
نام  »غاشیه«  کریم  قرآن   88 سوره 
دارد. در آیه اول این سوره آمده است 
» هل اتيك حديث الغاشيه » در این 
سوره در مورد قیامت و اوصاف جهنم 
و  مراتب  جهنم  در  است.  شده  بحث 
درجاتی به تناسب شدت و ضعف جرم 
و گناهکاران در نظر گرفته شده است. 

در همین رابطه ضرب المثلی داریم:«
ضرب المثل  این  از  می برند«مراد  پناه  غاشیه  مار  به  جراره  عقرب  ترس  از 
این است که آدمی گه گاهی به چنان سختی و دشواری گرفتار می شود که 
رنج و مصیبت سهل و ساده تر از مصیبت اولی را فوزی عظیم می داند. این 
و  از ترس کید  ایرانی هاست چرا که  ما  روزها های  این  ضرب المثل حکایت 
توطئه شیطان بزرگ و دشمن اصلی یعنی آمریکای جهان خوار، به دامن چین 
از  اینکه در طول تاریخ کشور ما هیچ خیری  از  و روسیه پناه برده ایم. غافل 

روسیه و چین ندیده است.
چین با آن اژدهای خوش خط و خال خود در حال بلعیدن کل جهان است 
و ایران نقش یک لقمه کوچک که حتی گلوگیر هم نیست را بازی می کند. در 
حال حاضر چین در صدر کشورهای ضد حقوق بشر قرار دارد. حزب کمونیست 
فیلترینگ  و  اینترنت مشهورشده است  قاتل  به  گزاری کالن  با سرمایه  چین 
سازمان دهی شده گسترده ای را برای جلوگیری از جریان آزاد اطالعات از طریق 
اینترنت اعمال می کند. چین هیچ وقت حاضر نمی شود منافع خود با آمریکا 
و صادرات 300 میلیارد دالری خود به آمریکا را فدای منافع جزئی خودش با 

ایران نماید.
از  استفاده  سو  و  ها  چینی  فرصت طلبی  شاهد  اخیر  سال های  همین  در 
کاالهای  ورود  بوده ایم.  کشورمان  علیه  تحریم  شرایط  از  ناشی  اضطراب 
ارزان قیمت و نامرغوب چین به ایران خساراتی به اقتصاد و تولیدات داخلی ما 
وارد نموده که کمتر از خسارات جنگ هشت ساله نبوده است ، تعداد بیکاران 
،کیف و پوشاک، صنعت کاالهای صوتی و  ، صنعت کفش  صنایع  نساجی 
تصویری،صنایع  لوازم خانگی و اخیرًا صنایع خودروسازی روزبه روز افزوده شده 
و ورود کاالهای چینی باعث تعطیلی صنایع داخلی کشورمان شده است و این 
در شرایطی بوده که با سو استفاده از شرایط تحریم ،نفت ما را ارزان خریده 

ولی حاضر نشده ارزی به ما تحویل دهد.
رقص زیبا اما وحشتناک اژدهای چینی را دیده اید که بازیگران و رقصندگان آن 
در زیر انبوهی از پارچه و رنگ پنهان شده و این در حالی است که کسی آنها را 
نمی بیند و نمی شناسد ولی آنها به خوبی تماشاگران را زیر نظر دارند. اژدهای 
زرد در دنیای اقتصاد همین رقص را در ابعاد جهانی به نمایش گذاشته است.

وقتی دولت های ایران متوجه شدند که آمریکا و اتحادیه اروپا نگاه مثبتی 
به توسعه مناسبات تجاری با ایران ندارند نگاه به شرق را در دستور کار خود 
قراردادند. در نگاه به شرق جز روسیه که اصواًل کشوری با رهبران مرموز است 
آن  با  طرف  دو  منافع  بر  مبتنی  پایدار  مناسبات  که  بود  امیدوار  نمی توان  و 
داشته باشیم. چین قرار گرفته است .چین قرار است همه بازار های ایران از 
جمله بازار خودرو را نیز به تسخیر خود درآورد ولی تجربه نشان داده است که 
رهبران حزب کمونیست  چین منافع خود را بر هر چیزی ترجیح می دهند و در 
روزهای سخت نه تنها ایران را به حال خود رها می سازند بلکه پس از معتاد 

نمودن ایران به تولیدات چینی کارشکنی ها را آغاز می کنند.
ایران  علیه  که  ملل  سازمان  قطعنامه های  کلیه  پای  که  کنیم  فراموش  نباید 
صادرشده و ما را با تحریم ظالمانه مواجه ساخته امضا دو کشور دوست و برادر 
یعنی چین و شوروی نیز نقش بسته است.باید مطمئن باشیم در هر شرایط 
که منافع این دو کشور ایجاب نماید ما را تنها می گذرانند و یا در بهترین حالت 

سکوت خواهند کرد.
رژیم  یعنی  ما  اصلی  دشمن  با  روابط  محکم ترین  اکنون  هم  روسیه  و  چین 
کارت  از  کرده اند  سعی  همواره  روسیه  و  دارند.چین  صهیونیستی  غاصب 
کنند.چین  کسب  امتیاز  خود  برای  و  کرده  استفاده  آمریکا  با  بازی  در  ایران 
و روسیه ازیک طرف برای گرفتن امتیاز از آمریکا و غرب تحریم های ظالمانه 
علیه کشورمان را تأیید و تصویب می کنند و از طرف دیگر با توجه به شرایط 
اضطراری ایران نه تنها حاضر نبودند که بدهی های خود را به صورت نقدی 
ارزی بپردازند بلکه ما را مجبور به خریدکاالهای تحمیلی و نامرغوب خود  و 
می نمودند. در این مدت تا توانستند هواپیما های ناایمن و غیراستاندارد و 
نبودند  ایران فروختند. چینی ها حاضر  به  را  تجهیزات حفاری فرسوده خود 
توسعه  سازی،  نیروگاه  مترو،  نظیر  پروژه هایی  در  و  بدهند  را  ما  نفت  پول 
بخش نفت و گاز، آزادراه تهران شمال و چندین طرح بزرگ دیگر کشور ما را 

متضرر کردند.
در ماجرای آتش سوزی و غرق شدن کشتی نفت کش ایرانی سانچی  ابهامات 
مگر  دهند.  پاسخ  آن  به  ذی ربط  مسئولین  باید  که  دارد  وجود  فراوانی 
فاقد دستگاه های  باربری و نفت کش  نمود دو کشتی عظیم  می توان تصور 
هشداردهنده و راداری باشند و یا اینکه دستگاه های هر دو کشتی خاموش 

یا ازکارافتاده باشد؟
این حادثه  نام کریستال که مسبب  به  باربری چین  چگونه است که کشتی 
بوده و با دماغه به کشتی سانچی برخورد کرده بدون هیچ گونه خسارات جانی 
بر  گازهای سمی  انتشار  یا  انفجار  کند؟.چرا  فرار  از صحنه  به سالمت  مالی  و 
اثری نداشته ولی بالفاصله باعث جان باختن   روی سرنشینان کشتی چینی 
سرنشینان کشتی ایرانی می شود؟ ظاهرًا آنچه برای چینی ها اولویت داشته 
بحث نجات جان انسان ها نبوده است بلکه اهتمام آنها بر روی سوختن کامل 
میعانات و حفظ محیط زیست دریا متمرکز بوده است. چرا سرنشینان کشتی 
ایرانی از قایق های نجات استفاده نکرده اند؟ مشابه این حادثه در سال قبل 
برای یک کشتی آمریکایی در سواحل چین رخ داد ولی چینی ها بالفاصله با 

بسیج کلیه امکانات کشتی و سرنشینان آن را نجات دادند.
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سرمقاله | به قلم مدیر مسئول

یادداشت ...

اگر کمی به دور و بر خودمان نگاه کنیم، موضوعات عجیب ولی واقعی 
با منطق سازگار نیست ولی در  از موضوعاتی که  را لمس میکنیم.یکی 
آن  امتداد  در  و  باال  تورم  و  از حد  بیش  های  گرانی  است  وقوع  حال 
قیمت  اینترنت  در  ساده  جستجوی  یک  با  است.  ایران  کشور  در  فقر 
قیمت   57 کنیم. سال  پیدا  میتوانیم  کنون  تا  قبل  از چهل سال  را  دالر 
کشور  اقتصاد  در  گیران  تصمیم  لطف  به  که  است  بوده  ناموت   10 دالر 
قیمت این ارز در سی سال بعد به هزار ناموت رسیده است) یک صدم 
شدن ارزش پول ملی( و با ادامه لطف حضرات دالر امروز در بازار تهران 
حدود 5000 ناموت به فروش میرسد که این به این معنیست که ارزش 
پول ایران از  سال 57 تا کنون دو هزارم برابر شده است.خاطرم هست 
چند سال پیش )اواخر دولت دهم( که فعالیت های ساختمانی انجام 
میدادم کارگر افاغنه ای در کارگاه فعالیت میکرد که میگفت ایران دیگر 
جای زندگی نیست و تعریف میکرد در سالهای قبل وقتی چند ماه کار 
میکرده است و پول برای افغانستان میفرستاده ،پدرش با گونی و فرغان 
برای گرفتن پولها میرفته است ولی امروز بعد از سه سال کار کردن حتی 
روی فرستادن پول به آنجا را ندارد.برای آنکه بهتر متوجه بشویم چه بر 
سر اقتصاد خانواده های ایرانی آمده است، یک مقایسه ساده میکنیم. 
بوده است و  ریال  مثال قیمت گوشت گوسفند در سال 57 حدود 130 
حقوق یک کارگر با حد اقل دستمزد چیزی حدود 8000 ریال.یعنی یک 
کارگر ساده در اوایل انقالب با حقوق خود میتوانسته چیزی حدود 62 
کیلو گوشت بخرد و امروز همان کارگر با احتساب حقوق 9500000 ریال  
میتواند چیزی حدود 20 کیلو گوشت خریداری نماید ،سفره ایرانی ها  
در طول این زمان حد اقل یک سوم شده است که اگر بخواهیم تورم 
تا یک  این سفره  کاهش  قرار دهیم  آن  کنار  در  را    ... و  های مسکن 
که  است  ترین حالت  در خوشبینانه  این  البته  است  نیز محتمل  پنجم 
چهار  کشوری  نماید.ایران  پیدا  شغل  خود  برای  بتواند  امروزی  جوان 
فصل که در نقطه به نقطه آن ثروت انباشته شده است.از نظر کشاورزی 
خاکی حاصل خیز دارد که محصوالت آن در جهان حائز رتبه های برتر 
از نظر کیفیت هستند، از نظر صنایع دستی نیز صنایع دستی ایران در 
بین جهانیان زبانزد است.از نظر گردشگری آنقدر غنی است که برای هر 
گردشگری و با هر سلیقه ای اعم از تاریخی ، فرهنگی، مذهبی، تفریحی 
،ورزشی و ... امکان خدمات دارد. سومین تولید کننده نفت اوپک است 
و دومین دخایر گازی جهان را دارد. در خاک کشور ایران از اورانیم تا طال 
ارائه شده و غنی بودن کشورمان،  موجود است.با توجه به توضیحات 
به جمله اول باز میگردم ، فقر و گرانی موضوعاتی عجیب ولی واقعی در 
کشور ایران است. نتیجه ای که امروز شاهد آن هستیم ماحصل فعالیت 
سیاستمداران و اقتصاددانانی است که یا توانایی انجام کار را نداشته اند 
و یا از توانایی خود برای پر کردن جیب خود و نسل های بعدی خودشان 
استفاده نموده اند. خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی، رحیمی، رئیس 
دیوان محاسبات منصوب مجلس هفتم و  معاون اول  دولت  دهم و  
دهها نفر دیگر از افراد توانا در این زمینه هستند.افرادی که همواره با نام 
انقالب بزرگترین ضربه را به انقالب اسالمی ایران زده اند تا مردم ایران 
در چنین کشور ثروتمندی هر روز نگران تر از دیروز باشند.شاید نگران 

آینده فرزندانشان!

)شنبه  امروز  علنی صبح  نشست  در  نوبخت  حمدباقر 
۲۸ بهمن( مجلس و در جریان بررسی جزییات الیحه 
بودجه سال ۹۷، در موافقت با پیشنهاد حاجی بابایی ..

جامعه ایرانی در یک دهه اخیر با بحران های اجتماعی زیادی روبرو شده 
است. بدون تردید بخش عمده ای از این بحران ها و چالش ها متاثر 
و  از مسائل  دیگر هم  و بخش  بوده  اقتصاد کشور  نامطلوب  از شرایط 
موضوعات جدید، از جمله رشد فزاینده استفاده از شبکه ها و پیام رسان 
های اجتماعی و به طور کلی تحول در تکنولوژی های جدید ارتباطی در 
کشورمان ناشی شده است. یکی از مسائلی که در سالیان اخیر نگرانی 
آورده، مسئله »هویت«  به وجود  زیادی در میان جامعه شناسان  های 
در جامعه ایرانی بوده است. برخی از محققان از »چندگانگی هویتی«، 
برخی دیگر از »تنوع هویتی«، و عده ای نیز از »تعارض یا خأل هویتی« 
در جامعه ایرانی صحبت می کنند؛ عنوان هایی مختلف برای موضوعی 
واحد، که می توان آن را از جنبه های گوناگون مورد مطالعه قرار داد. در 
از اصطالح »سرگردانی هویتی« یا »هویت های سرگردان«  این مقاله، 

برای اشاره به این موضوع استفاده می کنیم.
محمل اصلی بقای هویت، خود انسان ها هستند. هویت، امری فردی 
است؛ یعنی »من« می دانم که چه کسی هستم و می خواهم خود را به 
چه چیزهایی متعلق کنم. کسی نمی تواند با اجبار، کاری را برای »من« 
که  است  درست  این  شود.  می  مقاومت  موجب  اجبار،  و  دهد  انجام 
دولت ها می توانند در این زمینه سرمایه گذاری و هزینه کنند، اما نهایتًا 
آنچه که مبنا و مبدًا شکل گیری یک هویت می شود، فرآیندهای دیگری 

است که در روند شکل گیری هویت افراد، تاثیر بسیار زیادی دارند.
حال باید به این پرسش پرداخت که »سرگردانی هویتی« به چه معناست 
و چه شاخص هایی دارد؟ مقصود ما از سرگردانی هویتی این است که 
در کنار هویت های سنتی ایرانی، اسالمی و قومی، اکنون با خرده هویت 
های جدیدی مواجه شده ایم که نه تنها هویت های سنتی را به چالش 
زیر سوال  نیز  را  به یک هویت خاص  تعلق  احساس  بلکه  اند،  کشیده 
برده اند. به عبارت دیگر، نسل کنونی جوان ایرانی، عمال خود را در میان 
هویت های مختلف سرگردان می بیند؛ برای امام حسین )ع( سینه می 
را جشن می  ولنتاین  کند،  اندام می  روز کوروش عرض  زند، در مراسم 
را در معرض هنجارها و ارزش های جدیدی قرار  گیرد و همزمان خود 
می دهد که ممکن است با همه اصول تعریف شده در هویت های فوق 
از آن تا کنون، شاهد یک  الذکر مغایر باشد. در دوران مشروطه و قبل 
ایم. درست  بوده  ایرانی  ابعاد مختلف هویت  بین  و همزیستی  تعادل 
است که دولت ها در چارچوب ایدئولوژی، منافع و ارزش های خود سعی 
در برساخت و برجسته کردن یکی از ابعاد مختلف هویتی را در جامعه 
ایرانی داشته اند، اما آنچه در چند دهه گذشته در بطن جامعه حضور 
داشت این بود که ابعاد مختلف هویت جامعه ایرانی، از نوعی تنظیم، 
ترکیب و تعادل برخوردار بوده است؛ به این معنا که کنش گر ایرانی و 
انسان ایرانی توانسته بود میان هویت ملی، قومی، اسالمی ـ دینی و نیز 
سایر ابعاد مختلف هویتی خود، ترکیب و توازن ایجاد کند و در این زمینه 
چالشی وجود نداشت. اما به نظر می رسد امروزه و به ویژه در یک دهه 
اخیر که جوان ایرانی در معرض فناوری های جدید هویت ساز قرار گرفته 
است، این ترکیب و تعادل دچار دستکاری یا حداقل چالش شده است.

پدیدار  جدیدی  های  هویت  امروز  که  کرد  انکار  توان  نمی  شک  بی 
شدهاند که با هویت های قبلی تفاوت دارند. مثالً هویت ملی در گستره 
هویت جهانی قرار گرفته است، یا هویت های مدرن در کنار هویت های 
محلی و بومی عرض اندام می کنند. می توان گفت عمده ترین دلیل این 

سرگردانی هویتی این است که احساس تعلق به هویت های کوچکتر و 
خرده هویت های جدید در حال فراگیر شدن است و دیگر تعصبی روی 

هویت های سنتی در میان نسل جدید وجود ندارد.
زمانی که جوان یا نوجوانی موفق به شکل دادن هویت فردی خود نشود، 
دچار بحران هویت ناشی از سرگردانی هویتی می شود. فردی که قادر 
به یافتن ارزش های مثبت پایدار در فرهنگ، مذهب یا ایدئولوژی خود 
نیست، ایده آل هایش بهم میریزد و دچار در هم ریختگی هویتی می 
شود. چنین فردی، نه می تواند ارزش های گذشته خود را ارزیابی کند و 
نه صاحب ارزش هایی می شود که به کمک آنها بتواند آزادانه برای آینده 
از خود  پوچی،  احساس  با  افراد،  در  بحران هویت  نماید.  ریزی  برنامه 
بیگانگی، تنهایی، غربت و… همراه می شود که می تواند به بروز برخی 
رفتارهای هنجار شکن اجتماعی منجر شود، رفتارهایی که نمونه های آن 

را در میان نسل جوان و نوجوان امروزی هم شاهد هستیم. 
های  »هویت  از  ناشی  هویت  بحران  که  است  این  توجه  قابل  نکته 
هویتی«  »بی  معنای  به  شده«،  انباشته  های  »هویت  و  سرگردان« 
ایرانی،  این معنا است که نسل جدید جامعه  به  بلکه برعکس  نیست، 
خود را در میان کالن هویت ها و خرده هویت های متعددی می بیند 
که قادر نیست و یا نمی خواهد دست به انتخاب میان آن ها بزند. آنچه 
واضح است این است که نسل جدید دیگر تعصبی روی هویتی خاص 
ندارد. هویت ها در نسل جدید خیلی زود شکل می گیرند و به تندی 
نیز رنگ می بازند. یکی از کارویژه های هویت، تعریف »خود« در برابر 
»دیگری« بوده است. در بسیاری از موارد، هویت خودی منجر به انکار 
هویت دیگری می شد، به طوری که جامعه شناسان کالسیک، هویت 
از  مثال  عنوان  به  و  دادند  قرار می  رویاروی هم  را  قدیم  و  های جدید 
گفتند،  می  سخن  جامعه(  و  )اجتماع  شافت«  »گزل  و  شافت«  »گمن 
این جامعه  از دید  به معنای جامعه سنتی و جامعه صنعتی است.  که 
باید هویت  اکنون  و  شناسان، دوره هویت های پیشین گذشته است 
های مدرن جایگزین آن ها شود. اما نسل جدید جامعه ایرانی، همچون 
نسل های جدید جوامع غربی و حتی شرقی و همگام با آن ها، تصورات 
چراکه  است؛  کرده  مواجه  جدی  چالش  با  را  کالسیک  شناسان  جامعه 
انکار دیگری نمی کند.  به نظر می رسد که  را منوط به  از خود  تعریف 
جایگزین کردن هویت ها با یکدیگر، اساسا ایده ای نادرست است. نباید 
در سیاستگذاری هویتی مداخله شود. منشأ و مبدأ هر نوع سیاستگذاری 
هویتی باید روشنفکران، نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان باشند. جوامع 
)دولت ها(، باید تالش کنند نوعی از هویت ملی را برساخت کنند که بر 
کمترین و مشترک ترین عناصر متمرکز شود. وقتی جامعه ای، با توجه به 
رویکرد نخبه گرایانه یا ایدئولوژیک مد نظر خود، آنچه را خود از هویت 
می فهمد، به جامعه عرضه و در جامعه اعمال می کند، چنین برساختی 
از هویت، نمی تواند وجوه مشترک جامعه را پوشش دهد. به نظر می 
رسد این همان اتفاقی است که امروزه در جامعه ما در حال وقوع است. 
اتفاقی که منجر بیگانگی بیشتر نسبت به هویت ملی و چیستی آن شده 
است و ما را با افراد دارای هویت های جدید و سرگردان روبرو کرده که 

دیگر تعصبی روی هویت ملی یا مذهبی مشترک خود ندارد.
های  هویت  مجموع  که  باشیم  داشته  ملی  هویت  از  تعریفی  ما  اگر 
قائل  تعارضی  دو  این  میان  و  بشناسد  رسمیت  به  را  جدید  و  پیشین 
نباشد، خود به خود میان این هویت ها الفت ایجاد می شود و به این 
ترتیب، مجموع هویت های رنگارنگ می توانند کنار هم زندگی کنند. در 
غیر این صورت، باید شاهد »نزاع هویت ها« و چندپاره شدن فرهنگی 

و هویتی اجتماع باشیم.
انی کاظمی

] مار غاشیه [ ائمه جمعه علیه رفراندوم

نوبخت : ۵۰ درصد یارانه بگیران 
باید حذف شوند ولنتاین یا 

سپندارمزدگان؟

وزیر ارتباطات: 
 باید به منافع

مردم توجه کنیم

 محمد جواد ظریف:
موبایلم هنگام مذاکرات 
به خاطر شنود مثل اتو 

داغ میشد!

محمود صادقی: 
 مسئوالن توضیح دهند چرا کسی که سالم

بازداشت می شود جنازه او را تحویل خانواده 
اش می دهند

ایران،کشوری گران با مردمی نگران

بحران هویت در ایران
با »هویت های سرگردان« در جامعه چه کنیم؟

حماسه ای بزرگ

حمیدرضا کبیری رهنی

مسعود کریمپور نطنزی

 ادامه در صفحه ۶

 صفحه ۶

 صفحه ۲

 استعفا،الزم نیست استیضاح شود
؟!استعفا الزم نیست، استیضاح شود
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خارجه  امور  وزیر  ظریف  جواد  محمد 
کشورمان گفت و گویی با روزنامه جام جم 
داشته است که بخش هایی از این مصاحبه 

را در ذیل می خوانید:
از  شما  استفاده  مورد  در  بحث هایی  سوال: 
سر  بر  بحث  می شود.  اجتماعی  شبکه های 
بیگانه  امنیتی  سرویس های  که  است  این 
کاربری  حساب های  به  دسترسی  به دنبال 
شما در شبکه های اینترنتی هستند. با توجه 
استفاده  شده  فیلتر  شبکه های  از  این که  به 
دارید،  فیلترشکن  به  نیاز  احتماال  و  می کنید 

نگران این حمالت سایبری نیستید؟
نمی کنم،  استفاده  فیلترشکن  از  ظریف: 
امکانات  وظایفش  دلیل  به  خارجه  وزارت 

ویژه ای برای استفاده از اینترنت دارد.
با  همراه  فیلترشکن  از  استفاده  طبیعتا 
توجه  باید  البته  است،  امنیتی  تهدیدهای 
احساس  اگر  کنونی  دنیای  در  باشیم  داشته 
با  )حال  می توانید  ایمیل  با  حتی  می کنید 
از تعرض در امان  فیلتر شکن یا بدون آن( 
باید  این  با علم به  لذا  باشید، اشتباه است 

این کار را انجام دهید.
وزارت خارجه به عنوان دستگاهی که همیشه 
دو سیستم مجازی کشف و محرمانه داشته 
خارجی  سیاست  کارگزاران  معموال  است، 
کامال نگرش جداسازی این دو را از هم دارند 
را به خرج می دهند. برای یک  و این دقت 
نفر در وزارت خارجه ورود به همه اینها باید 
این که  بر  مبنی  باشد  آگاهی  این  با  همراه 
می تواند  فضایی  چنین  در  اطالعات  تمام 
در دسترس دیگران باشد و علی القاعده هم 

هست.
بعضی وقت ها سوال می کنیم چند دستگاه 
ما  سیستم  به  تعرض  جهت  در  جاسوسی 
را  جاسوسی  خود  که  چرا  می کنند،  تالش 
تعدادش  مورد  در  اما  می گیریم  مفروض 
صحبت داریم. زمانی که مذاکرات هسته ای 
محیط  در  روزها  بعضی  بود  جریان  در 
مذاکره تلفن من مانند اتو داغ بود و سایر 
مذاکره کنندگان نیز مشکل مشابهی داشتند.

است  این  نشان دهنده  اتفاقات  قبیل  این 
به موضوعات  تعرض  برای  میزان تالش  که 
به  نیاز  اتفاق  این  لذا  زیاد است.  داخلی ما 
امور  از  امور کشف  فعال جداسازی  ذهنیت 

محرمانه دارد.
سوال: شما خودتان توییت می کنید یا کسی 
از طرف شما صفحات اینستاگرام و توییتر را 

به روزرسانی می کند؟
را  اینستاگرام  و  توییت  مطالب  تمام  بله، 
از  مدت هاست  البته  می دهم،  انجام  خودم 
مقطعی  در  اما  نمی کنم  استفاده  فیس بوک 
یکی  بود،  جریان  در  هسته ای  مذاکرات  که 
فیس بوک  به  که  مذاکرات  اوج  در  دوبار 

دسترسی نداشتم از پسرم خواستم مطلبی را 
که البته خودم آماده کرده بودم در فیس بوک 
زیادی  زمان  کردن  توییت  برای  دهد.  قرار 
می کنم،  صرف  مداوم  صورت  به  نه  البته  را 
تا سه  دو  توییتی  برای هر  به طور متوسط 

ساعت.
پست های  و  توییت ها  به  واکنش ها 

اینستاگرامی تان را هم می خوانید؟
زمانی  از  لذا  نمی کنم.  فرصت  خیر،  ظریف: 
می کنم  توییت  یک  نوشتن  به  شروع  که 
سه  میانگین  طور  به  مشورت  و  تدوین  تا 

ساعت طول می کشد.
برخی اوقات وقتی می خواهم توییت کنم با 
جاها  برخی  با  که  ساعتی  اختالف  به  توجه 
داریم 15 یا 24 ساعت صبر می کنم تا طرف 
ببیند.  را  آن  و  شود  بیدار  خواب  از  مقابل 
ترامپ  توییت ها حرف های  برخی  مخاطب 
است و باید در آمریکا دیده شود که بین 8 

تا 11 ساعت با ایران اختالف ساعت دارند.
سوال دیگر ما به نوعی سینمایی است. درباره 
فیلم التاری و مالحظات وزارت خارجه درباره 
آن بحث هایی مطرح شده است. شما التاری 

را دیده اید؟
ظریف: نه. التاری نام فیلم است!!؟

بخش هایی  با  شما  می گویند  و  بله  سوال: 
که  آنجا  بخصوص  بوده اید.  مخالف  آن  از 

شاهزاده عرب کشته می شود...
ظریف: در فیلم کشته می شود یا در واقعیت 
نیستم  فیلم  این  جریان  در  من  )خنده(... 
برای  ببینم هرچند  را  آن  نکرده ام  فرصت  و 
دیدن فیلم های مختلفی دعوت شده ام، اما 

معموال کمتر فرصت می کنم فیلم ببینم.

به  که  ای  مصوبه  با  گفت:  ارتباطات  وزیر 
زودی ابالغ می شود مشکل دریافت پیامک 
برای مشترک حل  ناخواسته  تبلیغاتی  های 
به  سیاه  های  پیامک  این  و  شد  خواهد 

پیامک های سفید تبدیل می شود.
جمع  در  ارتباطات   وزیر  ارمغان  گزارش  به 
خبرنگاران با تاکید بر این که مشکل پیامک 
 ، شود   حل  ای  ریشه  باید  تبلیغاتی  های 
اینکه  بر  مبنی  را  ای  مصوبه  ما  افزود: 
از دریافت پیامک خودش آن  مشترک قبل 
اظهار  جهرمی  ایم.  داشته  کند  انتخاب  را 
کر: بر مبنای این مصوبه که به زودی ابالغ 
پیامک  دریافت  تقاضای  سامانه  می شود، 
آن  اساس  بر  و  کردیم  اندازی  راه  تبلیغاتی 
به دریافت  با رضایت قبلی نسبت  مشترک 
اقدام  است  آن  متقاضی  که  هایی  پیامک 
کند. وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه لیستی 
از موضوعات پیامکی در اختیار مشترک قرار 
می گیرد که باید نسبت به آن تمایل خود را 
به دریافت پیامک هایی که نیاز دارد اعالم 
کند، افزود: با این وجود پیامک های سیاه 
تبلیغاتی با رضایت مشترک به پیامک سفید 
این  در  مشترک  منافع  و  می شود  تبدیل 

خدمات در نظر گرفته می شود.
USSD یک شبه قطع نمی شود

وضعیت  آخرین  مورد  در  ارتباطات  وزیر 
برای قطع کدهای دستوری موبایل  تصمیم 
)USSD( گفت: برخی از اصناف می خواهند 
کاسبی خود را روی سرویس اینترنتی ببرند و 

با USSD مخالفند اما عده ای دیگر کسب و 
کارشان با این کدهای دستوری است و اخبار 
را به سمت این موضوع هدایت می کنند اما 
را  موضوع  این  توانیم  نمی  ما  کل  طور  به 
بر اساس سلیقه این اصناف در نظر بگیریم 

بلکه باید به منافع مردم توجه کنیم.
اینترنت  امروز  کرد:  خاطرنشان  جهرمی 
ای  جاده  و  روستایی  مناطق  تمام  برای 
که  آنجایی  از  و  نیست  دسترسی  قابل 
از  شارژ  های  کارت  فروش  از  باالیی  درصد 
طریق خدمات USSD در این مناطق انجام 
این  شبه  یک  قطع  به  تصمیم  می شود 

خدمت نمی توان گرفت.
را  سرویس  این  که  صورتی  در  گفت:  وی 
بر  کارشان  و  کسب  که  ای  عده  کنیم  قطع 
پرداخت  محور  موبایل  اپلیکیشن  پایه 
است به یکباره شاهد سرریز بازار به سمت 
عده  است  ممکن  و  شوند  می  خدماتشان 
دادند  می  USSD خدمات  حوزه  در  که  ای 
ورشکست شوند البته موضوع ما مربوط به 
دغدغه  باید  و  بود  نخواهد  مشکالت  این 
امنیتی که بانک مرکزی دارد را برطرف کنیم. 
استفاده می  که  آنچه  که  بدانند  مردم  باید 
کنند دارای امنیت است و اگر قرار است که 
با  به صورت کلی حذف شود  این سرویس 
یک شیب آرام مردم را به سمت استفاده از 
خدمات دیگر سوق دهیم و نباید به یکباره 

این سرویس را حذف کرد.
فناوری ADSL در دنیا رو به انقراض است

و  وب  همایش  در  ارتباطات همچنین  وزیر 
موبایل با اشاره به اینکه در سال ۹۲ حدود 
هزار   ۳۰۰ و   ADSL مشترک  میلیون   ۳
 ۵ گفت:  داشتیم،  موبایل  اینترنت  مشترک 

سال پیش هنوز مفهوم پهنای باند سریع جا 
نیفتاده بود و فاصله دیجیتالی زیادی میان 
ایران با کشورهای منطقه وجود داشت. وی 
با اشاره به نگاه لوکسی که در گذشته نسبت 
زمان  آن  در  بود گفت:  اطالعات  فناوری  به 
اینترنت با سرعت ۱۲۸ کیلو بیت را کافی می 
 ۱۰۰ از  که  امروز شاهد هستیم  اما  دانستند 
میلیون گوشی موجود در بازار ۶۰ میلیون آن 
گوشی هوشمند است و کاربران با موبایل به 

اینترنت وصل می شوند.
 ۲۰ از  بیش  گذاری  سرمایه  به  اشاره  با  وی 
برای  هزار میلیارد ناموت در ۵ سال گذشته 
اگر  کرد:  تصریح  اطالعات  فناوری  توسعه 
بخش  در  گرفته  توسعه صورت  رغم  به  چه 
باید  که  طور  آن  نتوانستیم  ثابت  اینترنت 

توسعه پیدا کنیم.
وزیر ارتباطات گفت: فناوری ADSL در دنیا 
رو به انقراض است و فناوری شبکه دسترسی 
فیبر نوری )STTH( در حال گسترش است. 
در حوزه  که  برآورد می شود  در همین حال 
زیرساخت بخش ثابت وضعیت رشد ۱۰ برابر 
این حوزه وجود دارد. جهرمی همچنین  در 
بخش  در  ساالنه  درصدی   ۱۰ ثابت  رشد  از 
بر  وب سایت های کشور خبر داد و گفت: 
رشد  موبایلی  های  سرویس  آمارها  اساس 
بر  تاکید  با  ارتباطات  برابری دارند. وزیر  دو 
ارائه  کاربران توسط  اهمیت حفظ اطالعات 
نکته  گفت:  اپراتورها  و  خدمات  کنندگان 
بسیار مهمی در که در این حوزه باید به آن 
توجه کرد حفظ حقوق کاربران است که باید 
در قالب شرایط ضمن عقد، حقوق مشترک 
تحت عنوان قوانین حقوقی مستند شود و 

در زمان عرضه سرویس به وی ارائه شود.

باز  آمریکا  رئیس جمهور 
چندین  شدن  هزینه  از  هم 
تریلیون دالر در جنگ بی ثمر 
و  کرد  شکایت  خاورمیانه 
این پول در حالی  گفت که 
هزینه شده که دولت آمریکا 
تعمیر  برای  الزم  بودجه 

پل های کشور را ندارد.
به گزارش فارس، »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
امروز در نشست با برخی اعضای کنگره، از سیاست های 
در  دالر  میلیارد  هزاران  صرف  برای  کشورش  اصولی 

جنگ های فرا مرزی انتقاد کرد.
ابراز  نشست،  این  در  ترامپ  سخنان  اصلی  محور 
خوشحالی از بازگشت تأسیسات کارخانه اتوموبیل سازی 
از  انتقاد  و  آمریکا  به  جنوبی  کره  از  موتورز  جنرال 
دامپینگ فوالدسازان چینی در بازار آمریکا بود؛ ترامپ 
با مبدأ کشورهایی که  را  گفت که چینی ها فوالد خود 
وارداتی  تعرفه  از  استفاده  با  و  نیستند  فوالدساز  اصال 

پایین مشمول آن کشورها، به آمریکا صادر می کنند.
ترامپ در ادامه سخن گفتن از لزوم حمایت از صنایع 
داخلی آمریکا، به بحث کمبود منابع مالی برای حمایت 
پروژه های  اجرای  حتی  و  کشورش  داخلی  صنایع  از 
عمرانی ضروری رسید؛ اینجا بود که ترامپ بر هزینه های 

جنگ در خاورمیانه تاخت.
خرج  خاورمیانه  در  دالر  تریلیون   7 »ما  گفت:  ترامپ 
کردیم؛ من می گویم خرج کردیم ولی منظورم این است 

که این پول را دور ریختیم.«
این خرج نجومی  تأثیر  به  آمریکا سپس  رئیس جمهور 
اگر  اما   ...  « گفت:  و  پرداخت  کشورش  اقتصاد  بر 
تونل  که جاده،  کنید  قرض  دالر   2 فقط  بخواهید  شما 
حال  و   - کنید  تعمیر  را  پلی  حتی  یا  و  بسازید  پل  و 

 - ندارند  خوبی  وضع  کشور،  پل های  از  بسیاری  آنکه 
نمی توانید به این 2 دالر دست پیدا کنید ولی در همین 

حال، ما 7 تریلیون دالر در خاورمیانه خرج کردیم.«
هم  خود  ریاست جمهوری  تبلیغات  دوران  در  ترامپ 
انتقاد  در جنگ های خارجی  بیهوده  از خرج های  بارها 
البته  آمریکا  رئیس جمهور  پنجمین  و  چهل  بود؛  کرده 
به رغم این انتقاد از مخارج نظامی، اعتقاد راسخی به 
لزوم سرازیر کردن پول در حوزه نوسازی جنگ افزارهای 

کشورش دارد.
باالی  سهم  متوجه  ترامپ،  دونالد  انتقادات  از  یکی 
از  دفاع  برای  که  سازمانی  بود؛  ناتو  بودجه  در  آمریکا 
کشورهای اروپایی تشکیل شده و بنظر ترامپ، تأثیری 

در امنیت آمریکا ندارند.
رئیس جمهور آمریکا امشب هم انتقاد مشابهی را طرح 
کرد با این تفاوت که به جای اعضای ناتو از کشورهایی 
انتقاد کرد که تحت حمایت نظامی مستقیم آمریکا قرار 
دارند. ترامپ در این خصوص گفت: »ما شده ایم مثل 
از عربستان، کره  این عادالنه نیست که ما  قلک بقیه. 
جنوبی و ژاپن حمایت نظامی کنیم و آنها فقط بخشی 

از هزینه های دفاع از خودشان را بدهند.«
از  پس  جنوبی  کره  و  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  ژاپن 
آمریکا شدند؛  نظامی  پایگاه های  میزبان  داخلی  جنگ 
عرض  برای  نظامی  توان  کسب  رویا  در  اما  عربستان 
اندام در خاورمیانه، دالرهای نفتی خود را صرف خرید 

جنگ افزار آمریکایی کرده است.
سعودی ها در سفر اخیر ترامپ به عربستان، قرارداد 110 
امضاء  آمریکا  از  تسلیحات  خرید  برای  دالری  میلیارد 
انتخاباتی خود  تبلیغات  کردند. دونالد ترامپ در دوره 
وقت  هر  و  است  گاوی شیرده  عربستان  که  بود  گفته 

شیرش تمام شود، سرش را خواهند برید.

مسئوالن  که  گفت  اسالمی  شورای  مجلس  رییس  نایب 
قضایی و امنیتی وعده رفع حصر تا پایان سال را داده اند.

، علی مطهری در حاشیه  ارمغان  پارلمانی نشریه  به گزارش 
جلسه علنی صبح امروز )شنبه( مجلس در جمع خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی درباره موضوع حصر، گفت: به ما قول هایی 
دادند و گفته اند زیاد در رسانه ها اظهارنظر نکنیم و در مقابل 
آن ها به دنبال این هستند که تا پایان سال به این موضوع 

خاتمه بدهند. ما هم منتظریم آیا آن ها به قول شان عمل می کنند یا نه.
وی افزود: تاکنونی اقداماتی در مورد حصر انجام شده، مالقات هایی صورت گرفته ولی 
باید منتظر باشیم البته در مورد آقای موسوی مالقات اقوام راحت تر انجام شد و کارهایی 

صورت گرفت ولی در مورد آقای کروبی گشایش بیشتری انجام شد.
نایب رییس مجلس یادآور شد: هنوز مسئوالنی که این موضوع به آن ها مربوط است 
اما  زده اند؛  این تصمیم  افراد غیرمسئول حرف هایی برخالف  اما  نداشته اند  اظهارنظری 
تا  داده اند حساب می کنیم  که  قول هایی  روی  ما  نزده اند  روشنی  چون مسئوالن حرف 
ببینیم آیا این اتفاق تا پایان سال رخ می دهد یا نه؟ در غیر این صورت اعتراضات مان 

را شروع می کنیم!

مطهری خاطرنشان کرد: این قول در مذاکره و مالقات ها مطرح شده و مسئوالن امنیتی 
و قضایی هم آن را گفته اند که ما منتظر اقدامات آن ها هستیم.

وی خاطرنشان کرد: من شخصا معتقدم اگر محصورین خطایی هم کرده اند هفت سال 
حصر خانگی واقعا مجازات قابل توجهی است و کافی است.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد بازنگری در اداره زندان ها، گفت: در چند ماهه 
اخیر موضوع خودکشی در زندان ها تکرار شده و این نشان می دهد آسیبی در سازمان 
زندان ها وجود دارد. نمایندگان هم به دنبال این موضوع هستند، تذکر کتبی به وزرای 

اطالعات و دادگستری دادند و بحث هایی هم در مورد طرح سوال وجود داشت.
مطهری در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری در مورد اظهارات اخیر رییس جمهور در بحث 
رفراندوم، گفت: من نفهمیدم در چه شرایط فعلی چه ضرورتی بود که این موضوع را 
ممکن  ندارد.  معنایی  ایدئولوژیک  و  اعتقادی  مسائل  مورد  در  رفراندوم  کردند.  مطرح 
است ضرورتی درباره موضوعی که رای مردم می تواند در آن میسر باشد وجود داشته 
رای بدهند و  اگر دو سوم مجلس  پایان گفت:  راجع به موضوعات مهم  باشد. وی در 
رهبری تایید کند این امکان وجود دارد ولی فعال ضرورتی برای رفراندوم نیست و نهایتا 
این راهی است که قانون اساسی برای ما باز کرده اما اینکه امروز این کار الزم باشد برای 

من روشن نیست.

 رئيس جمهوري روز يکشنبه گذشته و در مراسم 22 
بهمن پيشنهاد انجام رفراندوم براي موضوع هاي 
واکنش هاي  با  که  کرد  اعالم  را  خاص  و  مهم 

مختلفي از سوی ائمه جمعه همراه شد.
از  همه پرسي  ايده  طرح  از  كه  يك هفته اي  در 
تندترين  از  يكي  مي گذرد،  روحاني  حسن  سوي 
واكنش ها را ائمه جمعه داشته اند. آن هفته احمد 
خاتمي و اين هفته احمد علم الهدي. خطيب نماز 
موضوع  طرح  از  انتقاد  با  مقدس  مشهد  جمعه 
همه پرسي با استناد به اصل ۵۹ قانوني اساسي، 
در  که  چندميليوني  سيل  اين  در  است:  گفته 
حمايت از نظام برخاستند و در اين سيل جمعيت 
که عکس رهبري در دستشان است، اين حرف را 
مي زنيد، مي دانيد چه در ذهن ها تداعي مي شود؛ 
هستيد،  سکوالر  مردم ساالري  طرفدار  شما  اينکه 
نه مردم ساالري ديني... شما مي آیید در اين سيل 
مردم  رخ  به  را   ۵۹ اصل  چندميليوني  جمعيت 
مي کشيد؟ مردمي که عکس رهبري در دستشان 

است.
به خاطر  را  نظام  اساس  باشيد  داشته  توجه 
به  وابسته  بي دين  الییک  اقليت  يک  خوشايند 
را  چندميليوني  سيل  اين  نبريد.  سؤال  زير  غرب 
که براي اسالم و دين آمدند، براي خوشايند يک 

اقليت الییک بي دين ناديده نگيريد«.        
احمد خاتمي هم هفته پيش گفته بود: »بنده به 
شبکه  دولتي ضداسالمي، ضدايراني و ضدانقالب 
فراري که دلخوش به برخي اظهارنظرها شده اند 
مي گويم که آنها هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم 
اين  رسيد...  نخواهند  عمومي  همه پرسي  و 
را  فقيه  واليت   و  اسالم  سفره  مي خواهد  جريان 
با رفراندوم جمع کند«. ايشان به اصل 177 قانون 
در  رؤياي ضدانقالب  افزود:  و  کرد  اشاره  اساسي 
اين زمينه هيچ گاه محقق نخواهد شد و اسالم و 

اهل بيت در اين کشور ماندني است.
اين در حالي است كه لعيا جنيدي، معاون حقوقي 
رئيس جمهوري همه اين اتهامات و واكنش ها را 

ناروا خوانده و با اشاره به اينكه قانون همه  پرسي 
تصريح  اسالمي  شوراي  مجلس   1368 مصوب 
مي  کند که رئيس جمهوري يا صد نفر از نمايندگان 
همه  پرسي  برگزاري  براي  دارند  حق  مجلس 
»رئيس جمهوري  است:  گفته  دهند،  پيشنهاد 
ابتدا حق همه احزاب و جناح ها و فراتر از آن حق 
همه باورمندان به قانون اساسي را براي مشارکت 
سياسي در اداره کشور به رسميت شناخت تا اميد 
جمعي و وحدت ملي را تقويت کند و سپس براي 
فرض اختالف بين جناح ها يا بروز برخي معضالت 
در  موجود  ظرفيت هاي  از  يکي  عمومي،  جدي 
قانون اساسي يعني همه پرسي موضوع اصل 59 
اين قانون را در کنار ديگر راه حل ها و ظرفيت ها 
مورد تأکيد قرار داد. بنابراين، هرگونه سوءتعبير يا 
سوءبرداشت از سخنان وي که متکي بر نصوص 

قانون اساسي است، روا نخواهد بود«.
مورد  در  رئيس جمهوري  سخنان  تبيين  در  او 
مظاهر  از  »يکي  گفت:  همه پرسي،  به  رجوع 

است.  قانون گذاري  کشور  در  حاکميت  اعمال 
يکي  درباره  الزم  االجرا  و  عام  کلي،  قاعده  قانون، 
از امور و شئون عمومي کشور است. برابر قانون 
اساسي جمهوري اسالمي، اعمال قوه مقننه از راه 
ولي   ،)58 )اصل  است  اسالمي  شوراي  مجلس 
اين  پنجم  در فصل  اساسي  قانون  برابر اصل 59 
قواي  و  مردم  حاکميت  حق  عنوان  تحت  قانون 
مهم  بسيار  »در مسائل  است:  آمده  آن  از  ناشي 
ممکن  فرهنگي  و  اجتماعي  سياسي،  اقتصادي، 
است اعمال قوه مقننه از راه همه  پرسي و مراجعه 
درخواست  گيرد.  صورت  مردم  آراي  به  مستقيم 
مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم 
همه  پرسي  برسد«.  مجلس  نمايندگان  مجموع 
قانون  در  بازنگري  يا  تصويب  درباره  مي تواند 
اساسي، پيوستن يا عدم پيوستن به يک معاهده 
قانون گذاري  مورد  در  يا  بين المللي  سازمان  يا 

عادي باشد.

ترامپ اعتراف کرد: 7 میلیارد دالر در 
خاورمیانه دور ریختیم

علی مطهری : وعده مسووالن برای رفع حصر تا پایان سال

ائمه جمعه علیه رفراندوم

محمد جواد ظریف: 
موبایلم هنگام 

مذاکرات به خاطر 
شنود مثل اتو داغ 

می شد!

وزیر ارتباطات: باید به منافع 
مردم توجه کنیم

با دستور رییس جمهور، وزیر راه مسئول تهیه گزارش علل سقوط هواپیمای شرکت آسمان شد.
ا دستور رییس جمهور و بر اساس قانون سازمان هواپیمایی کشوری، وزیر راه و شهرسازی ماموریت 
یافت تا با حضور و تشکیل ستاد بررسی سانحه در این سازمان، ضمن مدیریت، پیگیری و انجام 
هماهنگی های الزم جهت خدمات امدادی، علل حادثه سقوط هواپیمای شرکت آسمان را سریعا 

گزارش نماید.
کمیسیون عمران درباره علت سقوط هواپیما به هیئت رئیسه گزارش می دهد

علی مطهری که اداره جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت، گفت: مطلع شدیم هواپیمای 
تهران- یاسوج در مسیر خود سقوط کرده و تعدادی از هموطنان جان خود را از دست دادند.

وی افزود: رضایی جهرمی، رئیس کمیسیون عمران، غالم محمد زارعی نماینده یاسوج و غالمرضا 
تاجگردون به همراه معاون وزارت راه در جلسه ستاد بحران سازمان هواپیمایی شرکت کردند.

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: از کمیسیون عمران مجلس می خواهیم که گزارشی را درباره 
علت این حادثه تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.

وزیر راه مسئول تهیه گزارش علل سقوط هواپیمای تهران- یاسوج 
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حضور  ها  ورزشگاه  در  توانند  می  زنان 
داشته باشند /امام با تشکیل حزب توسط 
معتقد  /امام  نبودند  موافق  نیز  روحانیون 
بودند که روحانیون باید نقش اصالح گرانه 
باشند  داشته  و سیاسی  اجتماعی  امور  در 
متحجرین  از  انقالب  داشت  تاکید  /امام 

لطمه خواهد خورد
جامعه  در  را  امام  اندیشه های  امروز  آیا 

مشاهده می کنید؟
و  می دهم  مثبت  پاسخ  نه  نیست.  ساده ای  کار  سوال  این  به  پاسخ 
وجود  به  جامعه  در  جمعی  احساس  نوعی  امروزه  منفی.  پاسخ  نه 
نمی توان  گرفته  فاصله  امام  تفکرات  از  ایران  امروز  جامعه  که  آمده 
این نظر را کتمان کرد. چون هنگامی که عده قابل مالحظه ای از مردم 
به این نتیجه برسد که جامعه از دیدگاه های امام فاصله گرفته نشان 
دهنده این مساله است که این دیدگاه از ضریب بیشتری برای درست 
پاسخ  شما  سوال  به  نمی توانم  دیگر  سوی  از  است.  برخوردار  بودن 
منفی بدهم؛ به دلیل اینکه افرادی را در جامعه مشاهده می کنم که به 
انسان های متعالی  به  امام هستند و  اندیشه های  تاثیر  شدت تحت 
و وارسته ای تبدیل شده اند. این افراد هم در بین مسئوالن سیاسی، 
افراد متدین  دارند،  اقشارمختلف مردم وجود  پزشکان،  عالمان دینی، 
نمی توانم  نتیجه  در  انقالب هستند،  آرمان های  به  وفادار  و  واخالقی 
اختیار  اگر  که  بود  این  امام  توصیه های  از  یکی  بدهم.  منفی  پاسخ 
پستی که صالحیت آن را ندارید بگیرید هم به خودتان ظلم کرده اید و 
هم به کشورتان و اگرهم می توانید و توان انجام آن را دارید و نگیرید 
باز هم ظلم کرده اید ولی هردو گروه امروزه در جامعه ما وجود دارند. 
کرده اند  جفا  مختلف  شکل های  به  و  می کنند  حق کشی  که  مدیرانی 
در جامعه  و مخلصی هم  توانمند  بسیار  نیز مدیران  دیگر  از سوی  و 
می کنند.  مردم خدمت  به  گذشتی  خود  از  و  ایثار  با  که  دارند  وجود 
ولی متاسفانه بدی دسته اول کام همه را آنقدر تلخ می کند که از لذت 

خدمات خالصانه محروم می شویم.

امام همواره نسبت به حفظ و رعایت اخالق در سیاست تاکید داشتند. 
به نظر شما این مساله به چه میزان در مدیریت جامعه در دوران پس 

از انقالب وجود داشته است؟
دنبال  به  ناگواری  پیامد های  مدیر  یک  انحراف  و  است خطا  بدیهی 
دارد، روی رفتار دیگر مدیران نیز تاثیر منفی می گذارد. انحراف وخطای 
یک مدیر برای مردم دردناک است و احساس می کنند که ممکن است 
این وضعیت برای همه مدیران جامعه هم وجود داشته باشد. عموم 
درستی  اطالع  سازمان  یا  اداره  یک  وضعیت  از  نمی توانند  که  مردم 
داشته باشند و دقیقا بدانند که کدام یک از کارمندان وظایف خود را 
به خوبی انجام می دهند ویا کدام یک از موقعیت خود سوءاستفاده 
می کنند. طبیعی است که یک خطا و انحراف می تواند چهره کلی آن 
سازمان را مخدوش کند. گام اولی که کج برداشته می شود به ویژه اگر 
از ناحیه مدیر باشد این کجی ادامه پیدا می کند و رفته رفته به راه های 
انحرافی دیگری کشیده می شود. از این نظر امام همواره به مسئوالن 

نظام تاکید می کردند که مراقب اعمال و رفتار خود باشند.
دست  از  یا  خورد  لطمه  متحجرین  دست  از  بیشتر  اسالمی  انقالب 

روشنفکرنماهای غربزده؟
حضرت امام)ره( همواره عنوان می کردند که انقالب از دست متحجرین 
شما  پیر  پدر  که  داریم  به خاطر  را  ایشان  خورد.جمله  خواهد  لطمه 
غرب  وجود  این  با  است.  خورده  لطمه  متحجرین  دست  از  همواره 
زده های درون کشور نیز به جامعه و انقالب آسیب زدند و این واقعیتی 
انکار ناپذیر است. بسیاری از این افراد خود را در شکل دوست نشان 
دارند.  استثمارگری  روحیه  و  غرب  به  وابسته  تفکرات  اما  می دهند 
دوست  شکل  در  را  خود  که  باشیم  داشته  هراس  کسانی  از  باید  ما 
نشان می دهند اما اهدافی در جهت منافع بیگانگان دارند. این افراد 
هم در بین متحجرین و هم در بین روشنفکرنماهای غرب زده وجود 
دارد.روحیه استثمارگری خطرناک است. اینکه عده ای گمان کنند آنها 
می فهمند و دیگران نمی فهمند. عقاید و رای آنها مالک صحت است یا 

اینکه همه چیز باید برای آنها باشد تفکر خطرناک و مسمومی است.
دغدغه های زنان نسبت به گذشته چه تفاوت هایی پیدا کرده است؟

نسبت  زنان  استعدادهای  بروز  و  رشد  برای  فضا  کنونی  شرایط  در 
به گذشته بازتر شده است. به همین دلیل نیز زنان تحصیل کرده و 
دانشگاهی موفق شده اند استعدادها و توانایی های خود را در جامعه 
نشان بدهند.اگر به تعداد زنان تحصیل کرده در گذشته و امروز نگاه 
زنان  ابراز عقاید  و  امروز وضعیت تحصیل  کنیم متوجه می شویم که 
نسبت به گذشته مساعدتر است. با این وجود ما باید این مساله را 
بپذیریم که در جامعه ما برخی قوانین در مورد زنان و خانواده وجود 
دارد که باید اصالح یا اجرا شود. به نظر من زمان آن فرا رسیده که در 
این قوانین تجدید نظرشود و قوانینی به تصویب برسد که با دغدغه ها 
زنان جامعه همخوانی بیشتری داشته  و حقوق اساسی و شهروندی 
مردانه  زنان،  برای  تصمیم گیری  مراکز  از  برخی  دیگر  سوی  از  باشد. 
است. به جای زنان فکر می کنند و برای آنها تصمیم گیری می کنند. این 
در حالی است که باید در مراکز تصمیم گیری که قرار است درباره زنان 
برنامه ریزی شود از زنان متخصص و شایسته که به لطف خدا و فراوان 
هم هستند دعوت شود. چطور ممکن است در قوانینی که قرار است 
خود  دیدگاه های  تا  باشند  نداشته  آنها حضور  اجرا شود  زنان  درباره 
زیادی  زنان متخصص  کنونی  در شرایط  کنند؟ خوشبختانه  را مطرح 
مراکز  در  می توانند  کدام  هر  و  کرده اند  رشد  مختلف  زمینه های  در 
تصمیم گیری حضور فعال و تاثیرگذار داشته باشند. این در حالی است 
کالن  عرصه های  در  زنان  برای حضور  فرصت  هم  هنوز  متاسفانه  که 
سیاستگذاری به معنای واقعی فراهم نشده است. مطالبات زنان برای 
حضور در این مراکز تصمیم گیری به منظور بهره وری بیشتر، جدی تر 

از گذشته مطرح است.
اصطالح»فروپاشی  از  اخیر  سال های  در  شناسان  جامعه  از  برخی 
این  دلیل  مهم ترین  می گویند.  سخن  ایرانی  جامعه  در  خانواده ها« 

اتفاق چیست؟
با اصل  آنکه نمی دانم  به سوال شما مشکل است ضمن  پاسخ  البته 
سوال شما چقدر می توانم همدل باشم قبول دارم که طالق در میان 
رویداد  این  از  می توانیم  نمی دانم  ولی  است  زیاد  جوان  زوج های 
خانواده های  بگذریم؛  بگیرم؟  نتیجه  را  ایرانی  خانوادهای  فروپاشی 
ازظواهر  برخی  است  ممکن  دارند.  مذهبی  و  دینی  مایه  بن  ایرانی 
دارای  ایرانی  خانواده  اما  نشود  رعایت  ایرانی  خانواده های  در  دینی 
اصالت و بن مایه دینی است. با غیرت و تعصب خاص فرهنگ ایرانی، 
وقتی پای ماهواره وفرهنگ ها و روابط غیرمانوس به خانواده ایرانی 
وجود  به  ایرانی  خانواده های  رویکرد  در  مهمی  تغييرات  می شود  باز 
می آورد وآن را دستخوش دگرگونی هایی می کند. با حضور ماهواره و 

فضای مجازی نوعی آمیختگی فرهنگی درخانواده های ایرانی به وجود 
می آورد. در نتیجه تناقض و رفتارهایی را درمحیط خانواده به وجود 
می آورد که زمینه از هم گسیختگی خانواده ها را فراهم می کند و میان 

اعتقاد وسلیقه در خانواده های ایرانی فاصله ایجاد می کند.
دیدگاه شما درباره حضور زنان در ورزشگاه ها چیست؟

من معتقدم زنان می توانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند و اگر 
به نظر برخی از بزرگان شرایط ورزشگاه ها با شأن زنان ایرانی نامناسب 
فیزیکی  ساختارهای  و  امکانات  این  مربوطه  مسئوالن  باید  است 
را حذف  مساله  آنکه صورت  نه  کنند؛  فراهم  به شکلی  را  ورزشگاه ها 

کنیم.
اماکن  در  که  انقالب  خیابان  به  موسوم  دختران  درباره  شما  دیدگاه 

عمومی کشف حجاب می کنند، چیست؟
و  دیدگاه ها  دارد  قصد  کسی  اگر  و  است  محترم  قانون  نظرمن  به 
که  است  آن  پسندیده  برساند،  مسئوالن  گوش  به  را  خود  مطالبات 
از راه های قانونی این کار را انجام بدهد و البته این حق طبیعی هر 

کسی است.
جامعه  در  مسائلی  و  ناهنجاری ها  چه  با  بودند  زنده  امروز  امام  اگر 

مبارزه می کردند؟
اتفاقات  از  خیلی  نمی گذاشتند  داشتند  که  خاصی  تیزهوشی  با  امام 
از  .پس  می کنم  نقل  بودم  آن  خود شاهد  که  را  نمونه ای  بدهد،  رخ 
پیروزی انقالب امام به قم مهاجرت کردند والبته همان طور که می دانید 
قصد نداشتند در مسائل کشورداری دخالت مستقیم داشته باشند و به 
روحانیون نیز توصیه می کردند که در پست های دولتی دخالت نکنند. 
امام حتی با تشکیل حزب توسط روحانیون نیز موافق نبودند. هنگامی 
ا...  آیت  ازجمله  و  روحانیون  از  برخی  داشتند  حضور  پاریس  در  که 
آیت ا... همراهی  با  و  داشتند  تشکیالتی  رویکرد  همواره  که  بهشتی 

این  داشتند.  حزب  تشکیل  قصد  موسوی خوئینی ها  باهنرو  هاشمی، 
پاسخ  در  امام  و  امام مطرح شد  با  آقای موسوی ها  توسط  پیشنهاد 
توسط  حزب  تشکیل  با  که  کردند  عنوان  موسوی خوئینی ها  آقای  به 
روحانیون موافق نیستند. دلیل اصلی این مساله نیز آن بود که همواره 
در همه مناقشات سیاسی و اجتماعی روحانیون بین گروه های دیگر 
داوری می کردند. به همین دلیل نیز اگر روحانیون یک طرف دعوای 
سیاسی در کشور قرار می گرفتند مشخص نبود که چه کسی قرار است 
در این دعوا نقش داوری ایفا کند. امام معتقد بودند که روحانیون باید 

نقش اصالح گرانه در امور اجتماعی و سیاسی داشته باشند.
منبع:روزنامه آرمان

 دادگاه »حمید بقایی« از یاران نزدیک احمدی نژاد برگزار شد و »محمود 
اما  دادگاه حاضر شدند،  این  در  برای حضور  و مشایی  نژاد«  احمدی 
اجازه حضور در دادگاه به آنان داده نشد. البته احمدی نژاد سخنانی را 
جلوی درب ورودی دادگاه ایراد کرد؛ سخنانی که تندتر از همیشه علیه 
نظام و ارکان آن بود؛ گویا هرچه مساله برخورد با او و اطرافیانش جدی 
تر می شود، او هم دوز سخنانش را علیه نظام و ارکان حکومت تندتر 

می کند.
را غیر عادالنه برای عده ای  احمدی نژاد در حالی شرایط فعلی کشور 
خوانده و از جلوگیری از حرف زدن آزاد و آزادانه سخن گفته است که 
علیه  را  و جمالت  عبارت  تندترین  دیروزش  در همین سخنان  او  خود 
نظام، قوه قضائیه و برخی ارکان دیگر حکومت بر زبان جاری ساخت؛ 
در حالی که تجربه 8 ساله دولت او هنوز هم از یاد مردم و سیاسیون 

نرفته است.
گویا او فراموش کرده که تقریبا تالش داشت همه چهره ها و جریانات 
مختلف نظام را در مقابل هم قرار دهد و بواسطه یکدستی بخش های 
که  بود  رسانده  جایی  به  را  کار  تفکر سیاسی،  از حیث  کشور  مختلف 
جریان اصالحات تقریبا اجازه هیچگونه فعالیتی در دوران 8 ساله دولت 
او نداشت. احمدی نژاد احتماال از یاد برده است که چه تعداد از چهره 
های سیاسی و روزنامه نگاران در جریان 8 ساله دولت او بازداشت و 
راهی زندان شدند؟ و برخی احزاب هم با حکم وزارت کشور او منحل 

اعالم شدند.
جالب است که او از شرایط دستگیری و زندانی کردن افراد انتقاد کرده 
و گفته که »در زندان ها و افراد را بدون مالحظه دستگیر می کنند، جنازه 
است، خودکشی  بوده  معتاد  بعد هم می گویند  و  تحویل می دهند  را 
کرده است.« یک سئوال بی پاسخی که هیچگاه تاکنون احمدی نژاد 
به آن جوابی نداده است این است که احتماال او موضوع کهریزک و 

ستاربهشتی و برخی اتفاقات سال 88 را از یاد برده است؟
احمدی نژاد شاید یکی از معدود افرادی است که در این زمینه نه تنها 
نمی تواند در نقش پرسشگر و مدعی ظاهر شود، بلکه او در موضع اتهام 
قرار دارد و باید پاسخ بدهد که چرا به ویژه در 4 ساله دوم دولت او 
افرادی دستگیر شده، به زندان افتادند و پس از آن تنها جنازه این افراد 

از زندان بیرون آمد؟ حاال او می خواهد بگوید وظیفه بر 
عهده قوه قضائیه و نهادهای امنیتی بوده، بله؛ اما ایشان 
در آن زمان در مقام رئیس جمهور چرا خواستار پاسخگویی 

و پیگیری این موضوعات نشدند؟
احمدی نژاد نه تنها در مقام رئیس جمهور وقت این مسائل 
را پیگیری نکرد و پاسخی به آن نداد، بلکه متهم اصلی یکی 
مرتضوی«  یعنی »سعید  آور سال 88  اتفاقات خجالت  از 
دادستان وقت تهران را در دولت بکار گرفت و حمایت و 
پشتیبانی جدی از او کرد! حاال چطور است که ایشان آن 

زمان که باید سئوال و پیگیری می کرد و البته قدرتش را هم داشت، 
هیچ کاری نکرد، اما امروز که کار به برخورد با او و اطرافیانش رسیده، 

در مقام پرسشگر ظاهر می شود؟
از  با یکی  تاکید می کند که در دیدار  او در یک سخنرانی در سال 90 
مقامات عالیرتبه نظام عنوان کرده است که بعد از سال 88 درخواست 
می کند که به او اجازه بدهند با رفتار احمدی نژادی همه افرادی که به 
عنوان سران معترضان شناخته می شدند را حذف کند! که این مساله 
پذیرفته نمی شود. یا در جایی »احمدی مقدم« فرمانده سابق نیروی 
دستگیری  برای  نژاد(  )احمدی  او  نظر  اظهار  و  درخواست  از  انتظامی 
»موسوی، کروبی و خاتمی« و جمع کردن غائله 88 سخن گفته است! 
حاال چنین فردی مدعی آزادی و عدالت می شود و از دستگیری افراد 

گالیه دارد؟
او در بخش دیگری از سخنان دیروزش گفته که »بدون اینکه یک مرجع 
کند،  تایید  را  آنها  اطمینان مردم حرف  و  اعتماد  قبول،  مستقل، مورد 
یک طرفه می زنند و می روند. معلوم است که ملت نمی تواند باور کند. 
باید کسانی باشند که مورد اعتماد مردم و مورد قبول مردم باشند. خب 
می خواهیم از این رفتار شکایت کنیم، به کجا باید شکایت کنیم؟! جایی 

عملکرد  مسئولیت  گویند  می  که  هم  رهبری  نیست، 
ایشان  عهده  به  دستگاه ها  بقیه  و  قضایی  دستگاه 
نیست. کسی که در دستگاه دولتی و حکومتی مورد ظلم 
مراجعه  باید  به کجا  بکند؟!  باید  کار  واقع می شود چه 
بودند  اعتماد  مورد  خودشان  اگر  خودشان؟!  به  کند؟! 
که مشکلی پیش نمی آمد! چه راهی در برابر ملت باقی 
می ماند؟! ملت به کجا باید شکایت کند از دست کسانی 

به مردم ظلم می کنند؟! این یک سوال اساسی است.«
و  متناقض  ای  اندازه  به  نژاد  احمدی  سخنان  و  رفتار 
مغایر با هم است که هیچگاه مردم نمی توانند چنین سخنانی را از او 
پذیرا باشند. مشکل احمدی نژاد با قوه قضائیه و ساختار آن نیست، 
با »الریجانی ها«  او بیشتر شخصی و بدلیل چالشی که  بلکه مشکل 
دارد و برخوردی که قوه قضائیه با او و یارانش کرده؛ است. چراکه اگر 
تاکنون با آنها برخوردی نشده بود، هیچگاه او در مقام منتقد دستگاه 
قضایی هم ظاهر نمی شد، نمونه آن را می توان در 8 سال دولت داری 

او مالحظه کرد.
احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت های نهم و دهم ارتباط بسیار 
حسنه ای با رئیس قوه قضائیه وقت یعنی آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
وقت  سخنگوی  الهام«  »غالمحسین  مثل  افرادی  اتفاقا  و  داشت 
دستگاه قضایی، »محمد شریف ملک زاده« عضو هیات امنای دانشگاه 
عدالت )دانشگاه آیت اهلل هاشمی شاهرودی( و مهمتر از همه »سعید 
مرتضوی« دادستان وقت تهران را از قوه قضایه در دولت بکارگیری کرد 

و البته نزدیکی و همراهی زیادی هم با آنان داشت.
این تفاسیر بیانگر این است که احمدی نژاد با قوه قضائیه و ساختار آن 
در گذشته نه تنها مشکلی نداشته، بلکه افرادی را هم از این قوه دعوت 
به همکاری کرده و البته حاضر شده است برای ماندگاری آنان در دولت 

و همکاری با آنها هزینه هم پرداخت کند، ضمن اینکه او در آن زمان 
بواسطه حضور »علی الریجانی« در قوه مقننه منتقد این قوه بود، اما 

هیچ گاه انتقادی از قوه قضائیه نمی کرد.
حاال که دستگاه قضایی بواسطه تخلفات احمدی نژاد و نزدیکانش در 8 
سال زمامداری شان، قصد برخورد با آنان را کرده است و البته »آیت اهلل 
آملی الریجانی« در راس این قوه قرار گرفته است، احمدی نژاد منتقد 
قوه قضائیه شده و این سئواالت را مطرح می کند که »اگرکسی که در 
دستگاه دولتی و حکومتی مورد ظلم واقع می شود چه کار باید بکند؟! به 
کجا باید مراجعه کند؟! به خودشان؟!« احمدی نژاد این سئوال را پاسخ 
بدهد که مگر قبال سازوکار متفاوتی از آنچه االن هست، مستقر بود که 

داد انتقادش امروز بلند شده است؟
او در سخنان روز گذشته اش مثل وعده هایی که در داخل برای مردم 
و هیچکدام  داد  می  مختلف  دول  و  بشریت  برای  ملل  سازمان  در  و 
هم محقق نشد، بازهم وعده داد. او گفته » اما عزیزان به شما عرض 
نفع ملت  به  زودی  به  این شرایط  الهی  به فضل  و  به لطف خدا  کنم 
اصالح خواهد شد. کجای دنیا ظلم پایدار بوده که اینجا بخواهد پایدار 

باشد؟!«
احمدی نژاد همچنین گفته که »بسیار خب! فعال دست شماست. اما 
به لطف خدا به همت ملت، به زودی شرایط کشور به نفع ملت به نفع 
که  موضوعی  کرد.«  خواهد  تغيير  اساسی  به طور  انقالب  آرمان های 
شائبه مطرح شده توسط برخی دستگاه های امنیتی را که گفته بودند 
ارشد  مقام  یک  همراهی  با  اخیر  اغتشاشات  اولیه  تحریک  »احتمال 

سابق و اطرافیان او وجود دارد« را بار دیگر در ذهن متبادر می سازد.
آیا با استناد به همین سخنان تند و تیز دیروز احمدی نژاد که از تعرض 
تا  شد  مالحظه  آن  در  حاکمیتی  های  دستگاه  حاکمیت،  رهبری،  به 
مطرح شدن احتمال تحریک افکار عمومی توسط او و اطرافیانش علیه 
اقدام  نزدیکانش  برخی  و  او  بازداشت  به  نسبت  توان  می  حاکمیت، 
تنها در دست تصمیم گیرندگان  این سئوالی است که پاسخ آن  کرد؟ 
دستگاه های امنیتی است و باید دید که آنها این دالیل را کافی می 

دانند یا خیر؟
منبع:تابناک

شفاف  فراکسیون  رییس 
با  تذکری  در  مجلس  سازی 
در  مستندی  پخش  از  انتقاد 
و  صدا  در  امامی  سید  مورد 
از  بعضی  اظهارداشت:  سیما، 
اخیر  برنامه  در  که  کدهایی 
را  موضوع  این  شدت  به  دارد  وجود  سیما  و  صدا 
مسئله برانگیز می کند که صدا و سیما موضوع محیط 
به  را  محیطی  زیست  بازداشت شدگان  و  زیست 
می دهد.  ارتباط  خشکسالی ها  و  اقلیمی  بحران های 
اتفاقا اگر چنین شبهه ای باشد شبهه بیشتر در مورد 
محیط  شده  حفاظت  مناطق  به  که  است  کسانی 

زیست تعرض می کنند.
محمود صادقی درجلسه علنی روز یکشنبه  در تذکری 
با انتقاد از فساد، گفت: ابتدا یک موضوع را یادآور 
می شوم معموال با استناد به اصل 110 قانون اساسی، 
قواعد عام حقوقی را استثنا می کنیم و دستگاه های 
قوانین  از شمول  را  رهبری  به  وابسته  و  زیرمجموعه 
را  اساسی  قانون  اصول  تمامی  باید  می کنیم.  خارج 
مد نظر قرار دهیم از جمله اصل 107، 19، 20 ، بند 6 
و 9 اصل سوم، اصل 107 در سطر آخر مقرر شده که 
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است، 
اژدهای هفت  به  را  فساد  اخیرا  انقالب  معظم  رهبر 
سر افسانه ها تشبیه کرده که هر سرش را که بزنید با 

سرهای دیگر حمله می کند.
وی تاکید کرد: به نظر می رسد خارج ساختن بخشی 
از  آنها  تبعیض، خارج ساختن  ایجاد  از دستگاه ها و 

شمول قوانین یکی از عوامل فساد است.
بازداشت  با اشاره به فوت برخی  این نماینده تهران 
کرد:  تصریح  بازداشتگاه ها،  و  ها  زندان  در  شدگان 
در خصوص  کشور  و  اطالعات  دادگستری،  وزرای  به 
می دهم،  تذکر  اساسی  قانون   38 و   37  ،35 اصول 
اخیرا ظرف مدت کوتاهی چند نفر از بازداشت شدگان 
فوت  نامعلوم  دالیل  به  بازداشتگاه ها  و  زندان ها  در 
به جای  بار هم که شده  کردند مقامات قضایی یک 
وظیفه  به  زندان  بانان  و  ضابطان  بی مباالتی  توجیه 

مقرر در اصل 156 قانون اساسی عمل کنند و از حقوق 
دفاع  شهروندان  مشروع  آزادی  و  اجتماعی  و  فردی 

کنند. 
که  داده شود  توضیح  باید  کرد:  خاطرنشان  صادقی 
را  او  جنازه  می شود  بازداشت  سالم  که  کسی  چرا 
و  صدا  به  همچنین  می دهند.  خانواده اش  تحویل 
سیما تذکر می دهم که به جای نقض حریم خصوصی 
شهروندان و ایراد اتهام و نقض اصول مختلف قانون 
اساسی از جمله اصل 22 قانون اساسی یک بار هم که 

شده از حقوق حقه مردم دفاع کنند.
وی با انتقاد از مستندی در مورد سید امامی که اخیرا 
از  اظهار داشت: بعضی  در صدا وسیما پخش شده، 
کدهایی که در برنامه اخیر صدا و سیما وجود دارد به 
شدت این موضوع را مسئله برانگیز می کند که صدا و 
سیما موضوع محیط زیست و بازداشت شدگان زیست 
خشکسالی ها  و  اقلیمی  بحران های  به  را  محیطی  
ارتباط می دهد. اتفاقا اگر چنین شبهه ای باشد شبهه 
مناطق حفاظت  به  که  است  مورد کسانی  در  بیشتر 

شده محیط زیست تعرض می کنند.

محمود صادقی: مسئوالن توضیح دهند چرا کسی که سالم 
بازداشت می شود جنازه او را تحویل خانواده اش می دهند

دکترفاطمه طباطبایی )منسوب به بیت امام( : امام تاکید 
داشت انقالب از متحجرین لطمه خواهد خورد

آیا  احمدی نژاد دستگیر می شود؟



خبر  چه  واقعا  مهندسی  نظام  در 
عضو  شکیب  حمزه  است؟دکتر 
مهندسی  نظام  مدیره  هیئت 
در  رانتی  و  فساد  از  تهران  استان 
نظام مهندسی صحبت میکند که 
حتی وزیر راه و شهرسازی را  هم 
در برابر آن ناتوان میبیند. در ادامه 
هیئت  عضو  این  سرگشاده  نامه 

مدیره را باهم میخوانیم.
بسمه تعالی

وقتی وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشور هم زورشان به رانتخواران نمی رسد.

این روزها سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حال خوبی 
ندارد. چرا حال سازمان ما چنین است و چرا دستگاههای نظارتی به 
مشکالت سازمان ورود جدی نمی کنند.چه کسانی سازمان تهران را با 

۱۲۰۰۰۰ هزار عضو را  اداره می کنند؟
سپرده  سازمان  در  ریال  میلیارد  هزار  پنج  از  بیش  که  نقدی  منابع 
گذاری شده و هر از چندگاهی هم از بانکی به بانک دیگر و از شعبه 
ای به شعبه دیگر منتقل می شود، آیا وسیله ای برای ارتقاء جایگاه 
سازمان، ارتقاء دانش، رفاه اعضا میشود و یا کوزه عسلی شده برای 
تجمع و تشکل مافیای رانتخواران؟ این وجهی از بهره وری این تشکل 
ُبر زدن کارهای  از  نام مقدس مهندسان است و چه مهمتر  به  شوم 
درشت و تقسیم آنها بین خودی ها! است.  تعجب است وزارت راه 
شهرسازی و سازمان نظام مهندسی کشور  که کنترل کننده عملکرد 
سازمان است، اقدام شایسته ای برای از بین بردن باند مافیای رانت 
انجام نمی دهند و حتی با عدم اقدام موثر، بالعکس باعث تقویت و 

تنیده تر شدن این بافت هم میشوند.
مثال اول:

وزارتخانه و شورای مرکزی بیش از ۲ سال است که مطلع به وثیقه 

برای  هنوز  اند.  شده  مهندسان  پول  از  ریال  میلیارد  چهارصد  رفتن 
مهندسان سئواالت متعددی مطرح است. اعضای هیات مدیره دور 
ششم سازمان که تعدادی از انها در این دوره هم حضور دارند، بانک 
این  متهمان  از  بخشی  سازمان  از  بیرون  قدرت  مافیای  و  مربوطه 
باید چشم  تقصیری  بی هیچ  مهندسان  تا کی  آخر  پرونده هستند. 
آیا  باشد؟  توثیق  در  آنان  حق  و  باشند؟  تلخ  اتفاق  این  حل  راه  به 
فکر نمیکنید  عامالن این رخداد زشت جسورتر و طلبکار هم شوند 
گزارشات چند  که  انجام دهند؟ شما  تر  کاری زشت  ناکرده  و خدای 
صد صفحه ای تهیه کرده اید، چرا در قفسه اتاق های تان و شورای 
آیا  کنید؟  نمی  تکلیف  تعيين  و  خورد  می  خاک  دادگاه  و  انتظامی 

طوالنی شدن این موضوع شگرد این مافیا نمی باشد؟
مثال دوم:

ورود یک وجهی وزارت به معضالت سازمان، دستور عدم کسر  ۵٪ از 
حق الزحمه مهندسان توسط سازمان. نفس این عمل کار خوبی است 
از این بابت که خود اعضای سازمان متناسب با نیاز سازمان و میزان 
اعتماد به هیات مدیره شان در مجمع تصمیم بگیرند، مشروط بر آنکه 
مافیا ی تشکل یافته، مجمع سازمان را اداره نکند. اما نکته قابل تامل 
اینجاست که  ۵۰٪ از حق الزحمه مهندسان برای یکسال در کوزه عسل 
سازمان رسوب دارد و سود حاصل از آن بیش از ۱۰ درصد می باشد که 
از آن تغافل میشود. وزارتخانه و شورای مرکزی چرا مکانیزمی فراهم 
نمی کنند که این مبلغ بدون ورود به کوزه عسل سازمان، به عاملیت 
و  حقیقی  ناظر  مهندسان  اختیار  در  سودش  احتساب  با  بانک  یک 
حقوقی قرار گیرد. حتی اجرای مصوبه مجمع اخیر در همین خصوص 

عملی نشده!!!
مثال سوم: 

در یک اقدام نمادین پروانه های خود را تحویل می دهید. خدا وکیلی 
در حال  که  دارید  قبول  آیا  میکند؟  دوا  را  از سازمان  دردی  این چه 
و  دارند  کاغذی  شرکت  چندین  نام،  بی  که  هستند  افرادی  حاضر  
بصورت ناعادالنه و بی شرمانه از مبدا کارهای درشت را در طراحی و 

سپس نظارت و مجری را به اصطالح خودشان می زنند؟ برای حل 
این معضل فکری کنید.

مثال چهارم:
از رئیس سازمان نظام مهندسی کشور چنین می شنویم که سازمان 
استان تهران را ۳۵ شرکت اداره میکنند. شما که این موضوع را بخوبی 
می دانید، چه اقدامی جهت کوتاه کردن دست این پدیده شوم کرده 
و چه برنامه ای برای آن دارید. تا کی می خواهید مصلحت اندیشی 
کنید. چرا انرژی خود را با وزارتخانه و بالعکس وزارتخانه با شورای 
ایا فکر نمی کنید این باعث رقص و پایکوبی  مرکزی تلف میکنید.  
و محفل نشینی شبانه رانتخواران شده است؟ آیا خدا را خوش می 
آید که با حضور شما بر مسند قدرت  ، اعضای سازمان که نقد بر این 
عملکردها می کنند، با پول خود آنها بر علیه خودشان، وکیل بگیرند و 
از طریق پلیس فتا به نام سازمان مورد بازخواست قرار گیرند؟ اداره 
سازمان به امانت در اختیار شما است. انتظار می رود علی وار ریشه 
فساد را بزنید و از کسانی که برای ریشه کن کردن فساد مبارزه می 
مجال  که  است  فراوان  باب  این  از  هایی  مثال  کنید.  حمایت  کنند 

بیان ان نیست.
جمعبندی این بخش: سازمان نظام مهندسی یک نهاد غیر انتفاعی 
است. وفق این اصل چه لزومی دارد که این همه نقدینگی در سازمان 
رسوب کند. بدیهی است پول فساد می آورد. حتی ژنرال ها و مدعیان 
مدیریت کشوری را هم به تور خود در می آورد. بجای تغيير در قانون 
و ایین نامه اجرایی خیلی ساده تر می توانید این مسئله را براحتی 

حل کنید. بعنوان عضوی از این سازمان درخواست میکنم،
بدون مالحظه موقعیت و جایگاه خود و بدون پذیرش سفارش این 
کنید.  به وظایف خود عمل  پاکی و صداقت  بخاطر حرمت  و  آن  و 
کوتاهی در انجام، اوضاع را از این بدتر خوا هدکرد و استفاده کنندگان 

از خدمات مهندسین هرگز ما را نخواهند بخشید.
ارادتمند-حمزه شکیب

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

صمد کریمی با بیان اینکه بانک 
نرخ  کاهش  دنبال  به  مرکزی 
واقعی ارز نیست، گفت: شکاف 
نسبی بین قیمت ارز در بازار آزاد 
با نرخ رسمی، از ۱۱۲درصد سال 
۹۱ به ۲۲درصد در دیماه رسیده 

است.
صمد کریمی در همایش تامین 
سایر  در  گفت:  صادرات  مالی 
عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها، نکته حائز اهمیت آن است 
که کشورهایی که صادرات قوی دارند، شوک های ارزی کمتری دارند 
و ثبات در صادرات، کمک به بازارهای ۴گانه صادرات از جمله پول 
از آن دارد که  از سوی دیگر، بررسی ها حکایت  ارز کرده است؛  و 
بخش نفت، مجال پویایی را از صادرات غیرنفتی گرفته است، به 
عبارت دیگر، بهره وری کل عوامل تولید که یکی از عوامل موثر بر 
بخش  از  باالتر  صادرات  بخش  در  است،  کشورها  توسعه  و  رشد 
اشکاالت،  برخی  دلیل  به  ایران  در  البته  که  است  غیرصادراتی 
بخش  با  تفاوتی  صادراتی  بخش  در  تولید  عوامل  کل  وری  بهره 

غیرصادراتی نداشته است.
رئیس اداره صادرات بانک مرکزی افزود: درتامین مالی صادرات در 
کشورها، یکی از عوامل مهم در ایجاد جریان های باثبات ورودی ارز 
در کشورها بوده است، به این معنا که نمی توان بخش صادراتی 
قوی داشت، مگر اینکه تامین مالی در راستای ایجاد جریان باثبات 
در آن کشورها طراحی شده باشد، بر این اساس مدل تامین مالی 
صادرات در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ در این میان 
از سال ۹۳، خرید ارز صادرکنندگان به نرخ آزاد مجاز شناخته شده 
ارز صادرکنندگان و سرمایه  اینکه در مرداد ۹۵ خرید  است، ضمن 
دفاتر  و  ایران  مقیم  دیپلماتیک  نمایندگان  و  خارجی  گذاران 
نمایندگی های بانکی، بانکهای عامل مجاز به خرید این درآمدها با 

نرخ ارز آزاد شده اند.
وی تصریح کرد: با سه کشور از جمله ترکیه و پاکستان، سوآپ ارزی 
امضا شده است و در قالب این طرح، اعتبار ریالی به واردکنندگان 
از  نمایند؛  خریداری  ایرانی  خدمات  و  کاال  تا  شود  می  داده  ترک 

سوی دیگر، ترکیه اعتبار لیر در اختیار واردکنندگان و سرمایه گذاران 
ایرانی قرار می دهد تا از کاالها و خدمات کشور ترک استفاده کنند 
واردکننده  اگر  میان  این  در  است.  قرارداد سه سال  این  که مدت 
ایرانی به بانک مراجعه کرده و تقاضای استفاده از این خط خواهد 
داشت، بانک عامل به بانک مرکزی این تقاضا را اعالم کرده و بانک 
مرکزی با بانک مرکزی ترکیه، قرارداد سوآپ ارزی منعقد می کند و 
اگر صادرکننده ترک کاال را به ایران صادر کرد و اسناد مورد تائید قرار 
گرفت، آن زمان بانک مرکزی حساب ترکیه ای را بستانکار می کند 
و از آنجا پول به حساب واردکننده ترک واریز می شود و واردکننده 

ایرانی یکسال فرصت دارد تا این رقم را بازپرداخت کند.
کریمی ادامه داد: اگر واردکننده ترک بخواهد کاالی ایرانی را بخرد، 
با  عامل  بانک  و  کرده  مراجعه  خود  حوزه  عامل  بانک  به  مراجعه 
واردکننده  بنابراین  و  کرد  برقرار خواهد  ارتباط  ترکیه  مرکزی  بانک 
ترک هم یکسال فرصت دارد که اصل و فرع سود را به پول ملی به 

طرف ایرانی پرداخت کند.
بود  خواهد  یورو  با  پروفورما  نیز،  پاکستان  در  داشت:  اظهار  وی 
بر اساس میزان صادرات و  و  انجام می شود  و تسویه سه ماهه 
واردات دو کشور در پایان سه ماه عملیات انجام می شود. اکنون 
با حدود ۱۰ کشور تفاهم نامه و پروتکل در حوزه پیمان های پولی 

با دنیا داریم.
ارز  کریمی گفت: در سیاستهای ارزی به دنبال کاهش نرخ واقعی 
نیست؛ ضمن اینکه به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی، بانک مرکزی 
همگرایی نرخ ارز در بازار بین بانکی و بازار آزاد ارز را دنبال می کنیم، 
در سال ۹۱ شکاف نسبی بین بازار آزاد و رسمی ۱۱۲ درصد بوده که 
در انتهای دی ماه به ۲۲ درصد رسیده است و نوسانات شاخص دالر 
که ۲۸.۳ درصد در سال ۹۱ بوده است، هم اکنون و تا پایان دیماه 

به ۳ درصد رسیده است.
و  فنی  خدمات  صادرکنندگان  از  حمایت  حوزه  در  افزود:  وی 
مهندسی، بانک مرکزی ۲۰۰ میلیون دالر نزد بانک توسعه صادرات 
سپرده گذاری کرده است تا به این شرکتها ارایه تسهیالت شود و 
بر اساس آخرین مصوبات و تصمیمات دولت، این مصوبه به مدت 
دو سال دیگر هم تمدید شده است. در خصوص ضمانت نامه های 
ارزی نیز بانک مرکزی ۱۵۰ میلیون یورو سپرده گذاری کرده بود که 

در نهایت این سپرده گذاری معطوف به بانک توسعه صادرات شده 
است تا صدور ضمانت نامه متقابل صورت گیرد.

کریمی گفت: آیین نامه معامالت مشتقه ارزی تدوین شده است 
که منتظریم بازار آرام شود تا آن را ابالغ کنیم، این در حالی است 

که این ابزار می تواند پوشش مناسبی برای ریسک داشته باشد.
وی اظهار داشت: ایجاد درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیستم 
در  صادرات  کمیته  اینکه  ضمن  است،  گرفته  صورت  ایران  بانکی 
اینترنتی  درگاه  این  اساس  بر  اما  است،  ایجاد شده  مرکزی  بانک 
۲۷ بانک، کارگزار خرید ارز صادرکنندگان غیرنفتی محسوب شده و 
صادرکنندگان می توانند به بانکهای عضو بازار بین بانکی ارز تهران 
مراجعه کرده و درخواست فروش ارز صادرات داشته باشند، اما به 
راه  داخلی  رویترز  ریال،  موقع  به  تامین  و  کارایی  افزایش  منظور 
اندازی شده است، به این معنا که معامله گران اتاق معامالت ارزی 
بانکها از حدود ۱۸ آذرماه می توانند به صورت برخط ارز صادرکنندگان 

را به بانکهای دیگر و همچنین به بانک مرکزی بفروشند.
بانک  اخیر کمیته صادرات  بر اساس تصمیمات  داد:  ادامه  کریمی 
مرکزی، بانکها می توانند به نیابت از بانک مرکزی ارز صادرکنندگان 
را بخرند، این نشان می دهد که راهبرد و استراتژی بانک مرکزی 
حمایت از صادرات و تامین مالی ریالی صادرات در این کیس است 
و اگر صادرکنندگان بر اساس مجموعه مقرراتی که در کشور وجود 

دارد، ارز را وارد چرخه تجاری کرده و به صرافی ها بفروشد.
وی اظهار داشت: نرخی که ما روزانه در سامانه معامالت الکترونیکی 
ارز اعالم می کنیم، از نرخ خرید صرافی ها باالتر است و بنابراین 
این فرضیه رد است که قیمت ارزی که بانک مرکزی از صادرکنندگان 
می خرد، پایین تر از بازار آزاد است. اگر هر فردی مشکل دارد به 

اداره صادرات بانک مرکزی مراجعه کند.
بنگاههایی که  بانک مرکزی خاطرنشان کرد:  اداره صادرات  رئیس 
یوزانس  از تسهیالت  توانند  فعال هستند می  در بخش صادراتی 
یک  صادرات،  مالی  تامین  نامه  آیین  خوشبختانه  کنند.  استفاده 
البته یکی از دالیل عدم رشد  آیین نامه بسیار غنی و پربار است. 
صادرات غیرنفتی ظرفیت پایین تولید است و بنابراین قیمت تمام 
شده تولید در حالتی که ظرفیت تولید ۷۰ تا ۸۰ درصد است، یک 
سوم آن چیزی است که ظرفیت تولید ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد./مهر
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وقتی وزیر هم زورش به رانت خواران نمیرسد!
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امسال  پاییز  در  کرد:  اعالم  آمار  مرکز 
نسبت به پاییز پارسال در تهران، قیمت 
مسکونی  زیربنای  مترمربع  یک  فروش 
و  درصد   14.8 بها  اجاره  و  درصد   ۱۶.۶
یافته  افزایش  درصد   ۳ اجاره  ودیعه 

است.
آمار  مرکز  از  نقل  به  ارمغان  گزارش  به 
امسال  پاییز  در  تهران  شهر  در  ایران، 
نسبت به پاییز سال ۹۶ با افزایش ۱۶.۶ 
مترمربع  یک  فروش  قیمت  درصدی 
 14.8 افزایش  و  مسکونی  زیربنای 

درصدی متوسط مبلغ اجاره به عالوه سه  
اجاره ی  برای  پرداختی  ودیعه ی  درصد 
مواجه  مسکونی  زیربنای  مترمربع  یک 

بوده ایم.
طبق این گزارش، متوسط قیمت فروش 
ساختمان  زمین  یا  زمین  مترمربع  هر 
طریق  از  شده  معامله  کلنگی  مسکونی 
بنگاه های معامالت ملکی در شهر تهران 
52385 هزار ریال، با میانگین مساحت 
به  نسبت  که  است  بوده  مترمربع   235
به فصل  قبل ۱۰۴ درصد و نسبت  فصل 

افزایش  درصد   17.8 قبل  سال  مشابه 
داشته  است.

مدیریت  اطالعات  سامانه  اساس  بر 
کشور  مستغالت  و  امالک  معامالت 
موظف  ملکی  معامالت  بنگاه های 
هستند مشخصات کلیه معامالت خرید 
دفتر  طریق  از  آن ها  سند  که  فروشی  و 
ثبت اسناد انتقال پیدا می کند را در این 

سامانه ثبت نمایند.
افزایش  یا  کاهش  این که  به  توجه  با 
شهر  مناطق  در  معامالت  )تعداد(  حجم 

شدید  افزایش  یا  کاهش  باعث  تهران 
کل  سطح  در  قیمت  )حسابی(  متوسط 
شده  تعدیل  متوسط  از  می شود،  شهر 
)وزنی( که در آن، وزن با استفاده از سهم 
واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه 
می شود، استفاده شده تا بتوان با حذف 
واقعی  تغييرات  معامالت،  حجم  اثر 

قیمت را مشخص کرد.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین 
کلنگی  مسکونی  ساختمان  زمین  یا 
معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 

ریال  هزار   52385 تهران  شهر  در  ملکی 
با میانگین مساحت 235 مترمربع بوده 
است که نسبت به فصل قبل 1.4 درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال قبل 17.8 

درصد افزایش داشته  است.

افزایش 16.6 درصدی قیمت آپارتمان و 15 درصدی اجاره بها در تهران

بهمن(   ۲۸ )شنبه  امروز  صبح  علنی  نشست  در  نوبخت  حمدباقر 
در   ،۹۷ سال  بودجه  الیحه  جزییات  بررسی  جریان  در  و  مجلس 
یارانه ها  هدفمندی  در خصوص  بابایی  حاجی  پیشنهاد  با  موافقت 
اظهارداشت: تصمیم بر شفاف سازی ارقام و احکام بودجه سال ۹۷ 
که با موافقت و همراهی دولت نیز مواجه بود، شرایط خوبی را برای 
آینده  برای سال  بدانند  اکنون  از هم  مردم  تا  کرده  فراهم   ۹۷ سال 

مسئوالن تقنینی و اجرایی قرار است چه اقدامی را انجام دهند.
سخنگوی دولت دوازدهم با بیان اینکه از اینرو پیشنهاد مجلس برای 
اینکه تمامی ارقام درآمدی به ریز در جدولی ارائه شود و دولت نیز 
با آن موافقت کرد، بسیار صریح نشان می دهد که ما چه منابع و 
مصارفی سال ۹۷ داریم، گفت: واقعیت این است که برای سال جاری 
ها  خانواده  نقدی  یارانه  برای  میلیارد ناموت  هزار   ۴۶ چیزی حدود 
پرداخت می کنیم. در سنوات گذشته این رقم ۴۲ هزار میلیارد ناموت 
یارانه خانواده های تحت  اراده داشت  بود و چون مجلس محترم 
پوشش افزایش یابد، در حال حاضر ۴ هزار میلیارد ناموت در سال ۹۶ 

نسبت به ۹۵ به پرداخت یارانه نقدی اضافه شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه جمع رقمی که در 
حال حاضر برای خانوارها پرداخت می شود، ۴۶ هزار میلیارد ناموت 
با  شده  هماهنگ  پیش  از  برنامه  یک  در  دولت  داد:  ادامه  است، 
حداقل برخی از نمایندگان مجلس برای اینکه بتواند به اقدامات دیگر 
بپردازد، منابع مورد نظر برای افراد یارانه بگیر را از ۴۶ هزار میلیارد 
ناموت به ۲۳ هزار میلیارد ناموت کاهش داد و این موضوع با موافقت 

نمایندگان مواجه نشد.
وی با تاکید بر اینکه آنچه که در روال قبلی در الیحه بودجه ۲۳ هزار 
میلیارد ناموت بود که ۷ هزار میلیارد ناموت به آن اضافه شد، میزان 
آن به ۳۰ هزار میلیارد ناموت ارتقا یافت، عنوان کرد: با این روال نیز 
باید بتوانیم نیمی از مردم را که قبال یارانه دریافت می کردند، را از 
این مجموعه خارج کنیم که این مسئله مغایر با اراده مجلس است 
که باید ابزار کار فراهم شود. نوبخت با بیان اینکه آنچه که پیشنهاد 
شد و مورد موافقت دولت با سازوکار است که بارها من به عنوان 
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز اعالم کرده اما دولت هر آنچه را 
که مجلس اراده کند، با آن هماهنگ است و برخالف نظر مجلس، 
دولت مستقال اقدامی را انجام نمی دهد، گفت: با این روال که با 
که  دریافتی  افزایش  منابع  وجود  در صورت  میلیارد ناموت  هزار   ۴۱
معقول نیز هست، نسبت به ۴۶ هزار میلیارد ناموت فعلی فاصله ای 
وجود دارد که باید تالش کنیم آگاهانه افرادی که مستغنی هستند 
افراد  جز  که  است  این  اراده مجلس  اگر  گفت:  وی  کنیم.  را حذف 
مستغنی کسی دیگر حذف نشود، با پیشنهاد مطرح شده موافقت 
پیشنهاد  با  مجلس  نمایندگان  که  است  ذکر  به  الزم  باشند.  داشته 
حاجی بابایی درباره افزایش سقف منابع درآمدی هدفمندی یارانه 
اعتبار  افزایش  که  بود  آمده  مذکور  پیشنهاد  در  کردند.  مخالف  ها 
هزار   ۴۱ تا  میلیارد ناموت  هزار   ۳۰ از  غیرنقدی  و  نقتی  های  یارانه 
میلیارد ناموت از محل افزایش درآمدهای این تبصره و یا جابجایی 
برنامه ششم  براساس  و  افزایش مصرف  طریق  از  اجرای جدول  در 
بالمانع است.                                                             منبع:ایلنا

نوبخت : 5۰ درصد یارانه 
بگیران باید حذف شوند

 استعفا،الزم نیست استیضاح شود
؟!استعفا الزم نیست، استیضاح شود
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تلخ ترین روز کاری کارلوس کی روش در این 6 سالی که ایران بوده 
است بدون شک نه حتی فردای باخت به ازبکستان در تهران که سه 

شنبه ای بود که گذشت. 
 کارلوس کی روش عادت کرده بود به همیشه بردن. حتی روز باخت 
به لبنان یا ازبکستان و کم شدن شانس ایران برای صعود به جام 

و شکست خورده  تنها  قدر  این  او  2014 هم  جهانی 
نبود که این بار و در اوج موفقیت های فوتبالی اش، 
محمدرضا  و  کریمی  علی  میان  مناظره  یک  از  بعد 

ساکت، او محبوبیتش را ببازد.
این باخت بی شک حاصل اشتباه خودش و مشاوران 
درست  را  نکته  یک  کارلوس  بود.  اش  ای  رسانه 
ارزیابی نکرده بود. او یادش رفته بود که ما ایرانی ها 
احساسی هستیم. خیلی سریع احساسی می شویم. 
پرسپولیسی  تب  و  برد  می  پرسپولیس  روزها  این 
بودن بیشتر داغ است. فرق کرده شرایط با روز صعود 

تیم ملی به جام جهانی یا حتی قرعه کشی بازی ها. حاال تیم ملی 
دیگر اولویت کسی نیست که او فکر کند می تواند مثل یک سردار 

فاتح برای یک قهرمان محبوب در پیامکی خط و نشان بکشد.
بزرگترین  شک  بی  این  اما  است  باهوشی  بسیار  مربی  کارلوس 
اشتباهش در همه سال های حضور در ایران بود. حریفش این بار 
نه اسدی بود، نه کفاشیان، نه مایلی کهن و نه حتی قلعه نویی و 
برانکو. کسی بود که در نقش شجاع دل رفته بود تا ناجی فوتبال 

باشد. کریمی اصال چیزی برای از دست دادن نداشت. رفته بود به 
دعوایی که برایش باخت نداشت و در این دعوا کی روش با انتخاب 
فردوسی  عادل  توسط  هم  شکل  بدترین  به  که  نادرست  واژه  یک 
از او یک بازنده بزرگ ساخت. کی روش  پور ترجمه شد، به یکباره 
که در این چند ماه سر موضوعات ساده بی دلیل اصرار کرد و مثال 
می توانست خیلی زودتر و قبل از حساس 
بازیکنی  به  اقال  کردن هواداران پرسپولیس 
این  بدهد،  علیپور شانس دیده شدن  مثل 

کار را نکرد.
این اصرارش بر اینکه فیلم بازی های لیگ 
برود  به ورزشگاه  اینکه  بیند به جای  را می 
معمول  طور  به  که  عادی  دعواهای  کلی  و 
نمی  کوتاه  مواضعش  از  و  دهد  می  انجام 
پیراهن  رسید،  برخورد  این  به  وقتی  آید 
عثمانی شد برای منتقدانش. او در دعوایی 
که طرفش نبود، بزرگترین مغلوب لقب گرفت و هیچ کس هم مثل 

خودش در این انتخاب استراتژی نقش نداشت.
این  و  شود  می  روبرو  بزرگ  چالشی  با  پس  این  از  ملی  تیم  حاال 
محبوبیت باالی کی روش بود که تا امروز سبب می شد هر آنچه می 
خواهد را با فشار افکار عمومی بدست بیاورد اما حاال ابهت گذشته 
اش را نخواهد داشت و در این ماه های مانده به جام جهانی، این 

اتفاق خوشایندی قبل از هر چیز برای تیم ملی فوتبال مان نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران درباره اتفاقات 
و  ساکت  مناظره  و  دربرنامه  گذشته  شب 
کریمی گفت: در چنین مواردی به برد و باخت 

نباید فکر کرد، برنده مناظره، فوتبال بود.
در  ایران  به  بازگشت  از  بعد  تاج  مهدی 
ورزشی  خبرنگار  با  که  کوتاهی  گفت وگوی 
اتفاقات  درمورد  داد  انجام  فارس  خبرگزاری 
شب گذشته برنامه 90 و عملکرد نماینده های کشورمان در لیگ قهرمانان 

آسیا در روز گذشته صحبت های زیر را انجام داد. 
لیگ قهرمانان آسیا آغاز شد و در اولین روز نماینده های کشورمان متحمل 

شکست شدند، در این مورد چه صحبتی دارید؟ 
متاسفانه 2 نماینده  کشورمان دیروز متحمل باخت شدند. تراکتورسازی در 
خارج از خانه به میدان می رفت و بازی خوبی انجام داد و آنها مستحق 
شکست نبودند، ذوب آهن هم به ساختار خوبی رسیده اما دیشب در قطر 
متحمل شکست شد. بازی های زیادی مانده نماینده های ما می توانند به 
ما  نماینده های  بعد  در سال  برای حفظ سهمیه  کنند.  بعد صعود  مرحله 
باید برای کسب پیروزی تالش کنند. امروز هم استقالل و پرسپولیس به 
مصاف حریفان خود می روند، پرسپولیس با نماینده ازبکستان و استقالل 
با نماینده قطر بازی دارد. برای آنها آرزوی موفقیت می کنیم و امیدواریم 
که استقالل در خارج از خانه و پرسپولیس در خانه موفق شوند. سال قبل 
پرسپولیس به نیمه نهایی آسیا رفت و امسال این اتفاق می تواند تکرار 

شود، برای تک تک نمایندگانمان در آسیا آرزوی موفقیت می کنیم.

تیم ملی فوتسال برای دوازدهمین بار توانست قهرمان شود. 
تیم ما  نشان داد همچنان قطب اصلی فوتسال آسیا است، پاداش خوبی 

برای این تیم درنظرگرفته ایم و به موقع پرداخت خواهد شد. 
این  در  برگزار شد  محمدرضا ساکت  و  کریمی  علی  مناظره  گذشته  شب 

مورد چه نظری دارید؟ 
علی کریمی سواالت و انتقاداتی داشت که آنها را مطرح کرد،  فدراسیون 
تردیدی در  این باره به خود راه نمی داد که باید پاسخگو باشد به همین 
برخی  به  تا  شد  برگزار  گذشته  شب  راستا  همین  در  مناظره  این  خاطر 

سواالت جواب داده شود.
بعد از این مناظره دو جبهه تشکیل شده و برخی کریمی را برنده و برخی 

ساکت را برنده می دانند، شما برنده مناظره را چه کسی می دانید؟ 
در چنین مواردی به برد و باخت نباید فکر کرد، برنده این مناظره فوتبال 
اما  بود  هم  دیگران  سواالت  شاید  کرد  مطرح  کریمی  که  سواالتی  بود، 

ساکت به آنها جواب داد و درنهایت این فوتبال بود که برنده شد.
را  کریمی  شما  چشم  مقابل  فرودگاه  در  مناظره  این  از  بعد  ساعت  چند 

تشویق کردند،  نظر شما در این باره چیست؟ 
من هم این تشویق ها را شنیدم و در سالن حضور داشتم، مگر مشکلی 
که  همانطور  است  کشیده  زحمت  کریمی  شود،  تشویق  کسی  که  دارد 
کردن  تشویق  مگر  است  کشیده  زحمت  مدیریت  در  ساکت  محمدرضا 
کسی جرم است بخشی از هیجان فوتبال در ایران و دنیا همین تشویق 
کردن است، تشویق کردن تا زمانی که منجر به تخریب نشود نه تنها مضر 

نیست بلکه مفید هم هست.

های  ورزش  المپیک  به  ایران  اعزامی  کاروان  اعضاء 
زمستانی کره جنوبی بیش از 10 نفر نیست

سامسونگ قرار بوده به کلیه ورزشکاران یک عدد گوشی 
سامسونگ 8 هدیه نماید و به همین منظور تعداد4000 

گوشی در اختیار کمیته المپیک قرار داده است
در همین اثنی اعالم شده بود که به خاطر تحریم امریکا 
تقدیم  ها  گوشی  این  کره شمالی  و  ایران  ورزشکاران  به 

نمی شود
از عکس العمل کره شمالی خبری نداریم

ولی عکس العمل تند و شتاب زده مقامات ایرانی در شأن 
کشور بزرگ و ثروتمند ایران نیست

اینکه سفیر احضار کنیم یا وزیر امور خارجه توئیت تهدید 
وزیر  یا  شود  عمل  وارد  کشور  کل  یادادستان  دهد  آمیز 

صنعت و  وزیر ارتباطات اولتیماتوم بدهند یا .... 
میلیون  چهل  حداکثر  ندادن  برای  ؟  شده  خبر  چه  مگه 

ناموت هدیه !!!
کاش اینهمه غیرت و تعصب را در جاهای دیگر هم بکار 

می بردیم
جاییکه کشتی نفت کش ما یک هفته در سواحل چین 
می سوخت و سرنشینان کشتی در آب می سوختند و در 

آتش غرق می شدند
جاییکه تیم ورزشی بانوان ما را بخاطر حجاب محروم می 

کردند
جاییکه بخاطر ایرانی بودن به ما ویزا نمی دادند

جاییکه ........
های  گوشی  ایران،  گسترده  اعتراضات  از  پس  چه  اگر 

سامسونگ به ورزشکاران ایرانی اهداء گردید شایسته آن 
بود که با شرایط بوجود آمده، ورزشکاران ایرانی از قبول 

این هدیه تحقیر آمیز امتناع می نمودند
پندی از :مسعود کریمپور نطنزی

»ضعف  نشانه های  ایرانی  طب  دکترای  دانشجی  یک 
مغز« را تشریح کرد.

سردرد  کرد:  اظهار  سردرد  درباره  مداحیان  علی محمد 
سردرد  مهم  علل  از  یکی  بدن  و  مغز  ضعف  از  ناشی 
مخصوصًا در سردردهای مزمن است و این نوع سردرد 

در بین افراد بسیار شایع است.
آرامش کافی  افراد احساس می کنند که  اگر  افزود:  وی 
ندارند، زود عصبانی می شوند یا حوصله کارهای معمول 
خود را ندارند یا دوست دارند, بیشتر تنها باشند و هیچ 
یا  نمی شود  آنها  رضایت  و  خوشحالی  موجب  عاملی 
و همه  از همه چیز  کردن  انتقاد  در حال  اوقات  بیشتر 
کس هستند, عالوه بر مسائل روانشناسی بهتر است, به 

ضعف مغز و بدن توجه بیشتر صورت گیرد.
این دانشجوی دکترای طب ایرانی ادامه داد: مخصوصًا 
اگر افراد با کوچکترین عامل مانند عطر, سروصدا, آفتاب 
یا استرسی دچار سردرد می شوند و هر روز وضعیت آنها 
بدتر می شود حتما باید به ضعف مغز توجه کنند و به 

تقویت مغز بپردازند. 
مداحیان تصریح کرد: حالت ضعف مغز می تواند نتیجه 
یک سبک زندگی غلط باشد مثال کم خوابی مزمن, عدم 
رژیم  یا  تفریح  عدم  زیاد,  تفکر  زیاد,  استرس  تحرک, 

غذایی نامناسب از علل آن هستند.
بیشتر بخوانید: غذاهای تقویت کننده مغز از منظر طب 

سنتی
در  درمانی  روش های  از  یکی  غذا  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  خونی  کم  به  مبتال  افراد  در  مخصوصًا  مغز  تقویت 
بادام  از موادغذایی تقویت کننده مغز  ضعف مغز است 

و مویز  است. 
این دانشجوی دکترای طب ایرانی تاکید کرد: البته بعضی 
افراد به دلیل تیزی حواسی که دارند شبیه به ضعف مغز 
مغز،  در ضعف  که  است  این  افتراقی  نکته  اما  هستند 
به   .. و  تصمیم گیری  و  مثل حافظه  مغزی  عملکرد های 
است  ممکن  که  صورتی  در  می شوند  ضعیف تر  تدریج 
فرد قبال مشکلی نداشته اما در حالت دیگر )زکی الحس( 
از  و  بهتر هم شوند  زمان  با گذشت  ممکن است حتی 

قدیم این حالت تیزی حواس را داشته اند/پویان

آلودگی هوا، خاک به راحتی می تواند باعث ترک پا شود. عالوه بر مشکالت پوستی و 
رطوبت کم پا آلودگی های زمین نیز می تواند باعث ترک پا شود. پس برای جلوگیری 
از این مورد از کفش روفرشی در منزل استفاده کنید و در ادامه ترفندهایی را برایتان 

قرار دادیم تا با ترک های پایتان برای همیشه خداحافظی کنید.
ترک پا

به گفته متخصصان ترک پاشنه پا در خانم ها بیشتر از آقایان دیده می شود که یکی 
از دالیل اصلی آن تفاوت های هورمونی بین زن ها و مردهاست. عواملی مانند اضافه 
وزن، شرایط شغلی و... باعث به وجود آمدن ترک های کف پا می شوند. افرادی که 
مشکل اضافه وزن دارند و در دسته افراد چاق قرار می گیرند به دلیل فشاری که روی 
پا تحمیل می شود پاشنه پای شان مستعد به وجود آمدن ترک های  پوست کف 
در  پا  پوست کف  به طریقی  که  دارند  به عالوه شغل هایی وجود  عمیق می شود. 
معرض خیسی و رطوبت )پا به طور مکرر در معرض خیس شدن و خشک شدن قرار 
می گیرد( یا مواد شوینده قرار می گیرد مانند مربیان شنا یا افرادی که در کارخانه های 

قالیشویی کار می کنند بیشتر مستعد خشکی پاشنه یا کف پا هستند.
توصیه می شود پاها را در یک تشت آب قرار دهید و بگذارید کف پا خیس بخورد؛ 
تبخیر نشده و پوست  زمانی که رطوبت پوست  را خشک کردید  پاها  اینکه  از  بعد 
نمناک است کرم های مرطوب کننده را به کف پا بزنید. همچنین توصیه می شود 
بعد از این اقدام برای اثربخشی بهتر کرم ها، یک کیسه نایلونی را روی پاهای کرم 
زده بکشید. با این راهکار نتیجه درمانی بهتر خواهد شد. اما اگر شخصی قصد دارد 
بعد از کرم زدن فعالیت خاصی انجام دهد، برای اینکه کیسه نایلونی مزاحمتی ایجاد 
نکند توصیه می شود روی کیسه مجددا جوراب بپوشد. و در ادام هروش های خانگی 

دیگری برای رفع ترک کف پا برای شما ارائه داده ایم.
موزو آووکادو

موز را خرد کنید و درون مخلوط کن بریزید و سپس آووکادو را به آن اضافه کنید. این 
مواد را با هم مخلوط کنید تا مایه ای غلیظ به دست بیاید. در صورت لزوم می توانید 
مقدار کمی آب به آن اضافه کنید تا بهتر مخلوط شود. مایه را به آرامی روی ترک های 
پاشنه ی پا بمالید و بگذارید حدود ۱۵ دقیقه روی آن بماند. هنگامی که این زمان به 

پایان رسید، کف پایتان را با آب گرم بشویید.
عسل

برای خالص شدن از شر ترک کف پا یا ترک پاشنه ی پا، چند قاشق غذاخوری عسل 
را با یک سطل کوچک آب گرم مخلوط کنید. بعد از هم زدن آب و اطمینان از حل 
شدن عسل، پایتان را درون سطل آب قرار دهید. اجازه بدهید پایتان حدود ۲۰ دقیقه 
این مخلوط را جذب کند سپس به آرامی آن را خشک کنید. یک گزینه ی دیگر این 
است که عسل را مستقیما روی ترک های پاشنه ی پا بمالید. سپس جوراب بپوشید تا 

پاشنه ها را بپوشانید و بگذارید چند ساعت بماند.
ماسک پای لیمو، نمک، گلیسیرین، و گالب

مواد الزم:
- ۱ قاشق غذاخوری نمک
- نصف فنجان آب لیمو

- ۲ قاشق غذاخوری گلیسیرین
- ۲ قاشق چایخوری گالب

- آب گرم
- سنگ پا/ سوهان پا

روش انجام کار:
۱. یک لگن آب گرم آماده کنید و نمک خام، هشت تا ده قطره آب لیمو، یک قاشق 
غذاخوری گلیسیرین و یک قاشق چایخوری گالب را اضافه کنید. پاهای خود را در این 

ترکیب به مدت ۱۵ تا ۲۰ دقیقه خیس بگذارید.
۲. با استفاده از سنگ پا یا سوهان پا، پاشنه پا و دو طرف پاها را بسابید.

۳. یک قاشق چایخوری گلیسیرین، یک قاشق چایخوری گالب و یک قاشق چایخوری 
از  بمالید.  خورده   ترک   پاشنه های  روی  را  حاصل  ترکیب  کنید.  مخلوط  را  لیمو  آب 
آن جایی که این ترکیب، کمی چسبناک است، شما می توانید جوراب بپوشید و اجازه 

بدهید یک شب تا صبح بماند.
۴. صبح با آب ولرم پاهای تان را شستشو دهید.

واکنش تاج به تشویق کردن علی کریمی توسط مردم در فرودگاهباخت کارلوس کیروش در مناظره ای که در آن نقش نداشت

پند نامه ارمغان

با ترک های کف پا برای همیشه نشانه های »ضعف مغز« چیست
خداحافظی کنید

مشاهده  از  تهران  شهر  زیست  محیط  اداره  رییس 
حاد  فوق  آنفلوانزای  ویروس  به  مبتال  پرنده  الشه  سه 
پرندگان در اطراف دریاچه شهدای خلیج فارس )چیتگر( 

خبر داد. 
محمد حسین بازگیر  اظهار کرد: در گشت و پایش های 
از  مواردی  متاسفانه  زیست  محیط  ماموران  اخیر 

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده شد.
وی ادامه داد: سه الشه پرنده ی آبزی کاکایی در اطراف 
دریاچه شهدای خلیج فارس دیده شد که همکاران ما 

و  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  به  را  آن  بالفاصله 
بررسی های  از  و پس  دادند  اطالع  دامپزشکی  سازمان 
شد  مشخص  و  اعالم  مثبت  نتیجه  سازمان  دو  این 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان  به  این پرندگان مبتال  که 

بودند.
رییس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه 
و طیور وجود  پرندگان  به  آنفلوانزا  این  احتمال شیوع 
برای  مخاطراتی  می تواند  ویروس  این  گفت:  دارد، 

انسان نیز داشته باشد.

صورت  در  شهروندان  کرد:  تاکید  پایان  در  بازگیر 
مشاهده تلفات مشکوک پرندگان وحشی این موضوع 
را به دامپزشکی یا محیط زیست اعالم کنند  و از اقدام 
خودسرانه و یا دست زدن به الشه پرندگان وحشی تلف 
شده جدا خودداری کنند همچنین قوانین و توصیه های 
و صید  بر شکار  مبنی  زیست  سازمان حفاظت محیط 

غیرمجاز پرندگان را جدی بگیرند.
بیماری های  مدیریت  مرکز  رئیس   - گویا  محمدمهدی 
واگیر وزارت بهداشت -پیش از این گفته بود: آنفلوانزای 
پرندگان وحشی  بین  ایران فقط  در  پرندگان  فوق حاد 
شده  مشاهده  گیالن  استان  از  محدودی  منطقه  در  و 
است. سازمان های دامپزشکی، محیط زیست و وزارت 
بهداشت نیز تمام اقدامات کنترلی الزم را در این زمینه 

انجام داده اند.

مشاهده 3 الشه پرنده مبتال به آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در اطراف دریاچه چیتگر تهران
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همه دنیا شده از مکر و دورویی و دغل
به همین شرح عزیزان بنویسید غزل
)احمد تقوی(

شاید بسیاری از افراد زمانیکه از خواب بیدار میشوند ابتدا 
کارهای شخصی  بدنبال  بعد  و  میزنند  بر صورت  نقابی 
شان میروند؛یکی فردی دانا،دیگری عاشق،دیگری سخت 
کوش ویکی هم نقاب مهربانی به روی صورتش میزند.
راستی نقاب من چگونه است!مهربان،راستگو،آرام کدام 
گاه  نزدیکتر است؟  واقعی من  به چهره ی  اینها  از  یک 
از  بر روی یک چهره میزنیم و هیچ کدام  نقاب  هزاران 

نقاب ها به ما نمی آید  !
حضرت علی )ع(در روایتی می فرماید: با آدمهای دورو 

،حریص و بخیل مشورت نکنید.
)رو( چهره  دو  دارای  بودن  انسان  اساس  بر  ها  انسان 
هستند:یکی ظاهر آنها و دیگری باطن آنهاست، دورویی 
نشان دهنده ی عدم تعامل و برقراری ارتباط با دیگران 
خیره  این  و  میکنیم  نگاه  یکدیگر  به  خیره  است.گاهی 
داده  رخ  ها  خیلی  برای  بالعکس  یا  و  ما  روی  شدن 
نقاب  بدنبال  و  افتد  می  نقابمان  زمان  آن  است،شاید 
دیگری هستیم،چه اندازه انسانها میتوانند خود را پشت 
این صورتک ها قایم کنند و چرا خود واقعیشان را نشان 
به  ما سخت  که  نیستند  آنقدر سخت  نمیدهند!مسائل 
و  از مسیر  بردن  ؛به جای لذت  ،مثال  آنها توجه میکنیم 
ثبت خاطرات خوش حسرت رسیدن به مقصد را داریم 
متفاوت  همسفران  با  طوالنی  مسیر  بدانیم  آنکه  بی 

شاید باعث شود خودمان را بشناسیم و درک کنیم خود 
این  هاودورویی  نقاب  این  دلیل  !شاید  را   واقعیمان 
و  تحسین  دنبال  به  و  نداریم  باور  را  باشدکه،خودمان 

تشویق دیگران هستیم.
گاهی اوقات یادمان میرود این زندگی برای ما است و 
کسانی  نه  ما هستیم  خود  آن  دقایق  تک  تک  مسئول 
ترجیح  که  بامااست  وانتخاب  میکنند  قضاوت  را  ما  که 

بدهیم خودمان باشیم و یا خیر!
!برخى  را حفظ كنيد  هر كجا میرويدشخصيت خودتان 
افراد مى گويند : هر كارى دلمان بخواهد ميكنيم كسى 

ما را نميشناسد ...
پس شخصیت تان چه؟وجوِد هر كسى به شخصيتش 
برميگردد پس لطفًا كارى نكنيد كه فكر كنيم ، بى وجود 

هستيد !
 ترس و وحشت از بیان حقیقت، دورویی و ریا را در پی 
خود می آورد .میترسیم آنچه که هستیم را نشان دهیم 
شاید ترس از قضاوت ،ترس از پذیرفته نشدنمان،آنقدر 
که ترس بر ضعف هاو توانایی های ما غلبه دارد هیچ 
کدام از عوامل دیگر شاید اینقدر نمیتواند تاثیر گذارباشد.

کند  تغيير  مسائل  به  نسبت  انسان  ترس  زمانیکه 
صورتگرش نیز تغيير خواهد کرد ،نقاب دیگری بر چهره 
غلبه  باشید  خودتان  باشید  نترس  و  میزند؛جسور  اش 
شاید  کند!  کش  نخ  را  زندگیتان  نگذارید  برترس؛  کنید 
هم میتوان گفت: ریا و دورویی عالوه بر ترس ریشه در 
از  دارد.دورویی،  دیگر  مسائل  و  اعتماد  سودجویی،عدم 
والدین به کودکان به صورت ناخودآگاه آموزش داده می 
صادق  دارندوباکسی  متفاوت  روی  دو  که  شود.کسانی 
استفاده  ابزاری  عقل  از  ارتباطی  عقل  جای  نیستند،به 
میکنند ،یکی از دالیل آن این است که قدرت تعامل و 
ارتباط با دیگران را ندارند. شخصی که از عقل  برقراری 
های  هدف  متوجه  او  نیت  که  میکند  استفاده  ابزاری 
را  وسیله  اینکه هدف  به  توجه  با  و  است  سود جویانه 
توجیه میکند،برای رسیدن به هدف از هر ابزار و وسیله 
بارز  مصداق  کار  ریا  و  دورو  افراد  میکنند  استفاده  ای 

این جمله است . دوگانگی در رفتار و گفتار آدمی باعث 
میشود در شناخت مسائل، ناهماهنگی اتفاق بیفتد که 
همان دورویی نامیده میشود. رسول اهلل صلی اهلل علیه 
وسلم می فرماید: »همانا کارها به نیت ها بستگی دارد 
و برای هر شخص آن چیزی است که نیت نموده است«

این افراد نه تنها راه صحیح را به شما نشان نمی دهند، 
از مسیر درست گمراه می کنند.کسانی  نیز  را  بلکه شما 
ترقی  های  پله  پیمودن  و  پیشرفت  برای  ازدورویی  که 
استفاده میکنند،موجب میشود در جامعه کارشکنی زیاد 
شود و این مسئله مانعی برای رسیدن به اهداف آدمی 
میشود و در جامعه نیز تاثیرات منفی و مخربی بدنبال 

خود خواهد داشت .
مثال: برخی مسئوالن کوچکترین کار خود را بزرگ جلوه 
اند آمارهای  انجام نداده  برای کاری که  یا  می دهند و 
به  به رسانه ها می دهند. می خواهند  اشتباه  دروغ و 
مردم القا کنند که به هدفشان رسیده اند، تنها هدفشان 
اعم  مسئوالنی  است.  مردم  تحسین  و  نظر  جلب  هم 
»حذف«،  جای  که  بودند  مدیرانی  معدود  از  خاوری  از 
به مدیرعاملی  بانک سپه  از مدیرعاملی  یافتند؛  »ارتقا« 
بانک ملی ایران رفتند و بر میز مدیریت تکیه زدند. طنز 
دیگر این که از او کتابی با موضوع قانون بانکداری در 
قابل  کتاب فروشی ها  در  کماکان  و  شده  منتشر  ایران 
به چهره  پاکدستی  نقاب  اینکه   از  دسترس است!غافل 
هزار  سه  برداشتند)  المال  بیت  از  توانستند  تا  و  زدند 
دو  که  اختالس شد(.کسی  که  نیست  رقم کمی  میلیارد 
خودکار در جیب داشت  یکی مخصوص امور شخصی و 

یکی مخصوص امور دولتی و... 
و اینک با بیت المال ،زندگی و رفاه بهتری دارد .

با  و  دارند  بلندتری  صدای  شدت  دورو  افراد  معموال 
دورو  کنند.افراد  می  صحبت  بیشتری،  دست  حرکات 
نیز  دروغگویی  در  خاصی  مهارت  رفتارها  این  بر  عالوه 

دارند و به دلیل همین خصلت، فراموشکارند.
داده  قرار  باطنی  و  ظاهر  انسان  هر  برای  خداوند 
که  است  عقل  و  قلب  همان  درون  یا  است؛باطن 

اعتقادات یا تصوراتی در آن وجود دارد .ظاهر انسان نیز 
همین بدن و کارهای آن است. اما ظاهر و باطن انسان 
دو جهان مستقل جدا از هم نیستند بلکه میان آن دو 
دارد. صورتک  دوجانبه وجود  تاثیری  و  ارتباطی محکم 

یا نقاب !
ظاهری که انسان دوست و مهربان و صادق و راستگو 
در  که  بالعکس،چیزی  یا  و  فرد  باطن  برخالف  درست 
ظاهر و به زبان است با آنچه که در باطن و قلب نهفته 
مانده است ،هیچگاه نمیشود اینگونه انسانهارا شناخت 
ناتمام  آنها  ،مانند مسئله ای مجهول می مانند که حل 

باقی می ماند.
نه تغيير ظاهر و نه تحّول باطن،هیچ یک به تنهایی راه 
به جایی نخواهد برد.این دوباهم اند که کارساز هستند 

،پس هردو را باید از آلودگی شست.
موالنای جان میگوید:)شناخت خود ،شناخت خدایت را 
را میشناسیم که تمام  آورد.(زمانی خودمان  بدنبال می 

صورتک و نقاب هایمان افتاده باشد .
هایمان  نقاب  و  میزنیم  چهره  بر  که  هایی  صورتک 
دوست  و  زیبا  صفات  گاهی  که  هایی  برداریم،نقاب  را 
داشتنی و گاهی غرور ،حسد ،تکبر و صفات دیگرمان را 
خودمان  که  چیزی  آن  تمام  میگذارد،گاهی  نمایش  به 
دوست داریم بشنویم و یادر مورد آن با ما صحبت کنند 
در دید عموم قرار میدهیم .شناخت خود و افتادن نقاب 
تا جایی میتواند مانع دورویی شود ، خالصانه خودمان 

را بشناسیم ...
روباه خطرناک تر است یا گرگ؟

گفتاری  مشکل  دارای  نیز  اوقات  برخی  در  دورو  افراد 
هستند، آنان ثبات رأی و شخصیت نیز ندارند و گاهی 
چنان صحنه پردازی می کنند که مخاطب باور دارد که 
حقیقت محض است. به راستی روباه خطرناک تر است 
یا گرگ؟ گرگی که مستقیم به چشم های مان نگاه می 
کند و بی درنگ حمله می کند یا روباهی که لبخند می 

زند و با ظاهری دلفریبانه فریب مان می دهد.
فاطمه امیری

حضور شاداب و پر امید قاطبه مردم 
ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال, 
در  زیادی  بازتاب  که   آن  بر  عالوه 
حامل  داشت،  جهان  های  رسانه 
و  دوستان  برای  روشنی  های  پیام 
بود.  نیز  اسالمی  جمهوری  دشمنان 
به گواه تاریخ هیچ یک از انقالب های 
سال  شدن  سپری  از  پس  جهان، 
مردم  خاطر  در  اینچنین  زیاد،  های 
خود عزیز نبودند و نسل های آینده 
به آرمان ها واهداف انقالبیون وفادار 
این  پویایی  و  مانایی  نمانده اند. 
نهضت بزرگ، در گرو استقالل طلبی  
و اسالم خواهی و حضور موثر  مردم 
است. از این رو رهبر معظم انقالب 
رنگ  پر  خود، حضور  تشکر  پیام  در 
و  دادند  قرار  ستایش  مورد  را  ملت 

گفتند:
»شما عمال زنده و پویا بودن انقالب 

را به رخ آنها )دشمنان( کشیدید.«

در  امروز  ظهر  از  بعد  ابتکار  معصومه 
جمع دانشجویان دانشگاه باهنر کرمان، 
با اشاره به اینکه از 13 آبان قرار بود در 
این دانشگاه حضور داشته باشم که به 
نشد  محقق  مسائل  از  سری  یک  دلیل 
اظهار داشت: جنبش دانشجویی از قبل 
و بعد از انقالب همیشه بیدار بوده و فراز 

و نشیب هایی داشته است.
جنبش  اینکه  بیان  با  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
افزود:  دارد  مهمی  نقش  بیدار  و  پرشور  جریان  یک  عنوان  به  دانشجویی 
تحوالت  پذیرش  آماده  باید  و  است  بی نظیری  دوران  دانشجویی  دوران 

باشید و هرگز دچار رکود نشوید.
تا مسیر  اینکه دروان دانشجویی فرصت بی نظیری است  به  اشاره  با  وی 
اعتالی انسانی و شگفتی که خداوند در وجود شما قرار داده است کشف 
کنید و این رمز دوران دانشجویی است بیان کرد: جنبش دانشجویی با همه 
عقب  کرده  پرداخت  حقیقت  گفتن  و  حقیقت طلبی  برای  که  هزینه هایی 

ننشسته است.
طرح  برای  سالم  فضای  یک   که  بودیم  شاهد  همواره  کرد:  تصریح  ابتکار 

دیدگاهها و اندیشه ورزی و سیاست وجود دارد.
دوران  روحانی  که  را  جمهور  رئیس  از  همه  انتقاد  این  اینکه  بیان  با  وی 
انتخابات باشد را از سوی جنبش دانشجویی این دانشگاه به رئیس جمهور 
و  سیاسی  تحول  باید  انقالب،  آرمانهای  تحقق  کرد:  تصریح  می رسانم 

اقتصادی را دنبال کند.

دانشجویی  جریان  افزود:  خانواده  و  زنان  امور  در  جمهور  رئیس  معاون 
صدای بیدار نفت و طرح مسائلی است که باید شنیده شود.

وی با بیان اینکه امروز آفت بزرگی که بسیار خطرناک است تحریف تاریخ 
و اخبار دروغ است بیان کرد: نباید در عصر دیجیتال اطالعات و تحلیل های 

نادرست را به جامعه منتقل کنیم.
ابتکاربا اشاره به اینکه مهارت ارتباطی و فناوری عصر دیجیتال یکی از مهم 
روابط  با  را  ارتباطات خودمان  باید  زندگی است گفت:  ترین مهارت های 

فردی و اجتماعی تنظیم کنیم تا جامعه ای پیشرو داشته باشیم.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه جریان های 
ارتباط  و  با صنعت  ارتباط  کارورزی  مهارت های طرح  زمینه  باید  اجتماعی 
باید  دانشجویان  باشند گفت:  داشته  را  دانشجویی  مهارت های  ارتقای  با 

بتوانند نقش خود را انجام دهند.
به  از مسائلی که بسیار مورد توجه رهبری بوده و دولت  افزود: یکی  وی 

صورت ویژه آن توجه می کند اشتغال جوانان است.
بانوان  امور  مدیرکل  چرا  اینکه  بر  مبنی  دیگری  سوال  به  پاسخ  در  ابتکار 
استانداری کرمان اصوال گراست گفت: عمدتا مدیرکل امور بانوان از سوی 
استانداران تعيين می شوند و ما خیلی نقش نداریم و امسال تالش می کنیم 

در بودجه یک ردیف بودجه برای آن تعریف شود.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال مبنی 
بر اینکه چرا در این دولت حضور اصالحات ایدویولوژیک کم است، گفت: 
دولت یازدهم و دوازدهم، دولت اعتدال است و روحانی هیچ وقت نگفته 
اصالحات اما در این دولت بسیار با جهت گیری جریان اصالحات همخوانی 
دارد و در شرایط فعلی تالش دا رد که جریانات معتدل اصوالگرایی را در کنار 

خود بیارود و در مقابل افراط گری ایستادگی می کند.
وی ادامه داد: موضوع حجاب مساله ای دینی و اعتقادی است و با جبر و 
زور و فشار نمی توان این مسائل را به کسی تحمیل کرد و اسالم بر عزت 
نفس انسان ها تاکید دارد و باید در این مسیر زمینه را برای شناخت و 

انتخاب های درست و آگاهانه اماده کنیم.
ابتکار از حجاب به عنوان یک رفتار دینی یاد کرد و گفت: جمهوری اسالمی 
ایران برگرفته از انقالبی دینی است و موازین و اعتقاداتی دارد که همه باید 

به آنها پایبند باشیم.
رابطه  این  در  و  نیست  زنان  پوشش  تنها  حجاب  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ارتباطی بسیار مطرح است، گفت: قرآن در موضوع  موضوع مهارت های 
حجاب به رفتار مردان نیز تاکید دارد و می گوید که مرد در مواجهه با زن 
چشم خود را پائین می اندازد برای زن احترام قائل می شود و سپس زن 

نیز در ارتباط با مرد چنین کاری را می کند.
وی خاطرنشان کرد: اسالم نیز می گوید برای روابط چارچوب گذاشته شود 
تا حرمت و عزت نفس انسان ها حفظ شده و لگد مال نشود و مرحله بعد 
موضوع پوشش است و در حوزه پوشش انقالب اسالمی پوشش را به شکل 

قانون در اختیار دارد .
وی گفت: متاسفانه رفتارهای غلط درباره گشت ارشاد و برخورد با دختران 
و پسران ما تجربیاتی است که به ما نشان می دهد با این شیوه ها نمی 

توان پیش رفت در این زمینه نیاز به گفتمان و واقع نگری داریم.
وی عنوان کرد: در این رابطه شکل ایده آل برای جامعه ما ایده آل برای 
سایر کشورها نیست و باید این موضوعات را به بحث گذاشت و آسیب 
شناسی کنیم.                                                                  منبع:تسنیم

در ادامه صفحه اول ...

گاه  تکیه  ایران  ملت  برای  هیچ گاه  نیز  روسیه 
کشور  این  به  که  روزی  نهایتًا  و  نبوده  مطمئن 
کرد. خواهد  خالی  را  ما  پشت  کنیم  پیدا  نیاز 
زمان  درآورد.در  ها  عراقی  سر  که  بالیی  همان 
انواع  و  دوشید  را  ها  عراقی  هشت ساله  جنگ 
نظامی و جت های میگ و  اقسام تسلیحات  و 
سوخو را در اختیار بعثی ها قرارداد ولی به محض 
حمله آمریکابه عراق آنها را تنها گذاشت. روسیه 
قطعنامه های  و  ها  تحریم  تصویب  در  دیروز  تا 
سازمان ملل علیه ملت شریف ایران با آمریکا و 
مورد  خود  که  امروز  اما  بود  جبهه  یک  در  غرب 
چراغ  قرارگرفته  اروپا  اتحادیه  و  آمریکا  تحریم 
سبز به ایران نشان داده ولی هنوز کمترین روابط 
را  روسیه  به  ایران  از  کاال  ورود  حیث  از  تجاری 
روابط  محکم ترین  شاهد  طرفی  از  و  شاهدیم 
از  نمونه هایی  به  هستیم  اسرائیل  با  روسیه 

خیانت های روسیه به ایران اشاره می شود.
1-  اجبار ایران به امضا قرارداد ننگین ترکمانچای و 
گلستان و و جدا کردن برخی نقاط شمالی از ایران 
2-  حمله به ایران در جریان جنگ جهانی و تصرف 
قسمت شمالی کشور علیرغم اعالم بی طرفی ایران 
نیروی  توسط  خواهان  مشروطه  سرکوب    -3
قزاق و به توپ بستن مجلس ایران توسط کلنل 

لیاخوف  
4-  ایجاد گروه هایی نظیر حزب توده برای نفوذ 
و دخالت در امور ایران و شکست دولت مصدق 

5-  حمایت از صدام در جنگ هشت ساله بعثی 
ها علیه ایران به نحوی که بزرگ ترین تأمین کننده 
هواپیمای جنگی میگ و سوخو وسایر تسلیحات 

مورد نیاز عراق بود
6-  تعلل در ساخت نیروگاه بوشهر و باج خواهی 
های  موشک  به موقع  تحویل  عدم  و  مکرر  های 
S300 علیرغم اینکه بهای آنها را قباًل نقدًا دریافت 

کرده بود.
رهبران روسیه از زمان تزار ها تا امروز در مناسبات 
با ایران بی وفا و پیمان شکن بوده و خارج از عرف 
رفتار جوانمردانه عمل کرده اند. در ماجرای سوریه 
نقش  و سازنده ترین  مهم ترین  اینکه  علیرغم  نیز 
در شکست داعش را ایرانی ها  و مدافعان حرم 
داشته اند ولی احتمااًل بیشترین بهره را روس ها 

خواهند برد.
را  ایران  نفتی  اطالعات  روسیه  پروم  گاز  شرکت 
از  و  بود  کرده  سرقت  عراق  یعنی  رقیب  نفع  به 
روی اطالعاتی که از ایران به دست آورد توانست 
قرارداد توسعه میدان گازی با عراق را امضا کند 
قبال  در  ها  زد.روس  ایران  با  قراردادش  زیر  و 
شمال  به  ترکیه  و  دمشق  به  اسرائیل  حمالت 
سوریه احتمااًل هیچ واکنشی نشان نخواهد داد. 
و  ترکیه  در  روسیه  سفیر  ترور  علیرغم  اینکه  کما 
باز  ترکیه  توسط  ها  روس  جنگنده  شدن  ساقط 
هم به خاطر حفظ منافع خودش بهترین روابط 
بلندپایه  از یک مسئول   . کرده اند  باهم حفظ  را 
چینی خواسته شد که کشورش برای آسان سازی 
دخالتی  فلسطین  صلح  موضوع  فصل  و  حل  و 
داد دخالت  پاسخ  بالفاصله  این مسئول  و  بکند 

ما در این موضوع چه منافعی برای چین دارد؟
روس ها دوست راهبردی ایران نیستند و بیشتر 
بهره  اکثر  به دنبال اهداف سیاسی و کسب حد 
ما  هستند.  بین المللی  تحوالت  در  اقتصادی 
ایرانی ها در جنگ هشت ساله بیشترین صدمات 
را از ناحیه تسلیحات روسی از قبیل کالشینکف، 
که  شیمیایی  های  سالح  حتی  و  سوخو  میگ، 
متحمل  بود  گرفته  ها  عراقی  اختیار  در  وفور  به 
واقع گرایانه  در سیاست خارجی  باید  ما   . شدیم 
تر عمل کنیم. در کوتاه مدت هم باید داشته های 
نشان  و  ملی  وحدت  برای حفظ  را  خود  داخلی 
دادن توان مقابله با  اجماع جدید قدرت ها علیه 
کشورمان بکار گیریم  و به فکر همراهی متقابل با 
دیگر کشور های جهان باشیم که از لحاظ تاریخی 

سوابق بهتری نسبت به چین و روسیه دارند.
ما به خاطر مالحظاتی حتی حاضرشده ایم شعار 
نه غربی نه شرقی را کنار بگذاریم، نباید فراموش 
و  چین  آیند  خوش  بخاطر  کنون  تا  ما  که  کنیم 
روسیه ، برخی اصول قانون اساسی و شعارهای 
از  جانبه  لزوم حمایت همه  بر  مبنی  خود  اصلی 
قبال  در  و  گرفته  نادیده  را  جهان  مسلمین  کلیه 
سکوت  روسیه  چچن  و  چین  مسلمانان  کشتار 
در  امنیت  شورای  جلسه  حتی  و  کنیم  اختیار 
کشتار  در  مار  میان  کشور  محکومیت  خصوص 
روهینگیا  مسلمانان  کشی  نسل  و  دستجمعی 
از یک  که  مؤمنی  به عنوان  . حال  نماییم  تحریم 
سعی  اقل  ال  شود  گزیده  نباید  بار  دو  سوراخ 
نماییم همه تخم مرغ هایمان را در سبد چین  و 

روسیه قرار ندهیم.

چه میکنند این جماعت +18

14درصد از جمعیت باالی 18سال کشور، به صورت روزانه سیگار و 
قلیان مصرف می کنند.

نقاب

حماسه ای 
بزرگ

ابتکار: رفتارهای غلط درباره گشت ارشاد نشان می دهد با این شیوه ها نمی توان پیش رفت
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تلویزیون  از  رشیدپور  دوباره  شاید 
خداحافظی کند!!!

پخش »هفت«بعد از صحبت های 
مسئوالن  شد.  متوقف  کیا  حاتمی 
کامل  بازنگری  دستور  وسیما  صدا 
داده اند. همچنین  را  برنامه  این  در 
هم  خورشید«  »حاال  رسمی  صفحه 
از پخش فصل آخر این برنامه خبر 

داده است.
پخش  دیلی،   سینما  گزارش  به 
صحبت های  از  بعد  »هفت« 
مسئوالن  شد.  متوقف  حاتمی کیا 
کامل  بازنگری  دستور  وسیما  صدا 
داده اند. همچنین  را  برنامه  این  در 
هم  خورشید«  »حاال  رسمی  صفحه 
از پخش فصل آخر این برنامه خبر 

داده است.

جشن اسفندگان یکی از جشن های ایرانی است که در روز ۵ 
اسفند برگزار می شود

جشن اسفندگان )سپندارمزدگان( یا جشن مژده گیران یکی 
از جشن های ایرانی است که در روز ۵ اسفند برگزار می شود. 
ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است که ایرانیان باستان 

روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین می دانستند.
اسفندگان  جشن  ابوریحان  جمله  از  کهن  منابع  اگرچه 
با  ولی  کرده اند.  ذکر  اسفند  پنجم  روز  در  را  )سپندارمزدگان( 
که پس  خیام  زمان  در  ایرانی  تقویم  ساختار  تغيير  به  توجه 
ماه  شش  شدن  روزه  یک  و  سی  و  می زیست،  ابوریحان  از 
نخست سال در گاهشماری ایرانی، بعضی منابع و به اشتباه 
تاریخ ذکر شده نیز ۶ روز به عقب آورده اند که این کار نادرست 
است. زیرا طبق منابع کهن و همانطور که از نام آن پیداست 
این جشن به روز اسپند یعنی پنجمین روز ماه از ماه اسفند 

اشاره دارد.
واژه اسفند و سَپندارَمذ

واژه  از  امروز،  فارسی  زبان  در  )اسپند(  »اسفند«  فارسی  واژه 
»سِپنَته  اوستایی  و   »Spandarmat-سپندارمت« پهلوی 
آرَمئی تی-SpentaArmaiti« بر گرفته شده است. روز پنجم 
نام  یا »سَپندارَمذ«  »اسفند«  ماه دوازدهم هر سال  و  هرماه 
ه آَرَمئیتی« آمده، نام  ـَ ـت ـْ دارد. این واژه که در اوستایی »ْسِپن
چهارمین امشاسپند است، از دو بخش »سِپنَته« یا »سپند« 
و  فروتنی  معنی  به  »آَرَمئیتی«  و  مقدس  و  پاک  معنی  به 
بردباری تشکیل شده است و معنی این دو با هم فروتنیِ پاک 
و مقدس است. این واژه در پهلوی »سپندارمت« و در فارسی 

»سپندارمذ« و »اسفندارمذ« و »اسفند« شده  است.
پیشینه اسفندگان )سپندارمزدگان(

در گاه شماری های گوناگون ایرانی، عالوه بر این که ماه ها نام 
داشتند، هریک از روزهای ماه نیز یک نام داشتند. برای نمونه 

روز نخست هر ماه »روز اورمزد«، روز دوم هر ماه، روز بهمن 
)سالمت، اندیشه( که نخستین صفت خداوند است، روز سوم 
از  باز  اردیبهشت یعنی »بهترین راستی و پاکی« که  هر ماه، 
صفات خداوند است، روز چهارم هر ماه، شهریور یعنی »شاهی 
و فرمانروایی آرمانی« که خاص خداوند است و روز پنجم هر 
زمین  ملی  لقب  سپندارمزد  بوده است.  »سپندارمزد«  ماه، 
باروری  نماد  زمین  فروتن.  مقدس،  گستراننده،  یعنی  است. 
همه  به  را  زندگی  گذشت  و  تواضع  فروتنی،  با  چون  است 
زیستمندان هدیه می کند. به همین دلیل در فرهنگ باستان 
و  مادرانه  تمایالت  نماد  به عنوان  را  )اسپندگان(  اسفندگان 

باروری می پنداشتند.
در سال ۱۳۴۱ خورشیدی، ابراهیم پورداود روز پنجم اسفند و 
که  داد  پیشنهاد  پرستار«  »روز  عنوان  به  را  اسفندگان  جشن 
پذیرفته شد و در تقویم رسمی نیز ثبت گردید ولی اکنون این 
روز توسط هیچ نهاد دولتی و غیردولتی به عنوان روز پرستار 
گرامی داشته نمی شود. پورداوود در این مورد نوشته بود: »در 
جشنی  سپندارمذگان  باستان،  ایران  بزرگ  جشن های  میان 
و  شایسته  روز  همین  اسفندماه.  از  روز  پنجمین  در  است 
برازنده است که جشن پرستاران میهن ما باشد«. از این روی، 
»سپندارمزد«  روز  اسپند،  یا  )اسفند(  دوازدهم  ماه  پنجم  روز 
عنوان  همین  با  جشنی  که  داشت  نام  »اسپندارمزد«  یا 
می گرفتند. »سپندارمزدگان« یا »اسفندگان« )اسپندگان( روز 

زن و زمین است.
ایرانیان باستان روز پنجم اسفند را روز بزرگداشت زن و زمین 

می دانستند
آیین های جشن اسفندگان )سپندارمزدگان(

به بیان ابوریحان بیرونی، »اسفندارمذ« ایزد موکل بر زمین و 
ایزد حامی و نگاهبان زنان شوهر دوست و پارسا و درست کار 
بوده است. به همین مناسبت روز اسفندگان یا روز سپندارمذ، 

عید زنان به شمار می  رفت. مردم به جهت گرامی  داشت، به 
آنان هدیه  داده و بخشش می  کردند. زنان نه تنها از هدایا 
و دهش هایی برخوردار می  شدند، بلکه به نوعی در این روز 
فرمانروایی می  کردند و مردان باید که از آنان فرمان می  بردند. 
سپندارمزد نگهبان زمین است و از آنجا که زمین مانند زنان 
در زندگی انسان نقش باروری و باردهی دارد جشن اسفندگان 
می گردد.  برگزار  نیکوکار  زنان  گرامیداشت  برای  )اسپندگان( 

ایرانیان از دیر باز این روز را روز زن و روز مادر می نامیدند.
اختالف در زمان برگزاری جشن اسفندگان )سپندارمزدگان(

)پنجم(  سپندارمذ  روز  ایران،  زرتشتیان  از  بعضی  هم اکنون 
جشن  روز  و  بهمن   ۲۹ روز  را  )اسفند(  سپندارمذ  ماه  از 
بارها  و  بارها  که  است  درحالی  این  می دانند.  سپندارمذگان 
است  بوده  دوره ای  حتی  است.  شده  جابجا  ایرانی  گاه شمار 
که نوروز در آغاز پاییز و پنچه )پنچ روز اضافه ی سال( در نیمه 
ساله بوده است. ولی در آن روزگار نیز روز اسفند از ماه اسفند، 

اسفندگان بوده است.
در بعضی مناطق ایران که در نسل های پیش، زرتشتی بوده و 
اکنون مسلمان شده اند، این مراسم هرساله پنج روز مانده به 
ماه اسفند، برگزار می شود. از این مناطق می توان به منطقه 
اسفندگان  جشن  مراسم  که  کرد  اشاره  یزد  استان  پشتکوه 
)سپندارمزدگان( به ویژه در روستای پندر به صورت با شکوهی 

برگزار می شود.
آیین ها و دیگر نام های جشن اسفندگان

هم  برزیگران  جشن  نام های  با  را  سپندارمذگان  جشن 
نامیده اند. در روز اسپندگان چند جشن با مناسکی به خصوص 
برگزار می شده است. نخستین آنان جشن مردگیران یا جشن 
برای  مردان  روز  این  در  بود.  زنان  ویژه  که  بود  مژدگیران 
امروزه  می کردند.  قدردانی  آنان  از  و  می خریدند  هدیه  زنان 
نیز بیشترین جنبٔه مورد تأکید در اسپندگان قدردانی از زنان 
است. در زمان گذشته -چنان که ابوریحان روایت کرده است 
- عوام کارهای دیگری هم می کردند چون آیین های جادویی 
برای دورکردن خرفستران. اما ابوریحان این آیین ها را تازه و 

نااصیل خوانده است.

فریده صابری )زاده ۱۸ آبان ۱۳۲۷، تهران - 
درگذشته ۱۹ بهمن ۱۳۹۶( بود

عالی  هنرستان  دیپلم  صابری  فریده 
و  کرد  دریافت   ۱۳۴۷ سال  در  را  موسیقی 
همزمان در رشتٔه طبیعی از دبیرستان نراقی 

فارغ التحصیل شد.
زندگی نامه فریده صابری

عالی  هنرستان  دیپلم  صابری  فریده 
و  کرد  دریافت   ۱۳۴۷ سال  در  را  موسیقی 
همزمان در رشتٔه طبیعی از دبیرستان نراقی 

فارغ التحصیل شد.
کارگردانی  لیسانس  دارای  صابری  فریده 
دراماتیک  هنرهای  دانشکدٔه  از  بازیگری  و 
ایران )در سال ۱۳۵۲( و درجه فوق لیسانس 
سال  )در  آمریکا  در  ایندیانا  دانشگاه  از 
۱۳۵۵( بود. وی در سال ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۶ دوره 

پانتومیم را در کشور آلمان گذراند. 
فریده صابری در روز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 
به دلیل ابتال به بیماری سرطان در سن ۶۹ 

سالگی درگذشت.
فیلم شناسی

سینمایی
* مارال )۱۳۷۹(

* درد مشترک )۱۳۷۳(
* روز شیطان )۱۳۷۳(

*روز واقعه )۱۳۷۳(
* اوینار )۱۳۷۰(

* راز خنجر )۱۳۶۹(
مجموعه تلویزیونی

* دلنوازان )حسین سهیلی زاده، ۱۳۸۸(
* همه بچه های من )مرضیه برومند ۱۳۸۷(

مختاری،  )حسین  برآید  آفتاب  بگذار   *
)۷۸/۱۳۷۷

* در قلب من )حمید لبخنده، ۱۳۷۷(
 * تنهاترین سردار )مهدی فخیم زاده، ۱۳۷۵(

* سنگ و شیشه )جمشید حیدری، ۱۳۷۲(
تئاتر

* الو تریا )نوشته ساموئل بکت به کارگردانی 
وحید رهبانی، جشنواره فجر، کارگاه نمایش، 

۱۳۸۳
به  شکسپیر  ویلیام  )نوشته  ایوانف   *
چهارسو،  سالن  زنجان پور،  اکبر  کارگردانی 

۱۳۸۱
کارگردانی  به  کالیگوال  محمدخان  آقا   *  

سیروس شاملو، سالن چهارسو، ۱۳۸۰
فرهاد  کارگردانی  و  )نوشته  آخر  شام   *  

آئیش، فرهنگسرای نیاوران، ۱۳۸۰
به  شکسپیر  ویلیام  )نوشته  سوم  ریچارد   *

کارگردانی داود رشیدی، سالن اصلی، ۱۳۷۸
یونسکو  اوژن  )نوشته  طاس  آوازخوان 
دانشکده  فخیم زاده،  مهدی  کارگردانی  به 

هنرهای * دراماتیک، ۱۳۵۲
اسماعیل  کارگردانی  به  ناهاری  وقت   *

شنگله، دانشکده هنرهای دراماتیک،۱۳۵۲
کارگردانی  به  گیل  آقای  باشکوه  لبخند   *  
شهریور   ۲۵ سالن  خسروی،  رکن الدین 

)سنگلج(
بانوی سالخورده )نوشته فردریک  * مالقت 
سمندریان،  حمید  کارگردانی  به  دورنمات 

دانشگاه تهران،۱۳۵۲
* کرگدن )نوشته اوژن یونسکو به کارگردانی 

حمید سمندریان، دانشگاه تهران،۱۳۵۲
* هرکول و طویله اوبیاس به کارگردانی حمید 

سمندریان، انجمن ایران و آمریکا،۱۳۴۸

فریادهای حاتمی 
کیا کار خودش را 
کرد، پخش برنامه 
»هفت« متوقف شد

منتقد حاتمی کیا،او را به حضرت فاطمه 
حواله داد/یادت هست وقتی فیلمت توقیف 

شد علیه سپاه چه می گفتی؟

فریده صابریبیوگرافی ولنتاین یا سپندارمزدگان؟

نيست.  اجتماعي  خبر  هنرمند  يك  بيماري  ماجراي 
از حال  اجتماع مي خواهد  كه  را مي دانم  اين مساله 
هنرمند مورد عالقه اش با خبر باشد. اما خانواده هنرمند 
از لحاظ روحي و اجتماعي در اوضاعي نيست كه وارد 
نمي دانم  هنوز  بشود.  درماني  مسائل  از  غير  فضايي 
داشته  مي تواند  اجتماعي  نقش  چقدر  موضوع  اين 
باشد؛ يك نفر بيمار است و به آرامش احتياج دارد و 

عده اي درباره بيماري او شايعه مي سازند.
و  نمي دهد  جواب  ديگر  موارد  اين  كه  بگويم  بايد 
را مي شنويم  اگر خبري  جامعه پيشرفت كرده است. 
هم  جامعه  كنيم.  بازگو  را  آن  نبايد  نيست  موثق  كه 

بايد به اخبار موثق اكتفا كند.
است.  كجا  از  شايعه ها  اين  منشا  نيست  مشخص 
شايعه ها 20 سال پيش در ايران تاثيرگذار بود، حال 
جامعه بايد به اين آگاهي برسد كه شايعه را از خبر 
راست تشخيص بدهد. شايد اين تاثير فضاي مجازي 
در  كه  افرادي  است،  موبايل  و  اينترنت  فراگيري  و 
گوشي  از  استفاده  با  مي كنند  زندگي  امروزي  جوامع 

تلفن همراه مي توانند تمام دنيا را ببينند.
كه  كاري  تنها  مي شوند  بيمار  كه  هنرمنداني  خانواده 
رسمي  اخباري  گاهي  كه  است  اين  بكنند  مي توانند 
در بيان احوال آن هنرمند منتشر كنند. البته نمي توان 

حريم  بيماري  جزییات  كرد.  بازگو  را  جزییات  تمام 
خصوصي فرد است.

است،  بيماري  بستر  در  كه  هنرمندي  براي  وقتي 
آن  به  دادن  اهميت  از  نشان  مي شود؛  شايعه سازي 
هنرمند و نگراني براي او نيست. وقتي خبر دروغين 
مرگ فالن هنرمند را كه در بستر بيماري است ايجاد 
مي كنند.  خيانت  هنرمند  آن  به  واقع  در  مي كنند؛ 
اين  در  هم  مي كنند  بازنشر  را  اخبار  اين  كه  كساني 

امر مقصرند.
پدرم چند وقتي است كه بيمار است و در بستر به سر 
بسياري  شايعه هاي  مدت  اين  در  متاسفانه  مي برد. 
اين  از  خيلي  ما  شده،  ايجاد  پدرم  بيماري  درباره 
اتفاق ها را به او اطالع نمي دهيم چرا كه مي دانيم به 
آرامش نياز دارد. اگر اين خبرها و اين شايعه سازي ها 
را بخواند تاثير بدي رويش مي گذارد. اين كارها نشانه 
مزاحمت  نشانه  برعكس  نيست  هنرمند  به  توجه 

است.

وقتي هنرمندي بيمار مي شود يك بار خبر بيماري اش 
را توضيح مي دهند و تمام مي شود. شايد در همين 
خبر  بار  پانزده  بود،  بيماري  بستر  در  پدرم  كه  مدتي 
را  خبرها  اين  كه  افرادي  كردند.  شايعه  را  فوتش 
همين  در  شده اند.  دروغگو  چوپان  كرده اند  درست 
خبري  و  بودم  در محمودآباد  روزي  گذشته،  ماه هاي 
نگران  خيلي  مي گفت.  پدرم  مرگ  از  كه  خواندم  را 
اين  كه  گفتند  گرفتم،  تماس  با خانواده  وقتي  شدم. 
خبر دروغ است، اما من آنقدر نگران بودم كه تا وقتي 

با خودش حرف نزدم آرام نگرفتم.
همين االن هم روزي چند نفر زنگ مي زنند و مي گويند 
حرف ها  اين  شنيده ايم.  را  پدرت  مرگ  شايعه  كه 

ناراحت كننده است.
استاد  براي  مساله  همين  روزها  اين  متاسفانه 
بستر  در  ايشان هم  است.  آمده  پيش  شجريان هم 
ايشان  درباره  بسياري  شايعه هاي  و  است  بيماري 
نادرست  اخبار  اين  حتم  طور  به  است.  شده  ايجاد 

روي خانواده ايشان هم تاثير منفي مي گذارد. با اينكه 
هر چند ماه يك بار پسر استاد شجريان درباره اوضاع 
بيان  به طور رسمي  را  توضيح هايي  ايشان،  سالمت 
مي كند؛ اما باز هم شاهد ايجاد شايعه هايي هستيم.

خودم بيماري »ام اس« دارم و گاهي اصال نمي توانم 
راه بروم. وقتي مادرم زنگ مي زند و حالم را مي پرسد 
فكر  به  كسي  كه  مي دانم  وقتي  مي شود.  بهتر  حالم 
اين گونه  مي شود.  خوب  خيلي  روحيه ام  است  من 
عيادت ها و احوالپرسي ها در بهبود روحيه بيمار بسيار 

موثر است.
كسي  اينكه  است.  گذشته  خاله زنكي  كارهاي  دوره 
بزند اصال كار درستي  بيايد و پشت سر كسي حرف 
نيست. هميشه در اركسترهايي كه با آنها كار مي كنم 
مي كنم؛  گوشزد  را  مورد  دو  نوازندگان  به  اول  همان 
اينكه  و دوم  نكنيد  تعريف  از خودتان  اينكه  نخست 

بِد كسي را نگویید.

در  برنامه »هفت«،  غالمعباس فاضلی،  منتقد 
مراسم  در  که  حاتمی کیا  ابراهیم  به  واکنش 
فجر  فیلم  جشنواره  سی وششمین  اختتامیه 
سخنانی ایراد کرده بود، جوابیه ای منتشر کرد.

در بخشی از جوابیه آمده است:
اختتامیه  مراسم  در  شما  پرهیاهوی  *نمایش 
تداعی کننده  من  برای  سی وششم،  جشنواره 
بود.  نوزدهم  جشنواره  در  شما  کهنه  »شو« 
همان وقتی که در جلسه مطبوعاتی فیلم »موج مرده« پوزتیوهای بریده شده فیلم 
را به دلیل اعتراض به سانسور فیلم توسط سپاه پاسداران روی میز چیدید و در 

معرض نمایش گذاشتید.
*در آن جلسه دست به دامان منتقدان شدید، از آنها خواستید از فیلم شما حمایت 

گله  آن  فرماندهان  و  پاسداران  سپاه  یکسونگری های  و  کج فهمی ها  از  و  کنند، 
کردید.

*حرف هایتان در جشن دهم منتقدان علیه »یالثارات« یادتان هست؟! حاال چطور 
که  )آنهم کسانی  انجمن،  این  اعضای  از  نفر  وقتی چند  اجازه می دهید  به خود 
سابقه فعالیت آنها دو الی سه دهه است( از فیلم شما خوششان نیامده چنین زبان 
به افترا بگشایید و به خاطر فیلمی هالیوودی و پرزرق وبرق که فاصله زیادی با آثار 
متقدم شما دارد، به آنها برچسب سیاسی بزنید و به »اپوزیسیون« منتسب کنید؟!

*این همه تعارض در زندگی و از بستر این جناح سیاسی به آن جناح رفتن زننده 
است، اما زننده تر از آن قربانی گرفتن شما برای تعارضات زندگی تان است.

شما  فیلم  با  مخالفت  که  هستید  نظام  معیار  و  مالک  شما  گفته  کسی  *چه 
بشود »اپوزیسیون«؟ مگر همین شما نبودید که با فیلم »موج مرده« بزرگ ترین 
به خاطر همین  و  وارد کردید  انقالب اسالمی  پاسداران  به سپاه  را  ضربه معنوی 
هم  خودتان  بلکه  نداشت،  نمایش  اجازه  مدت ها  تا  فیلم تان  نه تنها  رویکرد 
»ممنوع التصویر« بودید؟ کمتر کسی است که نداند فیلم بد »گزارش یک جشن« 
شما چرا هشت سال است در محاق توقیف مانده. حاال اپوزیسیون کیست؟! من 
هستم یا شما؟ من سال ها در این عرصه با فساد مبارزه کرده ام؛ به خاطر آن فحش 
خورده ام، ناسزا شنیده ام، و طرد شده ام، اما تا امروز کسی برچسب »اپوزیسیون« 

به من وارد نکرده.
*از کی تا حاال فیلم سینمایی شما مبنای نظام جمهوری اسالمی ایران شده، که اگر 

کسی از آن خوشش نیاید، باید متهم به براندازی شود؟! من فرزند این انقالبم، 
اپوزیسیون نیستم. من در اظهارنظرم درباره سینما آزادم. عرصه نقد فیلم مانند 
ایران  به سینمای  ایران  نظام مقدس جمهوری اسالمی  ارمغان و عطیه  »فدک« 
است، و دوران خلیفه گری غاصبان مدت هاست سپری شده؛ اجازه نمی دهم این 
حوزه نه از جانب شما، و نه از جانب هیچ شخص دیگری به خاطر منافع شخصی 

غصب شود و مورد تعدی قرار گیرد.
* ماهیت شما که رفتن از بستر این جناح به بستر آن جناح است سال هاست 
برای همگان واضح و مبرهن است. عوام فریبی کافی است. سوارشدن روی موج 
احساسات خانواده شهدا بس است. اگر فالن سردار عزیز فیلم شما را دوست دارد، 
برقرار می کنند،  رابطه احساسی  فیلم شما  با  اگر خانواده یک شهید مدافع حرم 
دلیل بر این نیست که من و همکارانم »اپوزیسیون« هستیم. من برای اینکه از 
فیلمی خوشم بیاید بدهکار کسی نیستم. همکار من در آن برنامه تلویزیونی به 
فیلم شما »سه ستاره« داده و من »یک ستاره«. دیگر از ما چه می خواهید؟! شما 
رفته بودید فیلمی علیه داعش بسازید، اما رفتار شما در مراسم اختتامیه نشان داد 
متأسفانه خودتان به یک داعشی تبدیل شده اید. رفتار شما در مراسم اختتامیه 
جشنواره سی وششم یک رفتار انقالبی نبود، بلکه به نظر می رسید در کنگره حزب 

رستاخیز شرکت کرده اید و دارید بیانیه این حزب را قرائت می کنید!
*همکاران ام را نمی دانم، ولی من از این افترای شما درنمی گذرم و شما را به فاطمه 

زهرا )س( واگذار می کنم.

چه کساني شایعه هاي مرگ چهره هاي 
سرشناس را مي سازند؟
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معرفی روستا های ایران زمین

 درد و دل در دوهفته

حکایت های آموزنده

همیشه عکس مان آنطوری نمی شود که 
انتظار داریم

گواهینامه  تعویض  برای  بود  قرار 
آنجاییکه  از  و  کنم  اقدام  رانندگی 
قرار  آن  در  که  عکسی  می دانستم 
آینده همانجا  تا ده سال  باید  می گیرد 
بهترین تصویر  بماند می خواستم حتما 
از من در کارتم وارد شود. احساس خوبی نسبت به خود داشتم 
و تا قبل از اینکه دوربین فلش بزند در آینه تصویر خودم را ایده 
آل می دیدم، اما... همه ی ما کم و بیش این تجربه را داریم، چه 
در عکس های دسته جمعی و چه در عکس پاسپورت یا شاتی 
که دوست مان از ما می گیرد: از عکس خودمان راضی نیستیم، 

واقعا چرا؟!
است!  داده  نجات مان  سوال  این  توضیح  با  علم  خوشبختانه 
این سوال که چرا عکس مان آنطوری نمی شود که انتظار داریم؟ 
دارد.  آنالین تان  ارتباطات  در  بزرگی  تاثیر  شما  پروفایل  عکس 
که  اول  ثانیه ی  همان  در  افراد  که  داده اند  نشان  پژوهش ها 
عکس شما را می بینند، قضاوت تان می کنند و شما اولین تاثیر 

خود را گذاشته اید!
زیرا  دارد  اهمیت  پروفایل  برای  مناسب  عکس  انتخاب 
می کنند.  ارسال  نیز  متفاوتی  پیام های  متفاوت،  عکس های 
دادن عکس  تغيير  که  دریافته اند  پرینستون  دانشگاه  محققان 
پروفایل می تواند تاثیر اولیه ی شما بر افراد را به میزان شگفت 
نفر  هر  از  دانشمندان  مطالعه،  این  در  بدهد.  تغيير  انگیزی 
بر  خواستند  دیگران  از  و  گرفتند  متفاوتی  نسبتا  عکس های 
امتیاز  تصاویر  این  به  گوناگون  شخصیتی  ویژگی های  اساس 
محققان  جذابیت.  و  بودن  اعتماد  قابل  هوش،  مثال  بدهند، 
قضاوت  و  دریافت  می تواند  جزئی  تغيير  یک  حتی  دریافتند 
موضوع  حاال  بدهد.  قرار  تاثیر  تحت  را  شما  مورد  در  دیگران 
انتخاب  پروفایل تان  برای  مناسبی  عکس  چطور  که  است  این 
کنید؟ جواب ساده است: باید از دیگران کمک بگیرد و علتش 

هم موارد زیر است:
عکس ما شبیه خودمان نیست 

مطالعه ی جالب جدیدی دریافته عکس هایی که ما برای نمایش 
از  درستی  و  دقیق  جلوه ی  بیانگر  می کنیم،  انتخاب  خودمان 
بهتر می توانند عکس هایی  غریبه ها  واقع  در  نیستند.  ما  ظاهر 
افراد  از  انتخاب کنند که شبیه خودمان است. در مطالعه ای  را 
از فیس بوک شان دانلود  را  از خودشان  خواسته شد 10 عکس 
کنند و بر اساس شبیه ترین به خودشان تا کم شباهت ترین به 
خودشان امتیاز دهی کنند. سپس گروهی از افراد غریبه سعی 
فرد  هر  از  کوتاه  بسیار  ویدیوی  یک  با  را  تصاویر  این  کردند 
تطبیق بدهند. نتیجه اینکه امتیازِ  »شبیه ترین«ی که خود فرد 

و غریبه ها برای او داده بودند فقط 7 درصد انطباق داشت!
عجیب است کسی که صورت فردی را فقط در عرض یکی دو 
را  عکس  شبیه ترین  می تواند  او  خود  از  بهتر  می بیند  دقیقه 
انتخاب کند. اما منطقی است: با وجود اینکه ما صورت خود را 
هر روز بارها می بینیم اما حافظه ی فعلی ما تصوری که از خود 
داریم را با توانایی ما برای انتخاب تصویری درست و واقعی از 
اکنون ِ خودمان ترکیب می کند و در واقع نوعی اختالل ایجاد 

می شود.
حافظه ی ما تصویری از ما را دارد که در آینه می بینیم، بنابراین 
هنگام انتخاب عکسی از خودمان که شبیه ما باشد و دوستش 
تصویری  همان  دنبال  به  حافظه  به  مراجعه  با  باشیم،  داشته 
می گردد که در آینه دیده ایم و مشکل اینجاست که تصویر ما 
در آینه معکوس می شود و به همین علت دقیقا شبیه خود ما 
نیست! به این پدیده mere-exposure effect یا اثر مواجهه 
بیشتر  باشیم،  آشنا  بیشتر  چیزی  با  چه  هر  می گویند؛  صرف 
یا  نیستیم  آشنا  رخ خودمان  نیم  دیدن  با  ما  داریم.  دوستش 

آنجوری را که دیگران ما را می بینند دوست نداریم.
همه ی ما تصور مشخصی از خودمان داریم: مثال سرمان کمی 
به سمت راست باشد، چشم چپ مان وقتی که لبخند می زنیم 

زیبا روی گونه ی چپ مان نشسته  کمی جمع شود و یک خال 
باشد. وقتی تصویری از خودمان از زاویه ای متفاوت می بینیم، 
هیچکدام از ویژگی های  مان آن چیزی نیستند که انتظار داشتیم. 
در نتیجه احساس ناخوشایندی به ما دست می دهد: این عکس 

من است اما شبیه من نیست!
شما آنقدرها که فکر می کنید جذاب نیستید 

دهید  اجازه  اما  نیست  خوشایندی  حرف  این  که  می دانم  بله 
ببینیم علم چه می گوید. در مطالعه ی مشترکی که بین محققان 
گرفت،  ویرجینیا صورت  دانشگاه  محققان  و  دانشگاه شیکاگو 
و  گرفتند  عکس  عادی شان  وضعیت  در  افراد  از  دانشمندان 
گونه ای  به  را  آنها  و  کرده  تهیه  آن تصاویر  از  کپی  سپس چند 
ویرایش کردند که بیشتر یا کمتر جذاب جلوه کنند. چند هفته 
بعد، این افراد دوباره برگشتند و از خواسته شد که بگویند کدام 
عکس شان اصلی و بدون ویرایش است. بیشتر آنها باور داشتند 
عکس  می داد  نشان  جذاب تر  را  آنها  ویرایش  با  که  عکسی 
واقعی و بدون ویرایش آنهاست،  و این یعنی؛ افراد خودشان را 

جذاب تر از آنچه که در واقعیت هستند می بینند.
جالب است بدانید این افراد وقتی همین بررسی و قضاوت را 
کردند!  انجام می دادند، معکوس عمل  دیگران  مورد عکس  در 
بیشتر آنها عکس بدون ویرایش یا عکسی را که با ویرایش از 
جذابیت شان کاسته بود به عنوان عکس اصلی و بدون ویرایش 

انتخاب کرده بودند.
ببینید  هستید  که  آنچه  از  زیباتر  و  جذاب تر  را  خودتان  اینکه 
لزوما چیز بدی نیست. چون به شما اعتماد بنفسی می دهد که 
اتفاقا ظاهرتان را بهتر و زیباتر می کند. تحقیقات نشان می دهد 
را  بنفسی  اعتماد  می توانند  می بینند  را  شما  که عکس  کسانی 
که در شما وجود دارد دریافت کنند و شما را جذاب تر، دوست 

داشتنی تر و شایسته تر ببینند.
دیگران نگرش متفاوتی در مورد جذابیت دارند 

این  توانایی  بلکه  می بینند  جذاب تر  را  خودشان  تنها  نه  افراد 
در  کنند.  ارزیابی  و  قضاوت  را  خودشان  جذابیت  که  ندارند  را 
آنها  از  و  گرفته شد  12 عکس  افراد  و صورت  از سر  مطالعه ای 
زیرا  ویژگی های  عکس شان  کدام  بگیرند  تصمیم  شد  خواسته 

کمتر یا بیشتر جلوه می دهد:
. جذابیت 

. قابل اطمینان بودن 
. تسلط داشتن 

. ماهر و کارآمد بودن 
. اعتماد بنفس داشتن

سپس از افراد خواستند به تصاویر همدیگر طبق همان ویژگی ها 
تقریبا هیچ  نتایج، معلوم شد  از مقایسه ی  امتیاز بدهند. بعد 
بهترین عکس های خود  در مورد  افراد  که  بین چیزی  انطباقی 
وجود  می کردند  تصور  دیگران  که  چیزی  و  می کردند  تصور 
نداشت، یعنی برداشت افراد از جذابیت می تواند متفاوت باشد. 
برای اینکه بر این نقص ادراکی و شناختی غلبه کنید و بتوانید 
وجود  راه  دو  کنید  انتخاب  پروفایل تان  برای  را  عکس  بهترین 

دارد:
 اصول عکاسی

قبل از اینکه عکس جدیدی برای پروفایل تان آپلود کنید، سه یا 
چهار عکس را انتخاب کنید

1. از دیگران بازخورد بگیرید 
کنید، سه  آپلود  پروفایل تان  برای  اینکه عکس جدیدی  از  قبل 
یا چهار عکس را انتخاب کنید و از دیگران بپرسید کدام عکس 
لینکدین  پروفایل  برای  می خواهید  اگر  شماست.  شبیه  بیشتر 
عکس انتخاب کنید به دیگران بگویید که قرار است عکسی را 
برگزینید که از نظر حرفه ای جذاب باشد تا آنها بدانند که شما را 

چگونه ارزیابی کنند.
نکته: اگر از افراد غریبه یا اقوام نظر بخواهید خیلی بهتر است 
تا اینکه از دوستان خود بخواهید عکس های تان را ارزیابی کنند. 
دوستان شما فکر می کنند شما یک آدم شگفت انگیز و جذاب 
سپری  دوستان تان  با  را  خوشی  اوقات  معموال  چون  هستید 

می کنید که باعث می شود به یک کشش و هماهنگی مطلوب 
شما  که  حسی  همان  شبیه  کنند،  پیدا  دست  شما  به  نسبت 

نسبت به خودتان دارید.
همچنین به احتمال زیاد می دانند که چه چیزی باعث می  شود 
بهترین احساس را داشته باشید که ربطی به حرفه ای تر بودن 
وجود  با  و  ندارد   ... و  بودن  باکفایت تر  و  بودن  جذاب تر  و 
را  دیگری  اما عکس  است  بهترین  کدام عکس  اینکه می دانند 
انتخاب کنند. اما غریبه ها یا افراد فامیل نسبت به شما دیدگاه 
و احساس دیگری دارند و شما را به اندازه ی کافی نمی شناسند 

تا از ترجیحات یا پسندهای شما باخبر نیستند.
از  استفاده  غریبه ها  از  گرفتن  بازخورد  برای  ساده  راه  یک 
 .)www.photofeeler.com( است   Photofeeler سایت 
عکس های تان را آپلود می کنید و غریبه ها بر اساس ویژگی های 
گوناگون بسته به  زمینه  ای که می خواهید از آن استفاده کنید 
به عکس های شما امتیاز می دهند. الگوریتم photofeeler، به 
طور اتوماتیک امتیازات شما را طبق معیارها مشخص می کند 
تا نتیجه ی آماری را طبق ویژگی هایی که به دنبالش هستید به 
شما ارائه بدهد. یک راه دیگر هم این است که از همکارانی که 

زیاد با آنها صمیمی نیستید نظر بخواهید.
2. عکس هایی را انتخاب کنید که شبیه افرادی به نظر می رسید 

که در نظر شما جذابند 
اگر دوست ندارید نظر دیگران را در مورد عکس مناسب خودتان 
بگردید  دیگران  از  دنبال عکس هایی  به  می توانید  جویا شوید 
که با تصویری که می خواهید از خودتان ارائه دهید، بیشترین 
آنها  تصاویر  در  چیزی  چه  ببینید  دارند.  را  انطباق  و  شباهت 
باعث شده که در نظر شما جذاب جلوه کنند یا مثال به نظر شما 

بسیار حرفه ای و کارآمد به نظر برسند.
باشید  دنبال تصاویری  به  در میان عکس های خودتان  سپس 
که همان ویژگی ها را دارند. این روش خیلی بهتر از این است 
که بدون هیچ معیار و هدفی فقط به عکس ها نگاه کنید زیرا 
درصد  اما  می بینیم.  واقعی تر  را  دیگران  عکس های  معموال  ما 
از  بیشتر  می طلبد  را  دیگران  نظر  که  روشی  در  شما  موفقیت 
است  ممکن  خودتان  به  شما  نگاه  زیرا  بود  خواهد  روش  این 
فریب تان بدهد و اینطور تصور کنید که عکس مورد عالقه تان 

بهترین عکس است.
نکاتی برای بهتر شدن عکس تان 

. روی تان به دوربین باشد. این نکته به همان استراتژی زبان 
روبرو  افراد  با  مستقیما  برمی گردد:  افراد  با  رویارویی  در  بدن 
شوید، نه زاویه دار. چون با این حرکت احترام تان را نسبت به 

افرادی که به عکس شما نگاه می کنند منتقل می کنید.
گوشه ی  کردن  جمع  کمی  کنید.  جمع  کمی  را  خود  چشمان   .
چشم ها مانع این می شود که با چشمهای گشاد شده )انگار که 
ترسیده اید!( به نظر برسید و باعث می شود جذاب تر جلوه کنید 

و این چیزی است که پژوهش ها نشان داده.
است  المللی  بین  عالمت  یک  این  کنید.  کج  کمی  را  سرتان   .
کردن  برقرار  پذیرای  دیگران نشان می دهد شما  به  زیرکانه  که 

ارتباط هستید.
خود  عکس های  در  افراد  از  خیلی  پوزخند.  نه  بزنید،  لبخند   .
در عکس  پوزخند  نمایش  پوزخند می زنند.  بدانند  اینکه  بدون 
از  بهتر  و فکر می کنید  در حال تمسخر هستید  نشان می دهد 
چشم  عضالت  که  واقعی  و  اصیل  لبخند  یک  ضمنا  دیگرانید. 
جلوه  برخوردتر  خوش  و  صمیمی تر  را  شما  کند،  درگیر  هم  را 

می دهد.
برخالف چیزی که ممکن است تصور کنید، شما غیرفوتوژنیک ترین 
آدم دنیا نیستید! بلکه فقط عادت ندارید خودتان را آنگونه که 
جمعی،  دسته  عکس  در  شما  ببینید.  می بینند  را  شما  دیگران 
نظر  به  طبیعی  کامال  دیگری  عکس  هر  یا  و  پاسپورت  عکس 
زاویه  به  فقط  نمی کند،  تغييری  هیچ  شما  صورت  و  می رسید 
دیدی که دیگران شما را می بینند آشنا نیستید. از خودتان در 
زوایای مختلف سلفی بگیرید و آنها را تماشا کنید تا به صورت 

خود از زاویه ی  دید دیگران عادت کنید.

روستای یارند نطنز

روستاي ۲۲۰۰ساله »يارند«  باطبيعت بكر و معماري سنتي ، در ۳۰ كيلومتري نطنز و ۶۰ کیلومتری 
کاشان قرار دارد.

اماکن تاریخی ؛ حیات وحش زیبا ؛ قلعه تاریخی ؛ دو درخت کهنسال چنار ۱۵۰۰ ساله ؛ آب انبار 
و حمام خزینه ۳۸۰ ساله ؛ مسجد و منبر ۸۵۰ ساله ؛

برگزاری مراسم باشکوه عزاداری عاشورا و« نخل گردانی » عصر عاشورا ؛ معماری سنتی و منحصر 
به فرد با پنجره های مشبک و سازه های قدیمی عصر قاجاریه ؛  ۵رشته قنات  و میوه های متنوع 
بخصوص گردو ، سیب ، انگور ،زرد آلو ، گالبی و خرمالو در روستای یارند  خودنمایی می کند . 

طبیعت چهار فصل زیبا و دیدنی  دارد. خشکبار  سوغات اصلی روستا می باشد .

در  قضاوت  برای  را  کسی  نمود  درخواست  الرشید  هارون 
بغداد انتخاب نمایید

اطرافیان او همه با هم گفتند عادل تر از بهلول سراغ نداریم 
او را انتخاب نمایید

خلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورند
بعد از دیدار با بهلول به او پیشنهاد قاضی شدن در بغداد 

را داد
و صالحیت  نیستم  مقام  این  شایسته  من   : گفت  بهلول 

انجام چنین کاری را ندارم
هارون الرشید گفت : تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب کرده 

اند چگونه است که تو قبول نمی کنی !
بیشتر  خودم  احوال  و  اوضاع  از  من   : داد  جواب  بهلول 

اطالع دارم و این سخن یا راست است یا دروغ
اگر راست است که من به دلیلی که گفتم شایسته این مقام 
نیستم و اگر هم دروغ باشد که شخص دروغگو صالحیت 

قضاوت کردن ندارد !
بهلول در خواست کرد  فراوان کرد و  الرشید اصرار  هارون 

یک روز به او مهلت دهند تا فکر کند
فردا صبح اول طلوع بهلول بر چوبی نشست و در خیابان 
سمش  زیر  تا  کنار  بروید  کرده  رم  اسبم  زد  می  فریاد  ها 

گرفتار نشده اید
مردم گفتند : بهلول دیوانه شده است !

خبر دیوانگی بهلول به خلیفه عباسی رسید !
نشده  دیوانه  او   : گفت  و  زد  تلخی  لبخند  الرشید  هارون 
در  تا  کرده  فرار  ما  از دست  دینش  بخاطر حفظ  او  است 

حقوق مردم دخالتی نداشته باشد !
حتی زمانی که از غذای خلیفه برای او می آورند می گفت 
: این غذا را به سگ ها بدهید بخورند حتی اگر آنها هم 

بفهمند مال خلیفه است نخواهند خورد !

با توجه به درخواست مکرر مخاطبان گرامی،نشریه )دو هفته نامه( 
ارمغان در نظر دارد  در هر شماره از نشریه خود با یکی از اقشار 

جامعه مصاحبه و پای درد و دل آنها بنشیند. لذا کسانی که احساس 
میکنند در بین قشری از جامعه حضور دارند که در دو دلی خواندنی و 
شنیدنی دارند با حضور در  آی دی @baarmaghanadmin اعالم 

baarmaghan@ .آمادگی نمایند

حکایت جالب قضاوت بهلول

چرا عکس خودمان را دوست نداریم؟!


