ها  این  ُخب  شود.  می  دیار  آن  خان  با 
نشده، مثال صبح قسمتی که از ارباب به شدت کتک خورده و آسیب دیده 
باید بازی می کردم و عصر در حالی که هنوز در دل طبیعت شعر می  را 
خوانم و رویاهایم را با کوه و دشت و جنگل قسمت می کنم… حفظ حس 
این لحظات برای بازیگر بسیار دشوار است، به ویژه نقشی که تا این حد 
چالش حسی دارد. همه این ها وقتی پشت سر هم نیست هم سختی دارد 
و هم شیرینی. آب و هوای سرد زمستان و محلی که ما فیلمبرداری می 
کردیم و لوکیشن سریال که چقدر زیبا و دست نیافتنی بود، این ها دنیایی 

از خاطره است.
بازگشت به دنیای تصویر برایتان چه قدر مهم است؟

در حال حاضر تالش می کنم آرامشم را به دست بیاورم و بعد از زخمی که 
با از دست دادن عزیزانم بر پیکرم نشسته بتوانم مثل سابق مقاوم باشم. 
اما دلم می خواهد نوشته هایم چاپ شود. زنده یاد علی معلم نازنین بارها 
تاخیر  به  را  کار  این  را منتشر کنم که هربار  این نوشته ها  از من خواست 
انداختم اما فکر می کنم زمان آن رسیده تا با نوشته هایم با مردم سخن 

بگویم. شاید برای بازیگری نیاز به مجال دیگری دارم.
و حرف آخر…

وجودم سرشار از حس قدرشناسی نسبت به شبکه محترم آی فیلم است. 
خصوص  به  برسانید،  مردم  گوش  به  مرا  صدای  که  خواهم  می  شما  از 
آدم هایی مثل من که سایت و صفحه مجازی ندارند و متاسفانه عده ای 
در شبکه های اجتماعی از اسم امثال من سوء استفاده می کنند. شایعات 
بی پایه و اساس در مورد من کم نبوده، از ماجرای مهاجرت و حرف هایی 
از زبان من در مورد فساد در سینما و عرصه هنر و… همه را تکذیب می 
کنم. این حرف ها دروغی بیش نبوده و نیست. حق مردم دانستن حقیقت 
است. در این مجال اعالم می کنم فعالیتی در دنیای مجازی ندارم. همه 
تالشم را می کنم که به زودی با مردم صحبت کنم و آنچه دوست دارند 
بدانند با آنها در میان بگذارم. می خواهم از طریق شبکه آی فیلم به مردم 
بگویم که به دلیل شرایط سختی که داشتم نتوانستم در خدمتشان باشم، 

امیدوارم به زودی فرصت دست بدهد تا بتوانم با مردم دیداری تازه کنم.

منبع: آی فیلم

خانم کوچیک »پس از باران« پس از 11 سال سکوتش را شکست!

جشنواره های تئاتر و سینما در وهله اول برای هنرمندان آن کشور 
است.

به بهانه نزدیک شدن به سی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر 
و  گفت  تلویزیون  و  سینما  تئاتر،  کارگردان  محمدی  بابک  با  فجر 

گویی داشته ایم که در ادامه می خوانید:
تئاتر  المللی  محمدی درباره پوستر سی و ششمین جشنواره بین 
فجر به صبا، گفت: پوستر را که دیدم خیلی ناراحت شدم! جشنواره 
شود.  می  اجرا  ساله  هر  که  است  فستیوال جدی  یک  فجر  تئاتر 
اگر پوستر این است، واقعا فاجعه است. تعجب می کنم که آقای 
مهدی شفیعی درباره طراحی این پوستر دخالت نمی کنند! شفیعی 
گیرند  می  تصمیم  نفر   ۷۰ شنیدم  نیست!  سلیقه  بد  هم  قدر  آن 
فیلم  آکادمی  از  تقلید  این هم  که  نه  یا  بیاید  فجر  به  تئاتری  که 
آمریکاست. ۷۰ نفر کمی عجیب است! چرا آن قدر کارها را پیچیده 
شود؟  می  بدتر  سال  به  سال  فجر  تئاتر  وضعیت  چرا  کنند؟!  می 

پوستر تئاتر فجر در سطح این فستیوال نیست.
او ادامه داد: با صراحت می گویم که به بازیگران مقام مدیریتی 
است.  فاجعه  جهان  سطح  در  بازیگران  اجرایی  مدیریت  ندهید. 
جشنواره مدیر خاص خودش را می خواهد. عوام فکر می کنند کار 
به دسِت بازیگر صورت می گیرد ،درحالی که هزار فاکتور آماده می 
نباید جشنواره ای مثل  بیاید.  از آن به عرصه  بازیگر بعد  تا  شود 

تئاتر فجر را دست افرادی بدهند که این کاره نیستند ؟!
برای تئاتر ایران در حالت عادی ارزشی قائل نیستند. یک جشنواره 
سال  دو-سه  شود!  می  این  پوسترش  که  داریم  هم  ساالنه  فجر 
پوستری  نمایشی  برای  وقتی  داشتم.  پوستر مشکل  با  پیش هم 
طراحی و برای مجوز اقدام می کنیم، هزار تا ایراد می گیرند، بعد 
من  کنند!  می  رونمایی  فجر  تئاتر  پوستر  عنوان  به  پوستر  این  از 
باشد، چون  پوسترش  این  که  اگر  فجر  تئاتر  برای  متاسفم  خیلی 
فاجعه است! شفیعی و دیگر دوستان دخالتی در طراحی پوستر و 
برنامه ریزی نمی کنند. کجای دنیا چنین پوستری را که واقعا از نظر 

تکنیک تا این میزان زشت است را انتخاب می کنند؟!
وی افزود: هر کاری که در حوزه سینما و تئاتر انجام می شود، به 
گویم،  می  را  خودم  عقیده  من  است.  مربوط  محمدی  بابک  مِن 
ورق،  یک  هرکسی  پرسند!  نمی  را  کسی  هیچ  عقیده  اینها  گرچه 
کاغذ و ابالغ گرفت هرکاری دلش بخواهد می کند و بعد می رود 
و دیگر ربطی هم به او ندارد! اما ما که نمی توانیم این کار را انجام 
کنیم.  می  مسوولیت  احساس  ممکلت  این  هنر  برای  ما  دهیم. 
مسوولیت من در ایران به قسمت تئاتر، سینما و فرهنگ مربوط 

می شود. پس این پوستر را یک فاجعه می دانم.

این کارگردان باسابقه تئاتر درباره کیفیت نمایش های موجود در 
نمی  پیداست!  بهارش  از  نکوست  که  سالی  گفت:  جشنواره  این 
دانم در این جشنواره چه تئاترهایی قرار است روی صحنه رود، اما 
تجربه ثابت کرده همیشه ضعیف است! مدیران در این جشنواره 
ها از برنامه ها و گفت و گوی های فرهنگی استفاده نمی کنند. 
نمی گویم مشکالت را حل کنند، چون مشکالت حل شدنی نیست! 
اما گفت و گوی فرهنگی برگزار کرده و درباره کیفیت ساالنه و آینده 

تئاتر صحبت کنند. در ورک شاپ ها، کیفیت تئاتر را ارتقا دهند.
او درباره نمایش های بخش بین الملل توضیح داد: نمایش های 
بخش بین الملل را  از کبک دره و قاسم آباد اروپا می آورند! فکر 
می کنند همین که نمایشی خارجی است کفایت می کند، مثال می 
اتریش آمده، مگر همه تئاترهای  انگلستان یا  از  نویسند این کار 
اتریش و انگلستان خوب است؟ تمام آلمان را بگردید سه یا چهار 
بودجه  اینکه  با  کنید،  نمی  پیدا  حسابی  و  درست  سالن  و  تئاتر 
خاطر  به  فقط  را  تئاترها  این  ندارند!  استعداد  ولی  دارند،  زیادی 
اسم کشورشان می آورند و این کافی نیست! قالیچه ای که من 
از  قالیچه  اینکه    فقط  اما  کند،  فرق می  ببافد  فن  اهل  یا  ببافم 
ایران آمده کافی نیست! رییس جشنواره نمی تواند با نامه رییس 
سال  در  و  شود  انتخاب  سال  چندین  برای  باید  باشد،  جشنواره 
است! چون  ببیند چه خبر  و  کند  و خارجی سفر  داخلی  نقاط  به 
مدیران هنری ما با تئاترهای بزرگ دنیا ارتباط ندارند و زبان هم 
بلد نیستند، به سفارت می روند و  کسی را آنجا پیدا می کنند که او 
هم از قضا زبان نمی داند و در سطح open the door  َبَلد است!
اسالمی  انقالب  از  بعد  که  بودم  نفری  اولین  داد:  ادامه  محمدی 
جشنواره فیلم سینمایی ایران را در اتریش برگزار کردم. چون هیچ 
دهند.امیدوارم  انجام  کاری  چنین  نتوانستند  دوستان  از  کدام 
کنند  برگزار می  تئاترهایی که  یا  و  مهمانانی که دعوت می شوند 
کنم  قضاوت  توانم  نمی  االن  از  باشند.  برخوردار  کیفیت خوبی  از 
که  آید  به خاطرم می  پوستر  دوباره  نه،اما  یا  که خوب می شود 
از  است!  پوستر  این  از  بهتر  ها  پیتزافروشی  منوی  است.  فاجعه 
کنند،  دخالت  کنم  می  خواهش  شریعتی  پیمان  و  شفیعی  آقای 
چون هم وظیفه شان است و هم سلیقه شان بهتر است! شاید هم 
می خواهند سلب مسوولیت کنند و بگویند: ما به هنرمندان گفتیم 

که خودشان کار کنند!
وی افزود:اگر مخاطب، تئاتر َبد ببیند، آن نمایش تمام می شود و 
او از سالن خارج می شود و فراموش می کند، اما پوستر چسبیده 
به دیوار می ماند و آینه ِدق است! من جدول و لیست کارهایی 
که اجرا می شود را نمی دانم. در جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
همدان کیفیت کارها خوب بود و نمایش های باکیفیتی از سایر 
کشورها حضور داشت. استعدادهای خوب ایرانی هم حاضر بودند.
اینجا  پایان گفت:  ُمرد« در  لوطیش  »انتری که  نمایش  کارگردان 
جشنواره ها را بدون هنرمندان برگزار می کنند. کسی که در راس 
قرار می گیرد با همه مخالف است! سه سال پیش در جشنواره فیلم 
فجر ما را راه نمی دادند! یکی را از این بنگاه ها را جلوی در گذاشته 
بودند و می گفتند هر کسی بلیت ندارد داخل نشود! جشنواره تئاتر 
و سینما در وهله اول برای هنرمندان آن کشور است. متاسفم که 
هنرمندان ما  زمانی که باید، دخالت نمی کنند. ما باید مسوولیت 
به  هنر هستیم، مسوولیت  کننده  تولید  وقتی  تا  بپذیریم.  را  هنر 

عهده ماست چه خوب باشد، چه بد.

خالدآباد  در   ۱۳۱۱ ۱۱دی  امیری  خواجه  حسین 
نطنز در خانوادهای هنرمند به دنیا آمد.

ناصرالدین  زمان  بنام  خوانندگان  از  پدربزرگش 
رسا  و  خوش  صدایی  از  که  پدرش  و  بود  شاه 
را  او  مدتها  میدانست،  ردیف  و  بود  برخوردار 
در  حسین  میدهد.  قرار  خویش  تعلیم  تحت 
شرکت  تعزیهخوانی  مراسم  در  زمان  همان 
میکرد و نزد تعزیهخوانانی که ردیف و دستگاه 

میدانستند به یادگیری آواز پرداخت.

تهران  به  ابتدایی  تحصیالت  پایان  از  وی پس 
رفت و در سال ۱۳۲۶ به مکتب ابوالحسن صبا راه 
یافت و دو سال پیاپی در حضور او دانستههای 
خویش را تکمیل کرد و به وسیله وی به رادیو 
برنامه  اجرای  به  جا  آن  در  شد.  معرفی  ایران 
وی  پرداخت.  منصوری  خان  ابراهیم  ارکستر  با 
پس از مدتی به دانشکده افسری رفته و شبهای 
از ساعت ۷/۳۰ تا ۸  جمعه که مرخصی داشته 
در برنامه ارتش شرکت و با ارکستر محمد بهارلو 

به اجرای برنامه میپرداخت.
در همان زمان به خاطر محدودیتهای ارتش نام 
بود  برادرش  نام  اصل  در  که  را  )ایرج(  مستعار 

برای خود برگزید.

به  پیرنیا  داوود  دعوت  به   ۱۳۳۶ سال  در  ایرج 
برنامه گلها راه یافت و در اولین همکاری خود با 
این برنامه برگ سبز ۴۳ را در مایٔه شور-ابوعطا و 
با همکاری علی تجویدی و فرهنگ شریف و امیر 
ناصر افتتاح خواند. از همان زمان همکاریش با 

برنامه گلها ادامه یافت.
ایرج عالوه بر اجرای برنامههای مختلف رادیویی 
فارسی  فیلمهای  برای  آواز  و  ترانه  اجرای  به 
لبخوانی  به  زیادی  بازیگران  و  گماشت  همت 
ترانههای وی میپرداختند. اولین فیلمی که ایرج 
در آن ترانه خواند فیلم روزنه امید به کارگردانی 
سردار ساکر هندی و ترانهها از ساختههای جواد 

لشکری است.
هنرمندان  با  موسیقی  پرآوازه  خواننده  ایرج 

زیادی مانند:
شهناز،  جلیل  ملک،  اسداهلل  یاحقی،  پرویز 
ناصر  امیر  شریف،  فرهنگ  حافظی،  فریدون 
لطف  کسایی،  حسن  ملک،  جهانگیر  افتتاح، 
منصور  ورزنده،  رضا  تجویدی،  علی  مجد،  اهلل 
حسن  عبادی،  احمد  موسوی،  محمد  صارمی، 
خرم،  همایون  روحانی،  انوشیروان  ناهید، 
حبیب اهلل بدیعی و بسیاری از نوازندگان و البته 
خوانندگان دیگر همکاری داشته و مورد تایید و 

تحسین آنها بوده است.
محمدرضا  و  )ایرج(  امیری  خواجه  حسین 

شجریان
ایرج در 213  برنامه گلها شامل برگ سبز،گلهای 
رنگارنگ، شاخه گل، گلهای تازه، برنامه اجرا کرده 

است.

ارتش،  رادیو  برنامههای  در  این  بر  عالوه  او 
بهارلو،  محمد  ارکستر  دانشجویان،  ارکستر 
عبداهلل  ارکستر  منصوری،  خان  ابراهیم  ارکستر 
 105 برای  و  است  کرده  اجرا  برنامه  پناه،  جهان 
از  بعد  در سالهای  و  است  فارسی خوانده  فیلم 

هشتاد،  و  هفتاد  دهه  خصوص  به   ، انقالب 
بازار موسیقی عرضه کرده  به  آلبوم  از ده  بیش 
است. آلبوم قصه زندگی  از او در بهار سال 91 به 

بازار موسیقی عرضه شد.
 عالوه بر آن فیلم مستندی در قالب لوح فشرده 
)دی وی دی( از زندگی و کارهای هنری ایرج با 
عنوان پهلوان آواز اواخر سال 91 به بازار موسیقی 

عرضه شد.

تجلیل  در  مراسمی  1392نیز  شهریور   اوایل  در 
بزرگانی  حضور  با  او  هنری  زندگی  ها  سال  از 
در  شریف  فرهنگ  و  شجریان  محمدرضا  چون 

فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.
مراسمی  تجلیل از حسین خواجه امیری )ایرج(

ایرج از خوانندههای صاحب سبک ایران است و 
صدایش از معدود صداهای شش دانگ است؛ 
عرض(  و  )طول  آن  و حجم  ارتفاع  که  صدایی 
بسیار باالست و خواننده امکان اجرای محدوده 
که  دارد  بسیاری  نتهای  در  را  باالیی  صوتی 

خوانندگان معمولی از پس آن بر نمیآیند.
او  پدر احسان خواجه امیری )خواننده( و الیکا 

خواجه امیری )نوازنده و مدرس پیانو( است.

منوی پیتزا فروشی ها از پوستر جشنواره تئاتر فجر بهتر است!
حسین خواجه امیری )ایرج(بیوگرافی

به مناسبت هشتاد و پنجمین سال تولد استاد آواز ایران
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حکایت آموزندهشهر ضرب المثل           معما

به سه نفر از مخاطبین که پاسخ 
درست بدهند، به قید قرعه  یک 
سال اشتراک رایگان نشریه تعلق 

خواهد گرفت.

دیوانه چو دیوانه ببیند 
خوشش آید

مورد استفاده:
در مورد افرادی به كار می رود كه در هر شرایطی همدل و همدم خود 

را پیدا می كنند.
روزی روزگاری، در سال ها پیش حكیم و دانشمند بزرگ ایرانی »محمد 
بن زكریای رازی« در شهر ری در جنوب تهران امروزی به دنیا آمد. رازی 
بعد از سال ها درس خواندن و شاگردی در محضر اساتید بزرگ تبدیل 
طبابت صحیح اش  به جهت  روز  به  روز  كه  بلدی شد  كار  به حكیم 
مشهورتر می شد. طوری كه نام یكی از معروفترین پزشكان یونانی به 

نام »جالینوس« را به او نسبت داده بودند. 
بیماران  به  بتواند  تا  كرد  تربیت  را  فراوانی  شاگردان  رازی  زكریای 
كاردانی  و  مهارت  به  كه  رازی  زكریای  شاگردان  كند.  كمك  بیشتری 
استادشان آگاه بودند به رفتار او به دقت توجه می كردند و سخنانش 
كاردانی  به  طبیبی  آینده  در  بتوانند  تا  می كردند  گوش  خوبی  به  را 

استادشان باشند.
یك روز زكریای رازی از محل كارش خارج شد، تا به خانه اش برود. 
ولی عّده ای از شاگردان كه از او سؤال داشتند در طول مسیر استاد را 
رها نكردند و دائم در مورد روش تشخیص بیماری ها و داروی مناسب 
برای بیماران مختلف از او سؤال می پرسیدند و استاد در حد مجال 

به آنها پاسخ می داد.
همینطور كه آنها در مسیر حركت می كردند، دیوانه ای از راه رسید و 
بدون توجه به گفتگوی استاد با شاگردانش مستقیم به سراغ زكریای 
رازی رفت. شاگردان كنار رفتند و با تعجب به رفتار شخص دیوانه 
نگاه می كردند تا ببینند دلیل رفتار دیوانه چیست؟ در این میان دو 
به  را  خودشان  بودند  هیكل تر  قوی  و  تنومندتر  كه  شاگردان  از  نفر 
كرد  ایجاد  استاد  برای  خطری  دیوانه  اگر  تا  كردند  نزدیك تر  استاد 

بتوانند از استاد دفاع كنند.

دست  رازی  زكریای  با  تا  كرد  دراز  را  دستش  آمد  كه  جلوتر  دیوانه 
بدهد. استاد با او دست داد و بعد مرد دیوانه سعی كرد با جمالت 
مفهوم  اینكه  با  رازی  زكریای  بزند.  استاد  به  را  حرفی  بی سروتهی 
به  دقت  با  كرد  سعی  ولی  نمی كرد  درك  او  حرف های  از  درستی 

حرفهایش گوش بدهد تا بتواند جوابی به او بدهد.
كمی گذشت دیوانه تند و تند برای استاد حرف هایی را زد، بعد چند 
قدمی با هم راه رفتند. سپس دیوانه روی استاد را بوسید با او دست 

داد خداحافظی كرد و از آنجا رفت.
شاگردان زكریای رازی كه در این مدت تماشاگر صحبت استاد با فرد 
دیوانه بودند با رفتن فرد دیوانه دوباره سراغ استاد آمدند و بحثشان 
را با ایشان از سر گرفتند. ولی زكریای رازی دیگر حواسش آنجا نبود 
و جوابی به آنها نمی داد. كم كم شاگردان ساكت شدند و دیگر حرفی 
با رسیدن استاد به خانه اش شاگردان خداحافظی كردند  نمی زدند. 
نه، كجا  به شاگردانش گفت:  رو  رازی  زكریای  بروند كه  و خواستند 
می روید؟ باید به خانه ی من بیایید من حالم بد است باید دارویی 

برای درد من بسازید.
نام  رازی  زكریای  رفتند.  خانه اش  به  استاد  به  كمك  برای  شاگردان 
چندین رقم دارو را برد و از آنها خواست این داروها را با هم تركیب 
كنند. شاگردان واقعًا متعجب شده بودند. این دیگر چه جور دارویی 
است؟ استاد چه احتیاجی به این دارو دارد؟ تا اینكه یكی از شاگردان 
گفت: استاد این دارویی كه شما از ما خواستید تا با هم تركیبش كنیم 

مگر دارویی نیست كه شما برای درمان دیوانگان تجویز می كنید؟
زكریای رازی كه از این همه تیزهوشی و ذكاوت شاگردش خوشش 
استاد،  ولی  گفت:  شاگرد  فهمیدی؛  درست  آفرین،  گفت:  بود  آمده 
شما كه دچار دیوانگی نشده اید. این دارو را برای كسی می خواهید؟

زكریای رازی گفت: آن دیوانه كه در كوچه دیدیم، اصاًل به شما توجهی 
نكرد. انگار فقط با من كار داشت. او فقط از دیدن من خوشحال شد 
و خندید. حتمًا او من را از همه شما به خودش شبیه تر دیده و فكر 
كرده فقط منم كه حرفهای بی سروته او را درك می كنم كه یك راست 
به سراغ من آمد. می خواهم از جنون كاملم جلوگیری كنم و قبل از 

اینكه كاماًل دیوانه بشوم شروع به مصرف دارو نمایم.

مسابقات  برگزاری  ایران،  اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس 
برگزاری مسابقه  به  با توجه  لغو شد.  برای مدتی  ورزشی 
ممانعت  حتی  که  شرایطی  در  و  امنیتی  کامل  فضای  در 
مرد  بازیکنان  برای  ورزشی  لباس  پوشیدن  درباره  هایی 
ورزشگاهها  در  زنان  به طور طبیعی حضور  وجود داشت، 
بیان  به  اما چند سال گذشته  گرفت.  قرار می  در حاشیه 
این مسئله پرداختند که بانوان نیز میتوانند به ورزشگاه ها 
بیایند که این امر مخالفان و موافقان زیادی داشت .این 
مسئله به تازگی نیز مطرح شده است اما  این بار هم به 
طور شایسته و کامل به بررسی آن نپرداختند! مسئله ای 
که همچنان حل آن ناتمام باقی مانده است و نتیجه ی 
این مسئله برای خیلی ها مهم است و برای خیلی های 
دیگر اصال هیچ اهمیتی ندارد. ما با توجه و احترام به این 
نظرهای متفاوت ومختلف به بررسی چند مورد از مخالفت 

ها و موافقت های این مسئله می پردازیم:
»الله افتخاری »نماینده اصولگرای مجلس هرچند که خود 
زن است اما با حضور زنان در ورزشگاه مخالف است. من 
طرح  حتی  و  ورزشی  های  استادیوم  در  ها  خانم  حضور 
این مسئله را ضروری نمیبینم و به اعتقاد من این مسئله 
مهمی نیست .ما موضوع های بسیار مهم تر از این قضیه 
مانور  آنها  روی  و  توجه شود  آنها  به  که الزم است  داریم 
دهیم .زمانی که به جزئیات پرداخته می شود ،ما از امور 
روی  را  انرژی خود  ما  که  است  .الزم  مانیم  می  باز  کالن 
ی  گفته  بگذاریم.به  تری  مهم  و  تر  حیاتی  های  مساله 
،در کشور مساله های بسیار مهمی در حوزه ی  افتخاری 
روی  بر  مردم  و  تمرکز مسئوالن  باید  که  دارد  زنان وجود 
آنها گذاشته شود .او در توصیف این مشکل ها به موضوع 
هایی نظیر ماده ی 227برنامه پنجم توسعه در خصوص 

زنان  خصوص  230در  ی  کودکان،ماده  امنیت  و  سالمت 
رهبری  تاکید  و  دار  خانه  زنان  ی  بیمه  بحث  خانواده،  و 
های  ،بحث  شغل  یک  عنوان  به  داری  خانه  به  توجه  بر 
مربوط به مرخصی های زایمان خانم ها که قرار بود دولت 

در خصوص آن اقدام هایی را انجام دهد و... پرداخت.
افتخاری در مورد برخورد تازه ی نیروی انتظامی با زنانی 
دوازده  ورزشگاه  به  والیبال  ی  مسابقه  تماشای  برای  که 
شود  می  گفته  گفت:آنچه  بودند  آمده  آزادی  نفری  هزار 
معموال با واقعیت فاصله ی زیادی دارد .ما باید واقعیت 
از آنها خبر نداریم  را مورد توجه قرار دهیم و حاال که  ها 

نبایدوقت خود را برای بررسی این موضوع تلف کنیم .
و«محسن کوهکن« ،دبیر کل جمعیت نمایندگان ادوار  که 

یکی از موافقان این امر است میگوید:
بانوان می توانند در یک فضای اخالقی به ورزشگاه بروند.
اخالقی  فضای  دریک  بانوان  که  هستم  این  موافق  من 
محیط  زیرا  یابند  حضور  ها  ورزشگاه  در  شده  حساب 
ورزشگاه ها برخی اوقات نامناسب است و ما باید حرمت 
حضور  مخالفان  ی  .دغدغه  داریم  نگه  را  بانوان  انسانی 
بانوان در ورزشگاه ها نیز نامناسب ساختن فضای عمومی 
و  است  بانوان  حرمت  هتک  از  جلوگیری  و  ها  ورزشگاه 
زنان  ،حضور  شود  انجام  زمینه  این  در  فرهنگی  کار  اگر 

درورزشگاه ها نیز ایرادی ندارد.
این  درباره  نمایندگان مجلس  اظهارنظر  اما جنجالی ترین 
این  او در  آلیا« بود.  موضوع، مربوط به سخنان »فاطمه 
و  فرزند  تربیت  و  شدن  بچه دار  زن  »کار  بود:  گفته  باره 
شوهرداری است نه دیدن مسابقه ،یک عده ای می خواهند 
با  مخالف  که  بدهند  نقش هایی  زن  به  شده  طور  هر 
به  رفتن  اصلی اش  دغدغه  که  زنی  است.  شرعی  وظایف 
ورزشگاه و شاغل شدن و این دست مسائل باشد که دیگر 
به وظایف اصلی خود نمی رسد.«این نماینده مجلس البته 
کرد.  تکذیب  را  مصاحبه ای  چنین  انجام  اساسا  بعدها  
باتوجه به سوابق فاطمه آلیا و سخنانی که تا کنون درباره 
نیز  بار  این  وی  اینکه  باور  گفته،  اجتماع  در  زنان  حضور 

چنین اظهارنظری کرده باشد، دور از واقعیت نیست.
»فخرالسادات محتشمی پور« فعال سیاسی اصالح طلب 
زنان در  از جمله موافقان حضور  زنان  از فعاالن حقوق  و 
ورزشگاه هاست. وی در این ارتباط گفت: نه تنها با ورود 
خانم ها به ورزشگاه ها و هر مکان عمومی دیگری مخالف 

نیستم، بلکه آن را حق طبیعِی خانم ها می دانم.

های  ورزش  ملی  فدراسیون  رئیس  دادکان«  »محمد    
به  خود  ای  رسانه  وگوی  گفت  ترین  تازه  در  دانشگاهی 
این مساله پرداخت و گفت: اگر حضور زنان در ورزشگاه 
ها مسئله شرعی دارد، چرا در تئاتر و سینما زن و مرد در 
کنار هم می نشینند؟ من به شخصه موافق حضور بانوان در 
ورزشگاه هستم. حرف هم نمی  زنم، من این  کار را کردم. 
بازی ایران و بحرین 11 سال پیش آنها را راه دادم؛ در فینال 
راهشان دادم. دلیل آن هم  بسکتبال دو سال پیش هم 
این است که اصال بار شرعی در این کار نمی بینم. خودم 
که  دیده اند  همه  و  می کنم  رعایت  را  شرعی  مسائل  هم 
دو دختر خودم هم بین تماشاگران فینال بسکتبال بودند.

حجت االسالم »محسن غرویان« مدرس حوزه علمیه قم 
تا حدی  ورزشگاه،  در  زنان  گوید: حضور  باره می  این  در 
خالف عرف جامعه مذهبی ما است. چون تا حاال زنان در 
اتفاق  یک  امر  این  و  اند  نداشته   ورزشی حضور  میادین 
نسبتا تازه است، حساسیت  ها باالست؛ وگرنه هیچ مبنای 

علمی و مبنای فقهی یا شرعی دقیق و روشنی ندارد.
است  وارد شده  که  انتقادهایی  و  نظرات  این  به  باتوجه 
میتوان گفت که منع قانونی برای ورورد بانوان به ورزشگاه 
ها وجود ندارد وهمینطور از نظر دین و فقه هم مشکلی 
به  بانوان  ورود  که  فرض  پیش  این  با  ما  نیست،اما 
عنوان یک  به  نیز میتوانند  آنها  و  آزاد است  ورزشگاه ها 
به ورزشگاه  آزادانه  از حقوق خود استفاده کنند و  انسان 
اندام  و  چهره  در  تغییری  بخواهند  آنکه  بدون  بیایند  ها 
خود بدهند ،که برایشان مشکلی پیش نیاید .آیا تدابیری 
انجام شده است که امنیت بانوان را حفظ کند ویا از بروز 
مشکالت احتمالی که وجود دارد،بانوان آسوده باشند . این 
مسئله هم مانند مسئله های دیگر نیاز به فرهنگ سازی 
دارد اینکه لزوما ما تصمیمی بگیریم و آن را پس از مطرح 
بگیریم،  خوبی  نتیجه  حتما  ،نمیتوانیم  کنیم  عملی  کردن 
بهتر است  قبل از همه ی اینها پیش زمینه ای ایجاد کنیم 
تا شاید نحوه برخورد اکثر افراد جامعه نسبت به آن بهتر 
شعار  شاهد  بانوان   با حضور  است  خوب  .وچقدر  باشد 
و   . نباشیم  های غیراخالقی و ساختارشکنانه در ورزشگاه 
ابتدا  در  شاید  موضوع  این  که  اینست  آن،  دیگر  بخش 
با سختی و برخی مشکالت و حساسیت هایی آغاز شود 
که درآن هیچ شک و شبه ای نیست وما میتوانیم برای 
خودمان قدمی برداریم و آغازگر آن باشیم ، عالوه بر وحدت 
نیز به  باید مسئولین  این مسئله  مردم برای عملی کردن 
فکر باشند .وآیا مسئولی داریم که بخواهد سینه سپر کند 
و بگویید تمام مشکالتی که پیش آمد به پای من خواهد 
که  پای عمل  و  بلدیم  را  زدن  فقط حرف  اینکه  یا  !و  بود 
میرسد یادمان میرود حرفی زدیم و تعهدی دادیم،دلخوش 

کردیم کسانی را شاید آرزویشان تحقق این هدف بود !
فاطمه امیری - دانشجوی ادبیات دانشگاه زنجان

دراز  آنها  ثروت  و  مال  بر  چپاول  دست  کرد،  می  ظلم  خود  ملت  به  نسبت  پادشاهی 
کرده، و آنچنان به آنان ستم نموده که آنها به ستوه آمدند و گروه گروه از کشورشان به 
جای دیگر هجرت می کردند، و و غربت را بر حضور در کشور خود ترجیح دادند. همین 
موضوع موجب شد که از جمعیت بسیار کاسته شد و محصوالت کشاورزی کم شد و 

به دنبال آن مالیات دولتی اندک، و اقتصاد کشور فلج، و خزانه مملکت خالی گردید.
ضعف دولت او موجب جرأت دشمن شد، دشمن از فرصت بهره گرفت و تصمیم گرفت 

به کشور حمله کند و با زور وارد مملکت شود:
هر که فریادرس روز مصیبت خواهد                   گو در ایام سالمت به جوانمردی کوش
بنده حلقه به گوش از ننوازی برود                    لطف کن که بیگانه شود حلقه به گوش

در مجلس شاه، )چند نفر از خیرخواهان( صفحه ای از شاهنامه فردوسی را برای شاه 
خواندند، که در آن آمده بود:

به دست فریدون واژگون  قیام کاوه آهنگر(  )با  بیدادگر  پادشاه  )تاج و تخت ضحاک 
شد.( )تو نیز اگر همانند ضحاک باشی، نابود می شوی.(

وزیر شاه از شاه پرسید: آیا می دانی که فریدون با اینکه مال و حشم نداشت، چگونه 
اختیاردار کشور گردید؟

زا  او  و  گرفتند،  را  او  دور  متعصب  )از شاهنامه( شنیدی، جمعیتی  چنانکه  گفت:  شاه 
تقویت کرده و در نتیجه او به پادشاهی رسید.

وزیر گفت: ای شاه! اکنون که گرد آمدن جمعیت، موجب پادشاهی است، چرا مردم را 
پریشان می کنی؟ مگر قصد ادامه پادشاهی را در سر نداری؟

همان به که لشکر به جان پروری                                 که سلطان به لشکر کند سروری
شاه گفت: چه چیز باعث گرد آمدن مردم است؟

وزیر گفت: دو چیز؛ ۱- کرم و بخشش، تا به گرد او آیند. ۲- رحمت و محبت، تا مردم در 
پناه او ایمن کردند، ولی تو هیچ یک از این دو خصلت را نداری:

نکند جور پیشه سلطانی                                                     که نیاید ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح ظلم افکند                                        پای دیوار ملک خویش بکند

شاه از نصیحت وزیر خشمگین و ناراحت شد، و او را زندانی کرد. طولی نکشید پسر 
شه  با  و  خواندند  سلطنت  صاحب  را  خود  و  کرده  استفاده  فرصت  از  شاه  عموهای 
آنها  او شتافتند و  از شاه داشتند، به کمک پسر عموهای  جنگیدند، مردم که دل پری 
تقویت شدند و براحتی تخت و تاج شاه را واژگون کرده و خود به جای او نشستند، آری:
پادشاهی کو روا دارد ستم بر زیر دست         دوستدارش روز سختی دشمن زورآور است
 با رعیت صلح کن وز جنگ ایمن نشین         زانکه شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است

در یک روز تعطیل، دو پدر تصمیم می گیرند 
برای  باهم  همگی  پسرشان  دو  همراه  به  که 
روز،  آن  بروند.  رودخانه  کنار  به  ماهیگیری 
کدام  هر  و  نبود  یار  آنها  با  شانس  خیلی 
توانستند تنها یک ماهی صید کنند. همه آنها، 
ماهی ها را درون یک ظرف قرار دادند. پس 
کدام  هر  گرفتند  تصمیم  شهر،  به  بازگشت  از 
ماهی خود را از ظرف بر دارد. اما آنها متوجه 
شدند که تنها 3 ماهی درون ظرف وجود دارد. 
که می  توضیحی  ترین  نظر شما، محتمل  به 

تواند این جریان را توضیح دهد، چیست؟

از  یکی  خونه  پنگ  پینگ  بازی  مشغول  شما 
توپ  آخرین  ناگهان  و  هستین  دوستاتون 
یک  داخل  افته  می  داشتین  که  پنگی  پینگ 
سوراخ و این سوراخ در حقیقت یک لوله نازک 
فلزیه که کف زمین سیمانی کار گذاشته شده و 

30 سانت هم عمق داره.
ذره  بدون  رو  اون  تونین  سوال: چطوری می 
ای آسیب بیرون بیارین در حالی که تنها ابزار 
شما راکت پینگ پنگ تون، بند کفشهاتون و 
یک بطری آب معدنی که برای رفع عطش در 
اتمام بازی، تهیه کرده اید؟ البته به یاد داشته 
به  پالستیکی  معدنی  آب  بطری  که  باشین 

خاطر قطرش توی لوله نمی ره.

ضرب المثل های معروف فارسی و ریشه آنها 

»دست به دست هم بدهیم«سبد ارمغان


