گفت و گوی آفتاب یزد با یک آسیب شناس اجتماعی
در خصوص امتناع تحصیلکردگان از ازدواج

تحصیالت توقع جوانان را افزایش داده است 3

هربامداد در سراسر کشور
احمدینژاد در یک گفتوگو گفته برای کاندیداتوری 1400
تمایلی ندارد گرچه آماده فداکاری برای ایران است
تحلیلها نشان میدهد او بازهم سودای پاستور دارد
او بازهم از مدیریت و تحول جهانی گفت

شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السالم تسلیت باد

منتجبنیا  :مصلحت نیست

احمدینژادمیآید
بازهم برای مدیریت جهانی!

سیدحسنخمینیکاندیدای1400شود
2

سهشنبه  27خرداد 1399

قتل عام فجیع
یک خانواده
آفتاب یزد گزارش می دهد

نگرانی از تکرار ارج
برای سایپا و ایران خودرو

4

11

> رانت سود خودرو در  2سال گذشته به جیب یک میلیون و  600هزار خریدار رفته است ،نه خودروسازان!

اگر این دولت نبود
وضعیت از این هم
بدترمیشد
تحلیلی بر قانون
کاهش مجازات
حبس تعزیری
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یک کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با آفتاب یزد مطرح کرد

در این روزهای سخت!
ربیعی:

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

سرمقاله

جای خالی
علی طیب نیا

هیچ گاه دلیل واقعی جدایی
علی طیب نیا از دولت روحانی
شفاف گفته نشد

5

>

زیان قابل پیشبینی  ۳0هزار میلیاردتومانی خودروسازان امسال از چه محلی جبران خواهد شد!؟

صفحه6

2

نوشتاری از محمدرضا حدادزاده
دادستان عمومی و انقالب یزد

8

یادداشت2 -

یادداشت1-

امریکا؛ حقوق بشر و
آغازی بر یک پایان

کرونا نفس اقتصاد
ایران را بریده است !..

دکتر محمود عباسی
معاون وزیر دادگستری

دکتر کریم اسالملوییان
عضو هیات علمی دانشگاه شیراز

به سبب شیوع کرونا طی چند ماه اخیر کشور
با مشــکالتی جدی در حوزه اقتصادی مواجه
شــده که به نظر میرســد این رونــد به این
زودیهــا خاتمه نخواهد یافت .دلیل عمده این
مســاله هم تحقق نیافتــن درآمدهای مالیاتی
پیش بینی شده در بودجه است که به احتمال
زیاد تحقق نمییابد و دولت با کسری بودجهای
فراتــر از پیشبینیها نیز مواجه خواهد شــد.
کسری بودجه ای که از یک سو ماحصل افزایش
مخارج دولت و از ســوی دیگر کمک بالعوض
به بنگاههای اقتصادی و اعطای یارانه به مردمی
است که از کرونا صدمه دیدهاند.
در این وادی اگرچه قیمت نفت نیز که در مدت
اخیر کاهش شایان توجهی یافته بود ،به آرامی
در حال بازگشت اســت ،اما در عین حال باید
گفت از درآمدهای نفتی در این مدت کاســته
شــده و تحریمها نیز که از قبل وجود داشته،
معضالت اقتصادی را برای کشــور پدید آورده
است.
و طبیعی اســت از آنجا که کاهش صادرات از
عوامــل آســیبزننده به اقتصاد ملی اســت و
پیش از این بخش مهمــی از صادرات ایران به
کشــورهای چین ،عراق ،امارات ،افغانســتان و
ترکیه به دلیل بسته بودن مرزها از نگرانیهای
بهداشتی و کاهش تبادالت بازرگانی روند نزولی
داشته اســت؛ حتی با فرض رفع زودتر بحران
و احیــای دوباره صادرات ،دســتکم  2یا  3ماه
از دست رفته است.
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آخرین نداهای مظلومیت جرج فلوید و فریاد رسای
او در پهنه آمریکا که" نمی توانم نفس بکشم" چون
شعله ای بر خرمن ادعاهای پوشالی آمریکا؛ زبانههای
آتش اعتراض را در ایاالت مختلف این کشور برکشید
و رفته رفته دیگر کشورهای غربی را نیز درگیر یک
بازاندیشی
چالش بزرگ حاصل از آگاهی ،روشنگری و
ِ
عمومی کرد .پیش از این حوزه های عدالت اقتصادی
و عدالت در سالمت ،بارها مورد هجمهی توده های
مــردم در آمریکا و دولتهای غربی قرار گرفته بود
لیکن این بار مواســات انســانی و برابری نژادی به
عنوان تجلــی حق بنیادین بشــری ،نوک پیکان
اعتراضــات مردمــی قــرار گرفت .اینــک الگوی
حقوق بشر آمریکایی ،نشان میدهد که اسناد حقوق
بشــر از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر چگونه
میتوانــد در یک فرایند تبعیض سیســتماتیک،
سرپوش گذاشته شده و به سخره گرفته شود.
حقوق بشر غربی دیگر بار چهره عریان و مشوه خود
مردمی
را در جهان به نمایش گذاشت و جنبشهای
ِ
عدالت خواه را با عزمی راسخ تر در کارزار اعتراض،
برانگیخت .وقایع اخیر نشــان داد که حقوق بش ِر
برساخته بر یاخته های اخالق سکوالر ،تا چه اندازه
سطحی ،تبلیغاتی و رونما ،و در عین حال با ستونها
و بن مایهای سست و لرزان ،است .دولتمردان آمریکا
که در چند ماه گذشته به واسطه ضعف مفرط در
مدیریت و کنترل پاندمی کرونا ،قرار گرفتن در رأس
آمار تلفات انسانی ،نادیده انگاشتن حق بر سالمت
شهروندانخودوانفعالدرسایهفرافکنیواتهامپراکنی،
زیر تیــغ اعتراضات و انتقادات قــرار گرفته بود،
اینک در گردابی بزرگتر و وسیعتر گرفتار آمده است.
ســرکوب ،ضرب و شــتم ،زیر گرفتن بــا خودرو،

توضیح و پوزش آفتاب یزد
بدینوسیله اعالم میشود منبع طرح نخست (عکس روی جلد)

روز گذشــته روزنامه آفتاب یزد از روزنامه همشهری بود که

متاسفانه ذکر نشده بود .ضمن اصالح از همکاران خود در این
روزنامه و خوانندگان گرامی پوزش میخواهیم.

مخاطبان محترم و همراهان گرامی
لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را
در منطقه و محل کار خود در سراسر کشور
به ما گزارش نمایید.
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

پیامک09213553193:
(شبانهروز)
تماس09128197782:
(ساعت  6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

بازداشت ،تهدید و ارعاب ،جنایاتی است که امروز در
مهد هواخواهی از حقوق بشر ،آمریکا ،با چراغ سبز
مقامات دولتی در قبال خواسته های برحق مردم
انجام می پذیرد؛ همان مصادیق ناقض حقوق بشری
که تا دیروز در تقابل با دیگر کشورها ،علم می شد،
پیوسته در بوق و کرنای رسانه های وابسته ،بر آن
می دمیدند و به واســطه آن ،انگ ضدیت با حقوق
بشر را در راستای منافع سیاسی خود و باج گیری
دیپلماتیک ،به دیگر کشورها میچسباندند ،اینک
در تناقضی آشکار و زننده در درون مرزهای آمریکا
ارتکاب می یابد.
مشــاهده رویکرد این کشور در قبال مسأله حقوق
بشــر پیش از این نیز بارها و بارها در سطح داخلی
و بین المللــی ،واگویه رفتار منافقانه و بهره جویانه
آمریکاییها در قبال حقوق انســانی بوده است .در
قلمرو داخلی نقض حق حیات افراد از طریق آزادی
سالح و تجارت آن ،اعمال خشونت از سوی پلیس،
تعرض به حقوق اقلیت ها به ویژه مسلمانان ،تبعیض
نژادی و جنسیتی ،کاستیها و نابرابریها در خدمات
رفاهی ،بهداشتی و درمانی ،تعدی به حریم خصوصی
شهروندان ،زیر پا نهادن حقوق پناهجویان ... ،و در
ســطح بین المللی ،مداخله و ماجراجویی در امور
داخلی کشورها ،جنایات جنگی در عراق ،افغانستان و
پاکستان ،سکوت و حمایتگری در قبال جنایات رژیم
صهیونیستی و عربستان سعودی در فلسطین و یمن،
جنایات کور و نمایش تروریسم دولتی و ...کارنامه ای
سیاه و ننگین برای این کشور رقم زده است .اینک
به وضوح می توان دریافت که اعمال تحریم و تهدید
در مواجهه با دولت هایی چون ونزوئال و جمهوری
اسالمی ایران به بهانههای حقوق بشری ،حاکی از
ماهیت ابزارگونهی دستاویز حقوق بشر برای آمریکا
در جهت پیشبرد مقاصد سیاسی و اعمال فشار بر
کشورهای مستقلی است که تابع سیادت خودخوانده
این کشور بر جامعه جهانی نشده اند.
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مجید ابهری
رفتار شناس

همانطوریکه هرفصلجذابیتهاوزیباییهایخاص
خود را دارد؛ سرگرمی ها و فعالیت های فوق برنامه
هم براساس ویژگیهای فصلی متفاوت هستند .در
زمستان ورزش های زمستانی از ساخت آدم برفی
و پرتاب گلوله برفی برای اقشــار ضعیف تا اسکی و
ورزش های زمســتانی برای افرادی که توانایی آنها
را دارند مورد توجه وعمل قرار می گیرند .تابستان
فصل ســفر و خود را به دریا زدن است؛عده ای به
هر شکل و با هر وسیله خود را به حاشیه چشم نواز
خزر می رســانند .با وجود مشکالت و کمبودهای
مالی ،خوابیدن درپارک ها وحاشیه خیابان ها  ،اتراق
در سواحل و اقامت درهتل های لوکس و خانه های
استیجاری و ویالهای خصوصی آنهم در شهرک های
گرانقیمت در تابستان ها  ،هدف مسافران می گردد.
متاسفانه فقدان برنامه ریزی برای نوجوانان وجوانان
در اوقات فراغت مخصوصا در طوالنی ترین تعطیلی
سال موجب گردیده تا هرسال در این فصل شاهد
حضور این اقشار در کوچه و خیابانها بوده ودر همین
رهگذر ناظــر زیان های مختلف جانی وتربیتی در
موردآنهاباشیم.حدوددومیلیونیابیشتردانشآموزان
در مقاطع مختلف ســنی ،بــدون برنامه هم برای
خانواده های خود وهم برای مردم مشکالت ومسائل
مختلفی ایجاد می کنند که اصلی ترین آنها سقوط
در بعضی از آسیب های اجتماعی از جمله مصرف
سیگار یا موادمخدر است .همه خانواده ها به ویژه آنان
که هردو سرپرست شاغل بوده و یا فرزندان فاقد یکی
از والدین می باشند؛ قادر به ثبت نام واعزام فرزندان
به کالس های ورزشی یا اماکن رفاهی نبوده وحدود

 ۱۰درصد از دانش آموزان قادر به استفاده از دوره ها
وکالس های اجرا شده توســط آموزش وپرورش
میباشند.هزینههایقابلتوجهمراکزورزشیخصوصی
اعم از اســتخرها و مراکز آموزشی خصوصی باعث
محرومیت تعداد قابل توجهی از فرزندان ما از اینگونه
اماکن گردیده اند .امسال که براثر شیوع کرونا دغدغه
اضافه ای به چالش های فکری وعصبی خانواده ها
به ویژه دارندگان چند فرزند گردیده است .والدین
آن عده که دارای مشاغل خصوصی مثل کارگاه یا
مغازهای مختلف می باشند توانایی بردن فرزندان به
اماکن مرتبط را دارند اما در مورد بقیه چنین فرصتی
مقدور نمی باشد .از سوی دیگر هرسال با شروع فصل
گرما شاهد مرگ تعدادی از نوجوانان وجوانان بر اثر
غرق شدن هستیم .بنحوی که آمار اینگونه سوانح
ارقام تاسف انگیزی را تشکیل می دهد .عدم استفاده
از نقاط مجاز دریا که دارای ناظر ومربی نجات غریق
می باشد یکی از دالیل اصلی غرق شدن افراد است.
استفاده از نقاط غیر مجاز دریا یا شنا در رودخانه های
فاقد ناجی غریق دومین دلیــل از فوت عده ای از
افراد می باشد .عدم اشنایی با فنون شنا و نا آشنایی
با این ورزش که حتی در باورهای دینی ما یادگیری
شنا مورد تاکید وتوجه قرار گرفته ،سومین دلیل در
از دست رفتن تعدادی از هموطنان است .علیرغم
تابلوهایاخطاروبازدارندهازنقاطخطرناکرودخانهها
بــاز عده ای از افراد وارد آب شــده و به هرشــکل
عالقه در خنک شدن و تن به آب زدن موجب وقوع
حوادثتلخیازاینقبیلمیگردد.ایجادمراکزرفاهی
یا ورزشی رایگان یا ارزان قیمت توسط وزارت ورزش
وجوانان مخصوصا در اســتان ها وشهرستان های
محروم وکمتر برخوردار ،یکی ازگام های اساسی در
کاهش آسیب های اجتماعی و صدمات جانی برای
نوجوانان وجوانان است.
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عملیات نجات صنایع دستی در استان یزد

ورود مستقیم استانداری یزد برای صیانت از فعالین حوزه صنایع دستی

روابط عمومی استانداری یزد :تاثیرات و تغییراتی
که کرونا طی  6ماهه اخیر پدیــد آورده را حتی در
جریان جنگ سرد و حتی بســیاری از جنگ های
گرم شاهد نبوده ایم .تغییراتی که با سرعت و دامنه
تاثیر گذاری باال ،از اقتصاد گرفته تا اجتماع و فرهنگ
را تحت تاثیــر جدی خود قرار داده و هیچ چشــم
اندازی بهبود کوتاه مدتی را پیش روی ما نگذاشــته
است .در این میان ،شرایط ایران نگران کننده تر است.
در شرایطی که اقتصاد تحریم زده ایران ،نایی برای مردم
نگذاشته ،کرونا مانند تیر خالصی بر پیکر نیمه جان
بسیاری از کسب و کارها و باالخص کسب و کارهای حوزه فرهنگ و هنر بود
چرا که رکود در ایران پیش از همه یقه فرهنگ و هنر را می گیرد .وقتی مردم
سفره شان کوچک شــود ،دیگر هنر و زیبایی برایشان معنی نداشته و اولین
چیزی که از سبد مصرف خود حذف می کنند ،محصوالت فرهنگی و هنری
است .حذف این محصوالت موجب ورشکستگی صنایعی همچون صنایع دستی

حسین انصاری راد

نماینده اسبق مجلس

مصاحبه اخیر رئیس جمهور ســابق و اینکه
محمود احمدی نژاد گفته «تمایلی به نامزدی
انتخابات  1400نــدارد گرچه برای فداکاری
برای ایران آماده است» نشان از نوعی آمادگی
تلویحی او برای حضور در انتخابات ریاست
جمهوری آتی دارد و در واقع مبین این است
که اگر به او فرصت کاندیداتوری داده شود
او خواهــد آمد .دربــاره تایید صالحیت او
نمی توان گمانه زنی کرد چرا که شورای نگهبان
نشان داده معجزه زیاد دارد و تایید احمدی نژاد
در  1400نیــز می تواند یکــی دیگر از این
معجزات باشد .اما درباره شرایط امروز کشور
پیچیدگی های اقتصادی ،تبعــات کرونا و
همچنین مسائل بین المللی و اینکه آیا در چنین
شرایطی احمدی نژاد می تواند گزینه جدی
برای  1400باشد نکته های مختلفی را می توان
برشمرد .بخشی از شرایط امروز کشور به ویژه
در وضعیت اقتصادی ناشی از نوع مدیریت
هشت ساله احمدی نژاد است .در حالی که
حدود  800میلیارد دالر درآمد ارزی کشــور
را در آن زمان هزینه کرد اما در نهایت وقتی
ریاست جمهوری را تحویل داد رشد اقتصادی
کشور منفی شش درصد بود! در موضوع یارانه
او گفت کاری می کنم که بعد از من نیز کسی
نتواند یارانه را حذف کند که البته از این حیث
حرف درســتی زد چرا که امکان اصالح این
تصمیم او میسر نشده است .درحالی که این
یارانه بار سنگینی را بر دوش دولت گذاشت و
از آن طرف برای مردمی که آن را می گیرند نیز
فایده ای نداشته است.
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یادداشت4-

یادداشت3 -

تابستان و
وحشت مرگ

احمدی نژاد
و ! 1400

که حامل صدها سال فرهنگ و تمدن بوده می شود و
با نابودی این صنعت ،بیم فراموشی یا حداقل ضعیف
شدن این هنر تاریخی می رود .با اینحال برخی بودند
که در مقابل این جریان ایستادند و پروژه نجات صنایع
دستی را کلید زدند .استان یزد و استانداری یزد ،اولین
استان و ارگانی بودند که چراغ صیانت از صنایع دستی
را روشن و با ورود مستقیم استاندار یزد ،اقدام به خرید
صنایع دستی از تولید کنندگان استان را کردند .البته
استاندار یزد به این موضوع بسنده نکرد و با ابالغی به
تمامی دستگاه ها و نهادهای استان ،به آنها دستور داد
از این پس هدایای خود را از صنایع دستی استان تهیه کنند .همچنین نمایشگاه
سالن اداری استانداری یزد که پیش از این به معرفی دستاوردهای دستگاه های
مختلف استان می پرداخت را به نمایشگاهی برای معرفی تولیدات هنرمندان
صنایع دستی استان تخصیص داد .این نمایشگاه  25خرداد ماه توسط استاندار
افتتاح شد.
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رومینا و چیزهایی که
فراموش کردهایم
بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعي

اشرفی ســیزده ساله را که
داستان تلخ رومینا
ِ
توســط پدرش به قتل رسید همه می دانیم .اما
بیایید با هم وجهی دیگر از این اتفاق هولناک را
که درباره آن کمتر صحبت شده است مرور کنیم.
در خشــونت خونین بیمارگون پدر رومینا هیچ
بحثی نیست ،امانباید از یاد ببریم که نزدیکان ،
مردم روســتا و به نوعی همه جامعه با باورهای
نهادینه شــده غلط از غیرت و ناموس در عمق
وجودشان احساس درماندگی و حقارت را به این
پدر القاء کردهاند.
آیــا بهتر نبود بــرای مدتی تــا فروکش کردن
مســالهی فرار رومینا و گرفتن کمک حرفهای
روانپزشکی و روانشناسی او را به جای خانواده-
یک اشتباه جبران ناپذیر -به نهادی حمایتی مثل
بهزیستیمیسپردند؟
اگر به قبــل از این جنایت هولنــاک برگردیم
و فرض کنیــم پدر رومینا بــا ازدواج دخترش
نوجوانی سیزده ســاله-با فرد مورد عالقهاشموافقت میکرد ،مســاله به عنــوان موردي از
کودک همسری تعبیر نمیشد؟ آیا اقشار کثیری
از اجتماع این عمل را شــماتت نمیکردند؟ آیا
خانواده خصوصا پدر و فرزند تحت فشار و هجمه
عظیم قرار نمی گرفتند؟
البته که چنین میشد.
انگار این خانواده ،خصوصا رومینای مظلوم و پدر
جنایتگر پشیمان راهی جز حل و فصل مساله با
خشونت و تحقیر نداشته اند.
ولی چنین نیست .راه حل ها وجود دارند ؛
کمی به عقب برمیگردیــم  :دخترک نوجوان
سیزده ساله ای عاشــق مردی میشود،مساله
عالقه بین این دو جدیتر میشــود،پدر موافق
این ازدواج نیســت .مشکلی پیش آمده و ظاهرا ً
راه حلــی به ذهن کســی از اعضــاء خانواده و
اطرافیان نمی رسدو وقتی راه حلی به ذهن کسی
نمیرسد راه حل ،گرفتن کمک حرفه ای است.
اینجا نقطهای سرنوشت ساز است؛کاری سهل و
ممتنــع :مراجعه به یک رواندرمانگر می تواند به
میزان قابل توجهی به حل این مشکل کمک کند.
مسائل طرح شود،خانواده با رواندرمانگر جلسات
شخصی و خانوادگی داشته باشد .شاید نیاز باشد
مرد مورد عالقه دختر هم در جلسات شرکت کند.
شــاید اگر چنین می شد رومینا هنوز زنده بود.
ناخودآگاه جمعی امــا  -هرکس به رواندرمانگر
مراجعه کند دیوانه اســت  -خانواده رومینا را از
گرفتن کمک حرفهای می ترساند.
اصال آیا این خانواده و خانوادههای مشابه از وجود
کمک حرفهای روانشناســی  -مدد کاری اطالع
دارند ؟
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺗﺮاﻣﭗ :ﺑﺎﯾﺪن ﺿﻌﯿﻒ و ﻓﺮﺗﻮت اﺳﺖ
»ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﺍﻣﭗ« ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﺎﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺩﺭ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  4ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪﻥ ﺩﺭ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  40ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ:
»ﺑﺎﻳﺪﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﺑﺪ ﻭ
ﺟﻨﮓﻫﺎﻯ ﺑﻰﭘﺎﻳﺎﻥ ،ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﻫﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ .ﺍﻭ ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻓﺮﺗﻮﺕ ﺍﺳﺖ«.

ﺩﻭﻟﺖ
ﺭﺑﻴﻌﻰ:

اﮔﺮاﯾﻦدوﻟﺖﻧﺒﻮد
وﺿﻌﯿﺖازاﯾﻦﻫﻢﺑﺪﺗﺮﻣﯽﺷﺪ
ﻋﻠﻰ ﺭﺑﻴﻌﻰ ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ
ﻫﻔﺘﮕﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﺷــﻮﻳﻢ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺎﻳﻌﺎﺗﻰ
ﻣﻰﺷــﻨﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﺰﻳﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﺧﻮﺍﻧﻴﺪ.
* ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺑﻪ
ﭘﻴﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺭﺳﻴﺪﻩﺍﻳﻢ؛ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﭘﻴﻚ
ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻴﻚ
ﻧﺸــﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻴﻚ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺪﻳﻢ.
*ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳﺨﺘﻰ ﺍﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﺮﺳﻴﺪﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻥ
ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ  .ﺁﺛﺎﺭ ﺗﻌﻄﻴﻼﺕ ﻋﻴﺪ ﻓﻄﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ .ﻋﺎﺩﻯﺳﺎﺯﻯ ﻛﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ.
*)ﺩﺭﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮ( ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺷﻨﻴﺪﻥ
ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺑﺮﺭﺳــﻰﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺟﺎﻥ ﻳﻚ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳــﺖ.
ﻫﻤﻴﻨﺠــﺎ ﻻﺯﻡ ﻣﻰﺩﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺩ
ﺗﺴــﻠﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ .ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎ ﺣﺘﻰ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺪﺍﻭﺭﻯ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻳﺎ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﺮﺩ.
ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻋﻠﺖ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﻭ ﺑﺮﺳﻰ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻳــﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻧﺴــﺒﺖ ﺩﺍﺩ .ﺳــﻌﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﻢ .ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺩﺍﺩﻡ ﻛــﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﻨﻴﻢ .ﺩﺭ
ﺍﻳــﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺧــﺎﺹ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻛــﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻯ ﺑﻮﺩ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﺎﺗﺶ ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺷــﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ
ﻋﻠﺖ ﺷــﺨﺼﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﻯ
ﺗــﺎﺏﺁﻭﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤــﻮﻉ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋــﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻫﻢ
ﺟﻨﺒﻪ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﺩﻫﻴــﻢ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺫﻯ ﺭﺑﻂ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻯ ﻧﻬﺎﻳﻰ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
*ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺍﺯ
ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻠﺪﺭﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ
ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﻫﺸــﺪﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻴﻢ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺍﺯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺩﺭ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺁژﺍﻧــﺲ ﺍﻧﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻯ ﺟﺰ ﺍﺯ ﻫﻢ ﮔﺴــﻴﺨﺘﮕﻰ ﺭﺷــﺘﻪﻫﺎﻯ
ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﻭ ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺁژﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺍﺗﻤﻰ ﺩﻫﺪ ،ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺍﻫﺪﺍ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ
ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻑﺗﺮﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﻠﺢﺁﻣﻴﺰ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺑﻪ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧــﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻴــﭻ ﻛﺪﺍﻡ
ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﺷــﻔﺎﻓﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ؟ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺁژﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﻯ
ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼــﻮﺏ ﺍﺳﺎﺳــﻨﺎﻣﻪ ﺁژﺍﻧﺲ ﻭ
ﻗﻮﺍﻋــﺪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻨــﺪ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺧــﻮﺩﺵ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺗﻀﻤﻴــﻦ ﺁﻥ ﻫﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﻯ  17ﮔﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ
ﺁژﺍﻧﺲ ﺍﺳﺖ.
* )ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺟﻌﺒﻪ ﺳــﻴﺎﻩ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻯ
ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻨــﻰ( ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﺟﻌﺒﻪ ﺳــﻴﺎﻩ
ﺑﻪ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳــﻢ ﻛﻪ ﺟﻌﺒﻪ
ﺳــﻴﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳــﺮﻉ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ
ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ،ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ
ﺍﻭﻛﺮﺍﻳــﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺟﻌﺒﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ
ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
*ﺍﺩﻋﺎ ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﻣﻰﺷــﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺑﻴﺎﻥ
ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺭﺳﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  98ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ  99ﻫﻢ
ﺭﺷﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻫﻢ
ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷــﺪﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺯﺩﻩ ﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺷــﺖ؛ ﺁﻳﺎ ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻧﻤــﺮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻰ ﻧﮕﺮﻓﺖ؟ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭﻳﺮﻭﺱ
ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ.
ﺣــﺎﻝ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﻧﺎﻛﻮﻙ
ﻭ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﭼﻴــﺰﻯ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
*ﻣﺎ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﭘﻴــﻚ ﺩﻭﻡ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ
ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻼ ﭘﻴﻚ ﺭﺍ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺭﻭﻧﺪﺷﻨﺎﺳــﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪﻩ ،ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺷﻴﺐ ﺁﻣﺎﺭ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻌﻮﺩﻯ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺳــﺘﺎﻥﻫﺎ ﻛﺎﻫﺸــﻰ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣــﺎ ﺍﻳــﻦ ﻣﻴــﺰﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺎﺑﻰ ﻓﻌﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﯿﺎ:ﻣﺼﻠﺤﺖﻧﯿﺴﺖﺳﯿﺪﺣﺴﻦﺧﻤﯿﻨﯽﮐﺎﻧﺪﯾﺪ١٤٠٠ﺷﻮد
ﺭﺳــﻮﻝ ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﻴــﺎ ﺩﺑﻴــﺮﻛﻞ ﺣــﺰﺏ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳــﺖ
ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ،ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﻣﻄــﺮﺡ ﺷــﺪﻥ ﺑﺮﺧــﻰ
ﺍﺳــﺎﻣﻰ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒــﺎﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  1400ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺳﺎﻝ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﮔﻤﺎﻧﻪﺯﻧﻰﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺳﺎﻣﻰ
ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺭﻡ،
ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ

ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﻓﻌــﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛــﺮﺩ :ﺑﺮﺧــﻰ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  92ﻭ  96ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ
ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺫﻫﻨﻴﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻳﻦ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺜﻼ ﺍﻳﻦ ﺫﻫﻨﻴﺖ
ﺩﺭ ﺑﻴــﻦ ﺍﺻﻼﺡ ﻃﻠﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ  96ﺑــﻪ ﻧﻔﻊ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺖﺳــﺎﻝ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺑﻮﺩ ،ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  1400ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ

ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎ ﻛﻪ ﻣــﻮﺭﺩ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣــﺰﺏ ﻛﺎﺭﮔــﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﺎﺭﻑ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﺭﺩ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﻣﻨﺘﺠﺐﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ
ﺧﻤﻴﻨﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﮔﻔﺖ :ﺍﻣﺎﻡ
ﺧﻤﻴﻨﻰ)ﺭﻩ( ﺭﺍﺿﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﻴﺖ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺑﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ )ﺭﻩ( ،ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻰ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﻮﺩ.

ﻧﺎﻣﻪ

ﻧﺎﻣﻪﺷﻬﯿﺪاﺑﻮﻣﻬﺪیاﻟﻤﻬﻨﺪس
ﺑﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ ﻓﺘﻮﺍﻯ ﺟﻬﺎﺩ ﻛﻔﺎﻳﻰ ﺣﻀﺮﺕ
ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻧﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ
ﺗﺮﻭﻳﺴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺍﻋﺶ ،ﺷﻔﻘﻨﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎﺭ
ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺷــﻬﻴﺪ ﺍﺑﻮﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﺧﻄﺒــﻪ ﻓﺘﻮﺍﻯ ﻣﺸــﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﻟﺒﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍﻯ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳﻴﺴــﺘﺎﻧﻰ ﻧﮕﺎﺷﺖ،
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﺎﻟﻰ
ﺩﻳﻨﻰ ،ﺷﻬﻴﺪ ﺍﺑﻮﻣﻬﺪﻯ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺧﻄﺒﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﻤﻌﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷــﻬﺎﺩﺕ ﻭﻯ
ﺍﻳﺮﺍﺩ ﺷــﺪ ،ﺍﺯ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﻧﺒﺮﺩﻫﺎﻯ ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺮﻭﺭﻳﺴﺖﻫﺎ ﻯ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﻔﻘﻨﺎ ،ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻯ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ
ﻓﺎﺧﺮ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﻧﻜﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺣﻀﺮﺕ ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻰ
ﺍﻟﺴﻴﺴﺘﺎﻧﻰ )ﺭﻭﺣﻰ ﻟﻚ ﺍﻟﻔﺪﺍء(
ﻟﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ ﻟﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﺩﺍﻋﻰ ﺍﻟﺤﻖ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻳــﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﺣﺸــﻴﺎﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪﻯ-
ﺗﻜﻔﻴﺮﻯ ﻭ ﺑﻌﺜﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻤﺎﻥ
ﻭ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻣﺎﻧﻤﺎﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ ،ﺣﺴﻴﻦ ،ﻛﺎﻇﻢ،
ﺟﻮﺍﺩ ،ﻫﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺴﻜﺮﻯ ﻭ ﺣﻀﺮﺕ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
ﺁﺑﺮﻭﻳﻤﺎﻥ ،ﻋﺮﺍﻗﻤﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻥ ،ﺑﺎ ﺟﺎﻥ ﻭ
ﻣﺎﻝ ﻭ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﻞ ﺳﻼﺡ،
ﺟﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻘﺪﺱ ﺣﺴﻴﻨﻰ ﺑﺎ
ﺷﻤﺎ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪﻳﻢ.
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺁﮔﺎﻩ ﻭﺧﺒﺮﻩ
ﺑﻪ ﻓﻨﻮﻥ ﺟﻨﮕﻰ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎﻯ
ﻧﺒــﺮﺩ ﻋﻠﻴــﻪ ﻇﺎﻟﻤــﺎﻥ ،ﺑﻌﺜﻰﻫــﺎ ﻭ ﺗﻜﻔﻴﺮﻳﻬﺎ
ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺪﺍﻯ ﺷﻤﺎ ﻟﺒﻴﻚ
ﮔﻔﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻯ ﻧﺒﺮﺩ ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﭘﻴﻮﺳــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫــﻰ ﻣــﻮﺝ ﻃﻮﻓﺎﻧــﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻟﺒﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺍﻯ ﺷــﻤﺎ ﺭﺍﻫﻰ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺟﻬﺎﺩ
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﻣﺸــﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﻣﺴﻠﺢ ﻏﻴﻮﺭ ﻣﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ
ﺟﺒﻬﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺩﺷــﻤﻦ ﺑﻰ ﺭﺣﻢ ﻭ
ﻭﺣﺸﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ،ﺳــﻴﺪ ﻣﺎ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ
ﻣــﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻋﺒﻮﺭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷــﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﺟﺴﺎﺩ
ﻣﺎ ﺑﮕﺬﺭﻧﺪ.
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﻭ ﺣﻜﻴﻢ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺑﻮﻣﻬﺪﻯﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ

ﻭﺍﻛﻨﺶ

وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﺳﺘﻌﻔﺎﯾﺶ را
ﺗﮑﺬﯾﺐﮐﺮد
ﺳــﻌﻴﺪ ﻧﻤﻜﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﻇﻬــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺘﻌﻔﺎﻳﺶ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺍﺳــﺘﻌﻔﺎﻯ ﺑﻨﺪﻩ ﺻﺤﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻳﻰ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻡ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﺮﻧﮓ
ﺷــﺪﻥ ﺣﻀﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻫﻴﺌﺖ ﺩﻭﻟﺖ
ﮔﻔﺖ :ﻃﻰ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭﻗﺖ ﺑﻨﺪﻩ
ﺻﺮﻑ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻــﺮﻑ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺑﺘﻼ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ
ﻣﺠﺪﺩ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ.
ﺑــﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓــﺎﺭﺱ ،ﻭﺯﻳــﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻰ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ
ﺣﻀــﻮﺭ ﺑﻨــﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻫﻴﺌــﺖ ﺩﻭﻟــﺖ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﻔﺲ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را
ﺑﺮﯾﺪه اﺳﺖ!
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠــﺎﺭﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴــﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻤﺘﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﺋﺒﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻛﺴﺮﻯ
ﺗﺮﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ،ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺎ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯﺍ ﻧﻴﻨﺠﺎﻣﺪ.
ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨــﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﮔﺮﺩﺷــﮕﺮﻯ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﻤﻮﻧــﻪ ،ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻓــﺎﺭﺱ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻧﻰ
ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﻧﻮﺭﻭﺯ  99ﺑﺨﺶ
ﻣﻬﻤﻰ ﺍﺯ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ؛ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ
ﺍﺯ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻭ ﻟﻐﻮ ﺳــﻔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ،ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻯ ،ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ،
ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺪﻣﻪ
ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻧﭽــﻪ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﮔﻮﻳﺎﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﻤﻪﮔﻴﺮ
ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﻫﻤــﮕﺎﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ،ﭼﺎﺑﻚ ﺷﺪﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑﭘﺬﻳﺮﻯ
ﻭﺍ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﻭ ﻫــﺮ ﺑﻨﮕﺎﻫــﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺳــﺮﻳﻊ ﻭ ﭼﺎﺑﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﻮﻻﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻳﺪ.

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ  21ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻼﻥ ﺍﺭﺯﻯ

ﻣﺘﻬﻢ :ﺩﺭ  70ﺳﺎﻟﮕﻰ ﮔﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻡ
ﻧﻬﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ  21ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻼﻥ ﺍﺭﺯﻯ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯ ﻣﻘﺎﻡ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﺴﻌﻮﺩﻯﻣﻘﺎﻡ
ﺍﺯ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺳــﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﺪ.ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﻫﻴــﭻ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ،ﻣﻮﻛﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻬﻢ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳــﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺮﻡ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﺁﻳﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؟ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ
ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻛﻪ ﺑﻠﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻠﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺍﻋﻼﻡ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
ﻧﻜﻨﺪ؟
ﻗﺎﺿﻰ ﮔﻔﺖ :ﻋﺪﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺭﺍﻓﻊ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ.
ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔــﺖ :ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﻣﻮﻛﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻗﺎﺿﯽ :ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ﻣﺘﮫﻢ اﺳﺖ

ﻗﺎﺿــﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻧﻬﺎﺩ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺩﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺎ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﻝ ﻧﻤﻰﺭﻓﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﺟﻮﺩ
ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﺋﻴــﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻭﻗﺘﻰ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺷــﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﻳﻚ
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩ .ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻭﻇﺎﻳﻔﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﺧﻰ
ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻋﺪﻡ ﺗﺨﺼﺺ ،ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺧﻼﻗﻰ ﻭ ﺩﻳﻨﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﭼﻴﻨﺶﻫﺎ
ﻃﻮﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺗﻌﻘﻴﺐﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎﻯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺳــﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﻨﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺩﻭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷــﻤﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﭼﻴﺴــﺖ ﻳﻌﻨﻰ
ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪﻯ ﻫﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ؟
 ﻣﻮﮐﻠﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻣﺮده ﺷﻮر ﺑﻮدﯾﻢ و ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﺮده ﮐﯿﺴﺖ

ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺷﺎﻳﺪ  40 ،30ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﺟﺮﻣﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻣﺘﻬﻢ ﺳــﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻛﻠﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺷﻮﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ
ﻣﺮﺩﻩ ﻛﻴﺴــﺖ .ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣــﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ،ﺍﺭﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺍﺳــﺖ
ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻛﻠﻢ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺍﺯ
ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﻭﻯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ:
ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴـﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﺼﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺳـﻴﻊ ﺍﺳـﺖ .ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﭘﺮﻭﻧـﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـﻰ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ

ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺮﺩﻳﺪ ﭼﺮﺍ
ﭘﻮﻝﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟ ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻭﻛﻴﻞ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ .ﺷﻤﺎ ﻛﻠﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﺪﻫﻴﺪ .ﺗﻤﺎﻡ
ﺍﺳــﺘﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﻛﻞ
ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﮔﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ :ﺻﺮﺍﻓﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺰﻭ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮﻥ ﭘﻮﻝ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﺘﮫﻤﯿﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ

ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ:
 ﻣـﻮﻛﻞ ﻣـﻦ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳـﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷـﺎﻳﺪ  40 ،30ﻧﻔﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻢ
ﺑـﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺎ ﺁﻥﻫـﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻀﺎ ﺩﺍﺷـﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﺶ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻭ ﺟﺮﻣﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
 ﻣﻮﻛﻠﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻩ ﺷـﻮﺭ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﻭ ﻛﺎﺭﻯ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩﻩ ﻛﻴﺴـﺖ .ﺍﮔﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨـﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ،ﺍﺭﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ
ﺍﺳﺖ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﻛﻠﻢ
ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻧﻚ
ﺑﻪ ﻭﻯ ﺩﺳـﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻰﺷـﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﺭﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺏ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﻰ
ﻧﻤﻰﺁﻳﺪ ،ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭﻫﻢﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻚ
ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻟﻰ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﻴﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﭼﻘﺪﺭ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؟  280ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺩﻻﺭ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  800ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺑﻪ
ﺣﺴــﺎﺏ ﺫﻯ ﻧﻔﻊ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺭﺯ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﻛﻴﻔﺮﺧﻮﺍﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺻﺮﺍﻓﻰ ﻣﺪﻋﻰ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻣﺮﺍﻭﺩﺍﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺭﺯ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯ ﺍﺳﺪﺑﻴﮕﻰ ﻃﻠﺒﻜﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﻯ ﻣﻦ ﺩﻗﺖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻰ
ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺪ 1974 ،ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﭘﺮوﻧﺪه را درﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻧﺪهاﯾﺪ

ﻗﺎﺿﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ
ﺍﺳــﺖ .ﭘﺮﻭﻧــﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳــﺖ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ
ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ
ﻛﺪﺍﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ،
ﺣﻘﻮﻕ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ
ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﺍﻧﺪﻩﺍﻳﺪ
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺘﻬﻢ ﻭ
ﻗﺎﭼﺎﻕ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﻫﻴﺪ.
 ﻣﻮﮐﻠﻢ در ﺧﺎرج ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ دارد

ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ
ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ
ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﭼﺮﺍ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺻﺮﺍﻓﻰ
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻘﻒ ﺻﺪﻭﺭ ﺳــﻮﺋﻴﻔﺖ ،ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺁﻗﺎﻯ
ﻣﻌﺘﻤﺪﻯ ﭼﺮﺍ ﺟﻠﺴــﻪ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﺪ
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ،
ﺍﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻣﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺟﻌﻠﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﻓﺘﺮ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﺪﻋﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﻣﻮﻛﻞ ﺷــﻤﺎ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﻭ ﺣﺮﻓﻬﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺸــﻨﻮﻳﻢ .ﻣﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺭﺯﻫﺎ

ﻗﺎﺿــﻰ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷــﺪ ،ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻣﺼﻮﻥ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻭﺳﻴﻊ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣــﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻭ ﺗﻌﻘﻴــﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺭﻳﺰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺭﺯﻯ
ﺻﺮﺍﻓــﻰ ﻭ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎ ﻧﻮﺭ ﺯﺋﻮﺱ ﺑــﻪ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﺪ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﻪ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯ ﺍﻣﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ؛
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻧﻮﺭ ﺯﺋﻮﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻭ ﺻﺤــﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ
ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﻭﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷــﻮﺩ .ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻭ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺭﺳــﺘﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﺳــﺪ ﺑﻴﮕﻰ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ ،ﺻﺮﺍﻓﻰ
ﺳﻮﺋﻴﻔﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻌﻴﺪﻯ ﻓﺮ ﻛﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺍﺭﺯ ﺍﺯ ﭼﻪ
ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﮔﺮ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻤﻰﺍﻓﺘﺎﺩ ،ﺍﮔﺮ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺗﻄﻤﻴﻊ ﻭ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﺸــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭼﻪ ﻋﻠﺘﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ
ﺯﻧﮓ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﻣﺤﻠﻰ ﺳــﻮﺋﻴﻔﺖ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﭼﺮﺍ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪ
ﭘﺎﺭﺳــﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﻧﻮﺭ ﺯﺋﻮﺱ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻰﺩﻫﺪ،
ﺍﺭﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳــﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺩﺍﺩ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯ ﻣﺒﺎﺩﻻﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﺘﮫﻢ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ :ﮔﻮل ﺧﻮردم

ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﺮﺍﻓﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻴﻢ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺍﺷــﺘﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺷﺮﻳﻚ ﺷﻮﺩ .ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩﻡ ،ﺑﺼﻴﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺰﻭﻯ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ .ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺼﻴﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻦ
ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﮕﻴﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺘﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ
ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺮﺍﻭﺩﻩ ﻣﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻢ .ﺩﺭ
ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻓﺖ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ  70ﺳﺎﻟﮕﻰ
ﮔﻮﻝ ﺧﻮﺭﺩﻡ ،ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﺮﺩﻡ ﻛﺎﺭ ﺧﻼﻓﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻻﺭﺟﺎﻧﻰ ،ﻣﻨﺰﻭﻯ ﻭ ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﺩﭼﺎﺭ
ﻳﻚ ﺩﻭﺭ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺑﺼﻴﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﻨﺰﻭﻯ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻧﺪ،
ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﻣﺒﻠﻎﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﭘﺎﺭﺳﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻝ ﺯﺩﻥ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺎﺳــﺦ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻣــﻦ ﺍﻣﻀــﺎ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣــﻦ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺐ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻨــﺪ ،ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ
ﺑﻴــﺮﻭﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﻜﻰ ﺑﺮﮔﺸــﺖ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﻭ ﺻﺮﺍﻓﻰ
ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺷــﻮﺩ ،ﻣﻦﺁﻭﺭﺩﻩ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ .ﺍﻳﻦﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻯ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﻀﺎ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻣﻀﺎﻳﻢ ﺳﻮء ﻧﻴﺖ ﻧﺒﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭﻯ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﺳﻬﻮﺍ ً ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﻣﺒﻠﻎ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺍ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؟ ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻯ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺳﻨﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻡ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺼﻴﺮﺍﻧﻰ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﺍﺩﻡ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻴﺰﺍﻥ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺎ ﺧﺘﻢ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺳــﻴﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻛﻴﻔﺮﻯ ،ﺟﻠﺴﻪ
ﺑﻌﺪﻯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ:

ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ:

ﮐﺴﺮیﺑﻮدﺟﻪﻧﺪارﯾﻢ،اﻣﺎﺷﺮاﯾﻂﺧﺎصاﺳﺖ

ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻨﺼﻮری در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه

ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ
ﺟﻠﺴﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ »ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﻓﻨﺎﻭﺭ ﻭ ﺩﺍﻧﺶﺑﻨﻴﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﺩﺭ
ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ« ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﻗﻢ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ،ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻐﺰ
ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨــﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ
ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻛﻨﻴﻢ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻧﻬﺎﺩﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﻧﻘﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻐﺰ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ؛
ﻧﻬﺎﺩﻯ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ .ﺯﻧﺪﻩ
ﻭ ﭘﻮﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﺳــﺘﻘﻼﻝ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ
ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩ.ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ
ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺭﻭﺳــﺎﻯ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩﻫﺎﻳﻰ
ﻛــﻪ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤــﻚ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﻮﺭﻯ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺎ ﺷــﺄﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷــﺪ.ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﻭﺿﻊ ﻣﻌﻴﺸــﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ،ﮔﻔﺖ :ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﺸــﻮﺭ

ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻴﺸــﺖ ،ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﺭﺯﻯ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﻛﻤﺘــﺮ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳــﻢ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ
ﻛﺴﺮﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻛﺸﻮﺭ ﺧﺎﺹ ﺍﺳﺖ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎﺱ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ
ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺭﺍ ﺭﺻﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ
ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻰ
 48ﺳــﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻑ ﻧﺸﺪ؛ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ
ﻗﺒــﻞ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺷــﺎﻳﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ
ﻣﻌﻄﻞ ﺗﺮﺧﻴــﺺ ﻛﺎﻻ ﺑﻮﺩﻳــﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ
ﺳــﺎﻋﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ؛
ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌــﻪ ﻭ ﺻﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻰ.
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﻡﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪ ﻭ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻜﺮﺩ ،ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ .ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻒ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺍﻡ
ﻣﻰﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﭘﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ
»ﻧﻪ«ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻼ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ.

ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮﻯ ﻗﺎﺿﻰ ﻣﻨﺼﻮﺭﻯ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺩﺭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ﺩﻗﻴﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻛــﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻪ
ﺳــﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭼﻜﺎﺭ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺗﻮﺳــﻂ ﺳﻔﺎﺭﺕ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﻬﻦ
ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﻮﺩ.ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺍﻳﻨﺘﺮﭘﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﮔﻔﺖ:
ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﻔﻆ
ﻗﺮﺍﺭﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧــﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ
ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﺷــﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﮕﻴــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺧﻮﺩ
ﺍﺯ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻫﺴــﺘﻴﻢ.ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻰ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ
ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺛﺎﻟﺚ
ﺩﺳــﺘﺨﻮﺵ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ.

ﻣﻮﺳﻮﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻠﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭ
ﻣﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ
ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﮔﻔﺖ :ﻭﻟﻰ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻮﺭﻛﻮﺭﺍﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺧﻮﺩﺳﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻳﻜﺠﺎﻧﺒﻪ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺴــﺘﻨﺪ
ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻓﺸــﺎﺭ ﻭ ﺯﻭﺭ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ،
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﻛﺮﻩﺍﻯ ﺣﻖ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻠــﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﺪﻳﺪ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦ ﮔﻮﻧــﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻠﻮﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﺗﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺩﻭ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﻧﺸﻮﺩ.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3۰۰۰1۴1۴27در میان بگذارید.

aftab.yz@gmail.com

اجتماعی

گفتگوی آفتاب یزد با یک آسیب شناس اجتماعی در خصوص امتناع تحصیلکردگان از ازدواج

تحصیالت توقع جوانان را افزایش داده است

آفت�اب ی�زد -گروه اجتماعی :چند روزی اس��ت که حواش��ی
مرب��وط به پایین آمدن ه��وش ایرانیان که نماین��ده مردم قزوین
بر آن تاکید کرده بود با حواش��ی های بس��یاری همراه شده است،
در نهایت هم فاطم��ه محمدبیگی در توئیتی این موضوع را کذب
اع��ام ک��رده و گفت «:در گف��ت وگو با یکی از خبرگ��زاری ها از
مش��کات جمعیت��ی و کاهش ذخایر ژنتیکی کش��ور که میتواند
موجب کاهش آیکیو ش��ود ابراز نگرانی کردم .ولی رسانه مذکور
در اش��تباهی فاحش ،رتبه جهانی ایران را به جای ضریب هوش��ی
درج کرده و موجب سوءاس��تفاده برخی از رسانهها شده است؛ این
موض��وع را پیگیری خواهم ک��رد ».با همه این اوصاف این نماینده
م��ردم در گفت و گوی مذک��ور از موضوعی پرده برداری کرده که
ت��ا کنون کمتر به آن توجه ش��ده و طی روزهای گذش��ته نیز به
دلیل افزایش حاش��یه ها کمتر به آن پرداخته ش��ده اس��ت و آن
هم موضوع «امتناع نخب��گان و تحصیلکردگان ایرانی از ازدواج و
فرزندآوری» است .آمار نشان میدهد که تا حد زیادی این موضوع
می تواند صحت داش��ته باشد چرا که روز گذشته رییس دبیرخانه
ش��ورای ملی سالمندان کشور نیز از وجود دو میلیون و  ۷۰۰هزار
مجرد میانسال در کشور خبر داده بود! برای بررسی این موضوع با
امیر محمود حریرچی ،جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی به
گفت و گو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
چرا جوانان تحصیل کرده تمایل به ازدواج ندارند؟
ای��ن موض��وع در دخت��ران و پس��ران متف��اوت اس��ت ،دختران
ه��ر چه تحصیاتش��ان بیش��تر می ش��ود توقعش��ان هم بیش��تر
می شود و حقوقشان را بیشتر می شناسند ،یعنی در شرایطی قرار
م��ی گیرند که می خواهند در تمام ابعاد زندگی مش��ارکت کامل
داش��ته باش��ند .از طرف دیگر چون موضوع باروری در میان است
بیشتر به ازدواج دختران توجه می شود چون اگر دختران به موقع
ازدواج کنند تا حد زیادی مشکات مربوط به فرزند آوری برطرف
خواهد ش��د ،این در حالی است که دختران تحصیل کرده حقوق
مختلفی برای خودش��ان قائل هستند و مش��ارکت کامل در همه
ابعاد زندگی زناش��ویی ،حق کار و حق تحصی��ل از جمله حقوقی
اس��ت که بر آن تاکید دارند چون بر این باورند که تحصیل کرده اند
و بای��د از ای��ن تحصیاتش��ان اس��تفاده کنن��د ،بنابر ای��ن به آن
مثلث س��نتی خانه داری ،بچه داری و همس��ر داری اعتقادی ندارند.
آن ها دوست دارند که از حقوق مساوی برخوردار باشند و یکی از
حقوقی که می شناس��ند در روابط زناش��ویی شان است .به همین
دلیل هم اگر نگاه کلی به آمار طاق داش��ته باشیم در اکثر مواقع
درخواس��ت طاق از طریق خانم های تحصیلکرده مطرح می شود
و دلیل اکثر آن ها هم این اس��ت که رضایتی از روابط زناش��ویی
ش��ان ندارند .در مورد پس��ران اما موضوع متفاوت است چون هر
چقدر تحصیات در پس��ران مجرد بیشتر باشد توقع آن ها درباره
اشتغال باال می رود به همین دلیل هم تن به شغل هایی با در آمد
متوس��ط و حداقل نمی دهند .این در حالی اس��ت که ما به نسبت
جمعیتمان بیش��ترین تع��داد تحصیل کرده های دنی��ا را داریم
یعن��ی از  8۰میلی��ون جمعیتی که داری��م  2۰میلیون تحصیات
دانش��گاهی دارند و  1۰میلیون نفر از این تعداد تحصیلکرده واقعا

بیاید با مشکات زیادی مواجه خواهد بود .میزان موالید در کشور
ما در یک دوره  4س��اله گذشته از یک میلیون و ششصدهزار تولد
به یک میلیون و دویس��ت هزار تولد رسیده است .این موضوع اگر
همینطور بخواهد ادامه پیدا کند به جایی می رسد که ما به عنوان
نیروی جوان کس��ی را نخواهیم داشت که بتواند چرخ اقتصادی را
بچرخاند.

افراد تحصیل کرده توقعش��ان از ش��غل ایدهآل باال
اس��ت و وقت��ی به خواس��ته خ��ود نمی رس��ند تن به
ازدواج نم��ی دهن��د .خیلی از تحصی��ل کرده های ما
در اس��نپ کار م��ی کنند و یا اش��تغال کاذب دارند،
در چنین ش��رایطی معلوم اس��ت که تن ب��ه ازدواج
نمی دهند .به ط��ور کلی باید بگویم تحصیالت برای
جوانان توقعاتی ایجاد می کند که زندگی مش��ترک
را برای آن ها س��خت می کند .فش��ار های اطرافیان
درباره ازدواج و فرزند آوری هم استرس و اضطراب
تش��کیل زندگ��ی مش��ترک را ب��رای آن ها بیش��تر
می کن��د بنابراین ترجی��ح می دهند ک��ه از زیر بار
ازدواج و تش��کیل زندگی مشترک شانه خالی کنند.
ای��ن در حالی اس��ت که بیش��ترین آم��ار طالق هم
در بین اقشار تحصیل کرده دیده می شود
بیکار هستند .این افراد تحصیل کرده توقعشان از شغل ایدهآل باال
است و وقتی به خواسته خود نمی رسند تن به ازدواج نمی دهند.
خیلی از تحصیل کرده های ما در اسنپ کار می کنند و یا اشتغال
کاذب دارند ،در چنین ش��رایطی معلوم اس��ت که ت��ن به ازدواج
نمی دهند .به طور کلی باید بگویم تحصیات برای جوانان توقعاتی
ایجاد می کند که زندگی مش��ترک را برای آن ها سخت می کند.
فش��ار های اطرافی��ان درباره ازدواج و فرزند آوری هم اس��ترس و
اضطراب تش��کیل زندگی مش��ترک را برای آن ها بیشتر می کند
بنابرای��ن ترجیح می دهند که از زیر بار ازدواج و تش��کیل زندگی
مش��ترک ش��انه خالی کنند .این در حالی است که بیشترین آمار
طاق هم در بین اقشار تحصیل کرده دیده می شود.
تله جمعیتی چیست؟
نرخ رش��د جمعیت در کش��ور ما در حال حاضر در وضعیتی قرار
دارد ک��ه ب��ه آن تله جمعیتی م��ی گویند .واقعیت این اس��ت که
هر کشور نس��بت به نسل سالمند و میانسالی که در جامعه وجود
دارد باید جایگزین جمعیتی داشته باشد چون باید چرخ اقتصادی
کش��ور بگردد و این موضوع تنها با جوان��ان تحصیلکرده و کاربلد
ام��کان پذیر اس��ت .این جوانان وقتی وارد میانس��الی می ش��وند
می توانند چرخ های اقتصادی یک کش��ور را بگردانند .جامعه ای
که پیر ش��ود و جایگزین نداش��ته باشد و نرخ جوانان در آن پائین

کاهش نرخ باروری چه مشکالتی را به وجود می آورد؟
فرزند آوری یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر کشور ما در
خصوص آن با مشکات زیادی مواجه شده است .فرزند آوری برای
زوج های جوان به طور طبیعی به  3س��ال بعد از ازدواج رس��یده
و معموال به یک فرزند خاصه می ش��ود چون شرایط مالی اجازه
داش��تن بیش��تر از یک فرزند را به آن ها نمی دهد به همین دلیل
هم ما در حال ورود به جامعه س��المند هس��تیم و این موضوع در
س��ال های آینده برای ما مشکل ساز خواهد بود .اولین مشکل در
خصوص کاهش نرخ باروری این است که ما در آینده نیروی جوان
الزم برای اینکه بتوانیم چرخ اقتصادی کش��ور را بگردانیم نداریم.
م��ا در حاضر به س��متی پیش م��ی رویم که از ه��ر  3ایرانی یک
نفر سالمند است ،افراد س��المند باالی  6۰سال نیازمند خدماتی
هس��تند که کش��ور ما توانای��ی ارائه آن را ن��دارد .همین حاال هم
س��المندان ما رها شده هستند چه برسد به سال های آینده ،بنابر
این ما با بخشی مواجه می شویم که از نظر جمعیتی پیر محسوب
می ش��وند و جوانانی که جایگزین این افراد س��الم شوند و نیروی
کار و مولد محس��وب ش��وند هم نداریم! البته این پنجره هنوز در
کش��ور ما باز اس��ت و ما می توانیم جبران مافات داشته باشیم اما
با این نرخ موالید در کش��ور ما امکان پذیر نیس��ت .نرخ موالید در
کشور ما  11در هزار است یعنی در حال حاضر در کشور ما به ازای
ه��ر هزار نفر جمعی��ت  11نفر اضافه می ش��ود و این یک فاجعه
بزرگ اس��ت .یک زمانی نرخ موالید در کشور ما باالی  3۰در هزار
ب��ود که اصطاح��ا به آن نرخ انفجاری گفته می ش��د .حاال اما در
چنین شرایطی قرار گرفتیم که فاجعه محسوب می شود.
چطور می توان جوانان را به ازدواج و فرزند آوری دعوت کرد؟
کش��ور های پیش��رفته نیز پیش از این با چنین مشکاتی مواجه
ب��وده اند و راهکار آن ها برای این مش��کل این بوده که با پذیرش
مهاج��ر بتوانند خاء جامعه جوان در کش��ور را بر طرف س��ازند،
از طرف دیگر سیاس��ت های تشویقی بس��یار باالیی را به ویژه در
خص��وص خانم ها لحاظ کردند تا جوانان به فرزند آوری تش��ویق
شوند .مس��ئولین ما هم باید سیاست های تشویقی برای ازدواج و
باروری اختصاص بدهند و از طرف دیگر هم آموزش های درس��ت
برای جوانان داش��ته باش��ند تا جوانان ما هدایت شوند و تحصیل
کردگان یک قش��ر هس��تند اما در کنار این ها اکثریتی هم وجود
دارد ک��ه توانای��ی الزم را برای تش��کیل زندگی مش��ترک ندارند.
حمایت ها باید به اش��کال مختلف صورت بگیرد ،مس��ئولین ما به
دلیل نبود اشتغال ،در دانشگاه ها را باز گذاشتند و نتیجه اش هم
ش��د همین که االن ش��اهد آن هس��تیم؛ فارغ التحصیان بیکار و
کاهش ازدواج در بین تحصیلکردگان!

عروسیها از ترس کرونا ،زیرزمینی شد؟

این روزها خبرهای خوبی از استانهای مختلف کشور به گوش نمیرسد.
با وجود اعام ممنوعیت برگزاری مراس��م عروس��ی ،بسیاری از زوج های
جوان که چند ماهی مراس��م ازدواج خود را به دلیل شیوع بیماری کووید
 1۹به تعویق انداخته بودند ،تصمیم به برگزاری مراس��م عروس��ی خود
گرفتهاند .این مراس��مها نه به ش��کل معمول ،بلکه به صورت مخفیانه در
منازل ،باغه��ا و حتی پارکینگ برگزار میش��ود ،حتی اخباری به گوش
می رس��د که برخی مراس��م عروس��ی خود را در روف گاردن یا پشت بام
مجتمع های مس��کونی برگزار میکنند که البته به گفته شاهدان چندان
پروتکل های بهداش��تی هم در آنها رعایت نمیش��ود .به گزارش ایرنا ،به
نظر میرسد ممنوعیت برگزاری مراسم عزا و عروسی در تاالرهای مهمانی
باعث ش��کلگیری ن��وع جدیدی از برگزاری مراس��م آن ه��م به صورت
زیرزمینی و مخفیانه شده است ،موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باعث
افزایش تجمعات ش��ده و میتواند آمار مبتایان به کووید  1۹را افزایش
دهد .البته اخبار متعدد از ابتای خوشهای افراد به کووید  1۹در مجالس
عروس��ی این موضوع را تایید میکن��د .همین چند روز پیش بود که یک
ع��روس ناقل ویروس کرونا در میهمانی عروس��ی خود بیش از  ۷۰نفر از
مهمانان را به کووید  1۹مبتا کرد .واکنشها به این نوع از مراس��مهای
عروس��ی نیز متفاوت اس��ت .گروهی همانند روال همیشگیش��ان با نگاه
طنز به ماجرا ورود کرده و مدام برگزار کننده و ش��رکت کنندگان در این
مراس��م را به تمسخر میگیرند اما گروهی دیگر هستند که با به اشتراک
گذاشتن تجربیات واقعی خود از برگزاری این مراسم در اقوام و نزدیکان
خود ،به شدت به آن میتازند .البته این ماجرا موافقانی هم دارد که گویا
از دوران قرنطینه خانگی خسته شده و عاقمندند در یک جشن عروسی
شرکت کنند ،حتی اگر به قیمت ابتا به کرونا تمام شود.
هفته گذشته بود که خبرهایی از بازگشایی تاالرهای پذیرایی در مناطقی
با وضعیت س��فید رسانهای ش��د که البته موافقان و مخالفانی هم داشت.
مخالف��ان ،این بازگش��ایی را باعث افزایش تجمع��ات و در نتیجه افرایش
تعداد مبتایان میدانستند و موافقان که اغلب زوجهای جوان و خانواده های
آنه��ا بودن��د میگفتن��د تعویق مراس��م عروس��ی خ��ود یا فرزندانش��ان
خس��ارتهای مختلفی را متوجه آنها کرده اس��ت .یک زوج که مراس��م
ازدواج خود را در اسفند ماه به دلیل شیوع ویروس کرونا برگزار نکردند و
همچنان منتظر بهبود شرایط بیماری هستند میگویند که برگزار نشدن
مراس��م باعث مش��کات فراوانی برای آنها ش��ده اس��ت .آنه��ا مجبورند
اجاره بهای منزلی را پرداخت کنند که هنوز در آن زندگی نمیکنند ،از طرفی
نمیخواهند بدون برگزاری مراس��م ،زندگی مشترک خود را شروع کنند.
البته در میان موافقان بازگشایی تاالرها ،صاحبان آنها هم حضور دارند که
معتقدند در حالی که مش��اغل پرخطر بازگشایی شده ،ممنوعیت فعالیت
آنها غیرقابل توجیه اس��ت .البته در تهران محسنی بندپی استاندار تهران
اعام کرده است که تا اطاع ثانوی بازگشایی تاالرها منتفی است.موضوع
این اس��ت که هر نوع تجمعی میتواند موجب گسترش ابتا به بیماری
ش��ود و پس از ش��یوع بیماری کووید  1۹یکی از نخس��تین توصیه های
مختصصان در س��طح جهان برای کنترل بیماری کووید  1۹جلوگیری از
تجمعات بود که باعث ش��د بس��یاری از تجمعات ممنوع شود که یکی از
آنها مجالس عروسی بود.
>مهمترین نگرانی ما افراد محتمل هستند

حمید س��وری اپیدمیولوژیس��ت ،اس��تاد دانش��گاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی و عضو کمیته مقابله با کرونا میگوید :عمده نگرانیهایی که در
نشستهای خود داریم ،این است که افراد محتمل یعنی افرادی که هنوز
هیچ عائم بالینی ندارند و به ظاهر س��الم هس��تند ،بیماری را به دیگران
منتقل کنند و احتمال این انتقال در چنین مراسمهایی بسیار زیاد است.
این نگرانی در حالی از سوی این عضو کمیته مقابله با کرونا ابراز می شود
ک��ه اقدامات اولیه هم مثل تب س��نجی و امثال آن که برای شناساس��ی
افراد محتمل انجام میگیرد ،کفایت الزم برای شناس��ایی افراد محتمل یا

بیمار را ندارد .چرا که به گفته س��وری در جامعه ما تب فقط  4۰درصد
از اف��راد دارای عائ��م را شناس��ایی میکند و در  6۰درص��د موارد ،فرد
م��ی تواند مبتا یا محتمل به بیماری باش��د ،ولی هیچ عامتی از تب در
وی وجود نداشته باشد .بنابراین مهمترین نکته در این شرایط این است
که احتمال انتقال به حداقل ممکن برسد.
ش��واهد نشان میدهد کش��ورهایی توانس��تهاند در کنترل اپیدمی موفق
عم��ل کنن��د که با س��خت گیری تم��ام مق��ررات را به اج��را درآورده و
نتایج موثری هم کس��ب کردهاند؛ به گفته س��وری اگر در اجرای قوانین
س��ختگیریهای الزم در نظ��ر گرفت��ه ش��ود و متخلف��ان ب��ه عنوان
قانونش��کن مورد بازخواس��ت قرار گیرند ،ش��رایط خیل��ی بهتر خواهد
ش��د .چون در واقع اگر کس��انی که در این شرایط مراسم عروسی برگزار
میکنند توسط پلیس توقیف شوند شرایط متفاوت خواهد بود .برگزاری
این مراس��م در چنین ش��رایطی جان عده زیادی را به خطر می اندازد و
نوعی تجاوز به س��امت دیگران محسوب می شود.فارغ از مباحث قانونی
نگاه��ی به این ماجرا از زاویه دیگر نش��ان میدهد ای��ن اتفاق یک رفتار
ضداجتماعی محس��وب میش��ود که میتواند نتیجه خودخواهی افراد و
نداش��تن آگاهی الزم از ش��رایط موجود کش��ور باش��د .به این معنی که
ای��ن افراد ب��ه دلیل این که میخواهند برای خود یا فرزندانش��ان خاطره
بس��ازند ،این رفتار ض��د اجتماعی را انج��ام داده و جان ع��ده زیادی را
به خطر میاندازند.
>مخفیانه برگزار شدن مراسم عروسی

اما نکته دیگری که در این بین میتوان به آن اش��اره کرد ،این اس��ت که
مخفیانه برگزار شدن این مراسمها باعث میشود افراد کمتر پروتکل های
بهداش��تی را رعایت کنند .به طوری که برخی معتقدند اگر این مراسمها
به ص��ورت معمول در تاالرها برگزار میش��د ،با رعایت نکات بهداش��تی
صورت میگرفت و مخفیانه برگزار ش��دن آن باعث میشود هیچ نظارتی
ب��ر برگزاری آنها صورت نگیرد .س��وری هم معتقد اس��ت :قطعا مخفیانه
برگزار ش��دن این مراسمها به رعایت نکردن نکات بهداشتی دامن میزند
ام��ا در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمیکند چ��را که ما معتقدیم در چنین
ش��رایطی چنین تجمعاتی نباید برگزار شود.وی میافزاید :بعضا مشاهده
می ش��ود عدهای ب��رای برگزاری مهمانیهای خصوصی خود تس��تهای
آزمایش��گاهی انجام میدهند و وقتی تست آنها منفی گزارش شد به این
تصور که بیمار نیس��تند مهمانی یا مراس��م خصوصی برگزار میکنند .در
صورتی که تستهای انجام شده تا حد زیادی نتیجه را به صورت کاذب،
منفی نشان میدهند .آمارها نشان میدهد حدود  2۰درصد تستها نتیجه
را منفی کاذب نش��ان میدهند .در صورتی ک��ه طبیعتا باید با روشهای
پیش��رفتهتر ی��ا تکرار آزمایشها و نمونه گیری درس��ت مطمئن ش��ویم
نتیجه تس��ت واقعا مثبت اس��ت یا منفی .بنابراین صرف گرفتن تستها
کفایت نمیکند.
> ۱۰تا  ۱۲میلیون نفر نسبت به اپیدمی ،ایمنی پیدا کردهاند

مشخص است که اساسا سرعت گسترش اپیدمی به همین موارد بستگی
دارد و با توجه به اینکه جامعه ما تا رسیدن به ایمنی اجتماعی یا گلهای
فاصل��ه زی��ادی دارد طبیعتا این اتفاقات میتواند بار ناش��ی از اپیدمی را
در جامع��ه ما چند برابر کند.به گفته س��وری بر اس��اس برآورد وی تا به
امروز چیزی بین  1۰تا  12میلیون نفر ایمنی در افراد ایجاد ش��ده است
که این رقم نش��ان میدهد تا رس��یدن به مرز  ۵۰میلیون نفری که در
نتیج��ه آن ایمنی گلهای ایجاد ش��ود فاصله زی��ادی داریم .در واقع هنوز
 8۰درصد افراد ایمنی پیدا نکردهاند که تعداد بس��یاری از آنها گروههای
حس��اس هستند که احتمال بستری ش��دن و مرگ در آنها بیشتر است.
بنابراین ابتا و مرگ افراد میتواند اتفاق نیافتد اگر که نخس��ت قوانین با
س��ختگیری بیشتری اجرا شود و دوم اینکه مردم از انجام رفتارهای غلط
و ضداجتماعی بپرهیزند.
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ادامه برخورد با خانه های مجردی
س�ردار حس�ین رحیمی ،فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت :اراده پلیس این است که با
خانهه�ای مجردی که برای محالت مزاحمت ایجاد می کنند ،برخورد ش�ود .این طرح در
اواخر س�ال گذشته به واسطه تماسهای گسترده ش�هروندان ساکن در آن محله به اجرا
در آمد .مردم به شدت از وجود این خانههای مجردی گالیه میکردند و عنوان میشد افراد
ساکن در این خانهها بواسطه اعتیادی که دارند برای آنها ایجاد مزاحمت می کنند/.برنا

کرونا خبر
جهان

تعداد مبتالیان 7 :میلیون و  995هزار و
 877نفر
تعداد فوتی ها ۴35 :هزار و  598نفر
تعداد بهبود یافت�گان ۴ :میلیون و 128
هزار و  318نفر
ایران

تعداد مبتالیان 189 :هزار و  87۶نفر
تعداد فوتی ها 8 :هزار و  95۰نفر
آمریکا

تعداد مبتالی�ان 2 :میلیون و  1۶2هزار و
 228نفر
تعداد فوتی ها 117 :هزار و  858نفر
برزیل

تعداد مبتالیان 8۶7 :هزار و  882نفر
تعداد فوتی ها  ۴3 :هزار و  389نفر

خبر

جمعهبازارپروانهدوبارهراهافتاد

ش��هردار منطق��ه  12گف��ت :ب��ا توج��ه ب��ه
تصمیم گیری های جدید امکان فعالیت مجدد
جمعه بازار پروانه فراهم ش��ده است .به گزارش
فارس ،علی محمد افزود :آخرین قرارداد حقوقی
پاساژپروانهیکقراردادسهسالهبودهاستکهبهمن
ماه سال گذشته مهلت اجرای آن به پایان رسید.
البته در حین قرارداد هم تاش شد تا اقداماتی
برای ایمن سازی بهتر این مجموعه در برابر آتش
س��وزی انجام بگیرد .البته برخی از ایرادات این
مجموعه باید ریش��ه ای با کار عمرانی برطرف
ش��ودو نمی توان با یک کار معمولی مشکل را
بر طرف کرد .قرار بود علیرغم پایان قرارداد کسب
و کاری در پاساژ پروانه تا آخر فروردین ادامه پیدا
کند اما به دلیل شیوع کرونا این موضوع محقق
نش��د و مجبور به تعطیلی فعالیت ها ش��دیم.
امروز شرایط به گونه ای است که امکان فعالیت
جمعه بازار پروانه مجدد مهیا شده است و تاش
ش��هرداری منطقه  12این اس��ت که بتوانیم با
هم��کاری های ف��ی ما بین با هم��ه ذی نفعان
بتوانیم مجدد فعالیت جمعه بازارها را رقم بزنیم.

روی خط آفتاب
88318556-88318555
پیام کوتاه3000141427 :

 -1۶11مه��دی پناه��ی :از توج��ه و
پیگیری روزنامه وزین آفتاب یزد نسبت
به چاپ پیام های مردمی سپاس��گزاری
می کنم)3/24( .
 -1311ج��واد شورگش��تی از نیش��ابور:
ای��ن جان��ب همس��ر و فرزن��دی دارم،
مستأجر و سال هاست بیکارم .نبود کار
در شهرس��تان ها ،معضلی برای جوانان
به ویژه متأهان شده است .اگر بخواهم
برای کار به تهران سفر کنم ،زندگی در
این شهر بخصوص برای مستأجرانی که
پول ره��ن و اجاره خانه ک��ه این روزها
گ��ران هم ش��ده ،مش��کات فراوانی به
هم��راه دارد .می گوین��د ازدواج کنید.
افرادی مانند من ازدواج کرده و بیکارند،
تکلیف شان چیس��ت .آیا کسی به فکر
امثال من هست؟()3/24
-1925یک��ی از دوس��تان س��اندویچ
فروشی زنجیره ای داشت ،گفت بازرسان
بهداش��ت به سرویس بهداش��تی ایراد
گرفتند و این مسئله باعث شد پرونده به
دادگاه برود .از این که برخی بازرسان تا
این حد حساس��ند ،خوب است .اما بهتر
است بیشتر به فکر رستوران هایی باشند
که کارگران افغان دارند ،از بهداشت هم
خبری نیست! علی از تهران()3/24
 -1232م��ردم توقع دارند که ش��رایط
زندگ��ی بهتری پیدا کنند س��ختیهای
زی��ادی آنها تحمل کردن��د باید باالخره
اوضاع زندگی آنها بهتر شود)3/2۵( .
 -1229آق��ای مظف��ری! زمان��ی قانون
مالک و مستاجر و مدت قرارداد  2سال
بود اما بعد از سال  6۷قراردادها یکساله
ش��ده چرا قراردادها به نفع مستاجرین
نباش��د؟ مردم توقع دارند قوانین به نفع
طبقه ضعیف باشد)3/2۵( .
پیامهای مردمیدر صفحات8-۶-3
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ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ

ﻓﻮت ﮐﻮدک  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮐﻮدک آزاری

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻭﻳﮋﻩ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ ﻣﺸــﻬﺪ
ﮔﻔﺖ :ﺩﺧﺘﺮ  10ﺳــﺎﻟﻪﺍﻯ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﺒﻮﺩﻯ ﺩﺭ
ﺑــﺪﻥ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﻛﻮﺩﻙ ﺁﺯﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻯ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﺳــﺖ .ﻗﺎﺿﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻛﺒﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧــﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﮔﻔﺖ ﻭ ﮔﻮ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﻧﺎ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ  10ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺭ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳــﺘﺎﻥ ﺩﻭ ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓــﺖ .ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ:
ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﺍﻳــﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻣﻬــﺮﻩ ﻛﻤﺮ ﻭ
ﺧﻮﻧﺮﻳﺰﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻭﻳــﮋﻩ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ ﺩﺍﺩﺳــﺮﺍﻯ
ﻣﺸــﻬﺪ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﻣﻘﺘﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺎﺩﺭﻯ ﻭ ﭘﺪﺭ
ﺧــﻮﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣــﺎﺩﺭﻯ ﺩﺧﺘﺮ ،
ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
داﻟﺘﻮن ھﺎ در ﻣﺸﮫﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ

ﻗﺎﺿﻰ ﻭﻳﮋﻩ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﻯ ﮔﻔﺖ 3 :ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺻﺪﺍ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺳــﺘﮕﻴﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻛﻨﺎ ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻗﻨﺒﺮﻯ ﺭﺍﺩ
ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ 3ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻦ  7ﮔﻮﺷﻰ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ،ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﺪﺍ ﺩﺍﺭﺩ
ﺻﺪﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ
ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻨﺴــﻰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﻋﺎﻟﻰ
ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ:ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻭ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ،ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺒﺘﺬﻝ ،ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﻏﻔﺎﻝ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺣﻮﺍﺩﺙ

ﻗﺘﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺠﻴﻊ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ

ﮐﺸﻒ  ۵۰ﮐﯿﻠﻮ ﺷﯿﺸﻪ

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﺯ
ﻛﺸــﻒ  50ﻛﻴﻠﻮ ﻭ  200ﮔﺮﻡ ﺷﻴﺸﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ
ﻭ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ  3ﺳﻮﺩﺍﮔﺮ ﻣﺮگ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳﺮﻫﻨﮓ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ
ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔــﺮﺍﻩ ﺁﺯﺍﺩﮔﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺍﻣــﺎﻡ ﻋﻠﻰ )ﻉ(
ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ .
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﻰ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻭ ﮔﺮﻳﺰ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺘﻬﻤــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺻﺪﺭ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ 2ﺳﺮﻧﺸــﻴﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺳﺮﻫﻨﮓ ﺣﺴﻨﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ ﺍﺯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ  50ﻛﻴﻠﻮ ﻭ  200ﮔﺮﻡ ﺷﻴﺸﻪ
ﻛﺸﻒ ﺷــﺪ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﺮ ﺳــﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﻴﺮ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺗﻬــﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ  3ﻧﻔــﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻳﻚ
ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻍ ﻓﻴﺾ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺗﺴﻨﻴﻢ ،ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺣﺴﻴﻦ ﺭﺣﻴﻤﻰﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﻚ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻍ ﻓﻴﺾ ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺍﻇﻬﺎ ﺭ ﻛﺮﺩ :ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ
ﺧﺒــﺮﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ  3ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻍ
ﻓﻴﺾ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻭﺍﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﻭﻳﮋﻩ ﭘﻠﻴﺲ
ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﻡ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑــﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ 3

ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺮﺩﻯ  32ﺳﺎﻟﻪ ،ﺯﻧﻰ  28ﺳﺎﻟﻪ
ﻭ ﻛﻮﺩﻙ  4ﺳــﺎﻟﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻓﺠﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﻣﺜﻠﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .ﺗﻴﻢﻫﺎﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  10ﺳــﺎﻋﺖ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻭﻯ ﺑﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻛﺮﺩ.ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﻗﺎﺗﻞ ﭘﺴــﺮﻋﻤﻮﻯ ﻣﻘﺘﻮﻝ )ﭘﺪﺭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ( ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺭﺣﻴﻤﻰﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻗﺘﻞ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺖ:

رﺳﯿﺪﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳــﻮﻡ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫــﻰ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﺯ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮﻯ ﻣﺘﻬﻤﻰﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺭﺳﻴﺪﻫﺎﻯ ﺟﻌﻠﻰ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ 600ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺑﺮﻧﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻩ ﻗﺎﺳﻢ ﺩﺳﺘﺨﺎﻝ ،ﮔﻔﺖ :
ﺑﻴﺴــﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻢ ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸــﺖ ﻣﺎﻩ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻛﻼﻫﺒــﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ
ﺩﺭ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ 31ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻗﻀﺎﺋﻰ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﺳﻮﻡ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺷﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ
ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺷﺎﻛﻰ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﮔﻔﺖ ،ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  120ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺁﮔﻬﻰ ﻓﺮﻭﺵ
ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺛﺒﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ،ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ
ﮔﻮﺷﻰ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﻯ ﺩﺭﺏ ﻣﻨﺰﻝ
ﻣﺎ ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻃﺮﻳﻖ ﺍﭘﻠﻴﻜﻴﺸﻦﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ATMﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ ﻛﺮﺩ ،ﺩﺭ

ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺑﻢ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻰ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻰ ﺍﺵ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ ،ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﺭﺍ
ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﻣﻦ ﻫﻢ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻫﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﺵ
ﺑــﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻡ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳــﺎﻋﺘﻰ ﺑــﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻤﺎﺱ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷــﺪﻡ ﭘﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺴــﺎﺑﻢ ﻭﺍﺭﻳﺰ
ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺍﻓﺰﻭﺩ  :ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴﻰ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻰ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ
ﺍﺭﺯﺵ ﺭﻳﺎﻟــﻰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻓــﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﺣﺪﻭﺩ 100
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖﻫﺎﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭﺝ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺟﻌﻠﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧــﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺖ :
ﻛﺎﺭﺁﮔﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﻯ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺑﺎ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻩ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩﻳﺎﺭ
ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﻯ ﻧﺎﺣﻴﻪ  31ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺶ
ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ
ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ.

ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪﺍﻯ ﺍﺯ ﺧﺒﺮ ﻗﺘﻞ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﻣﻰﮔﺬﺭﺩ ،ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ  14ﺳﺎﻟﻪ
ﻃﺎﻟﺸﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪﺭﺵ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳﻴﺪ .ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺤﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﻗﻠﺒﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﭽﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ
ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﺪﺭﺵ ﻛﺸﺘﻪ ﺷــﺪ ،ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺷﺪﻳﺪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎﻯ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻭ ﻗﺘﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻣﻮﺝ ﭘﺴﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﻫﺸﺘﮓ ﺯﺩﻥﻫﺎ
ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﻓﺘــﺎﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﺟﮕﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺳــﻮﺯﺍﻧﺪ ﻭ
ﻛﻢ ﻛﻢ ﺩﺍﺷــﺘﻴﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻼﻳﻰ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ
ﻃﺎﻟﺸــﻰ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺧﺒﺮ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺷﻮﻙ ﺯﺩﻩ ﻛﺮﺩ،
ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ،ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺩﺧﺘﺮ  16ﺳــﺎﻟﻪﺍﻯ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﺑﻪ
ﻗﺘﻞ ﺭﺳﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﻍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ
ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﻭ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺗﺎﺯﻩ ﺷــﻮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ،ﺑﺮﺧﻰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺘﻞ ﺍﻳﻦ
ﺩﺧﺘﺮ  16ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳــﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻤﻮﻯ ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮ

ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ﺳــﺮﺯﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ
ﺑﻴﺦ ﺑﺮﻳﺪ ﻭﺧﻮﺩ ﺭﺍﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺭﻛﻨﺎ؛ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪﻭﺩ 22:30ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ25ﺧﺮﺩﺍﺩ
ﺟﻮﺍﻥ 23ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻛﺎﺭﺩﻯ
ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺘﺮﻯ11ﻭﻟﻴﻌﺼﺮ )ﻋﺞ(
ﺁﺑــﺎﺩﺍﻥ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛــﺮﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﺸﺘﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺟﻮﺍﻥ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ
ﮔﻔﺖ  :ﺳﺮﻫﻤﺴﺮ 19ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺵ
ﺭﺍ ﺍﺯﺗﻨــﺶ ﺟــﺪﺍ ﻛــﺮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬــﺎﺭ  56ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ.ﺩﺭ ﭘﻰ ﺍﻳــﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴــﺲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﺯﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺳﺮﺻﺤﻨﻪ ﺟﺮﻡ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻗﺎﺗﻞ ﺳــﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺟﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳــﺮ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺑﻨﺪ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻫﻤﺴــﺮﺵ ﻣﺘﻮﻟﺪ

 16ﺳــﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ؟ ﻣﺎﺩﺭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺩﺭ
ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﮔﻔﺖ  :ﭼﻨﺪ ﺳــﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮ
ﺳﺎﺑﻘﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺳﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﺮﺩﻡ.
ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺍﺷــﺮﺍﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻃﻰ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ
ﻟﻔﻈﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ ،ﺷــﺮﻭﻉ ﺑــﻪ ﻛﺘﻚ ﻭ ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻥ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﻛﺮﺩ ،ﺣﺘﻰ ﺳــﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﻮﺑﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺎﻯ ﺳــﺮ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﺩﺍﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻭ ﻋﻤﻮﻯ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﺴــﺒﺘﻰ ﺑﺎ
ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻮء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺩﺭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺵ ﺳﺎﺑﻘﻪ

ﺳﺎﻝ 1380ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻋﻠﺖ ﻗﺘﻞ

ﻭﻯ ﮔﻔﺖ  :ﻋﺮﻭﺱ ﺟﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒﻞ  2ﺭﻭﺯ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻋﻘﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﺭ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺟﻮﺍﻥ 1ﺳﺎﻝ
ﺑــﻪ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻯ ﻫﻤﺴــﺮﺵ
ﻣﻰﭘــﺮﺩﺍﺯﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻛــﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻣﺸــﻬﺪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺍﻧﺪ .ﻗﺎﺗﻞ ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮔﻔﺖ  ،ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺮ ﻫﻤﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺎ ﻛﺎﺭﺩ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺟﺪﺍ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻠﻴﺲ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﺟﺴﺪ ﺯﻥ
ﺟﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻭﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼــﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﻯ
ﻣﺮﺩ ﻫﻤﺴﺮﻛﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺟﻨﺎﻳﻰ ﭘﻠﻴﺲ ﺁﮔﺎﻫﻰ
ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ.

ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ،ﺧﻔﺖ ﮔﻴﺮﻯ ،ﺷﺮﺍﺭﺕ ﻭ  ...ﺩﺍﺭﺩ ،ﺣﺘﻰ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺮﻣﺮﺩﻯ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻘﺘﻮﻝ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷــﺪ ﻭ
ﺣﺎﻻ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﻧﺪﺍﺧﺖ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﺩﻳﻪﺍﺵ
ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﻭﺛﻴﻘﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ ﮔﺮﻭ
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻦ ﻭ ﻧﻪ ﭘﺪﺭ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻰﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﭘﺪﺭ
ﻭ ﭘﺪﺭﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻓﺎﻃﻤﻪ )ﻫﻤﺴﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻡ( ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﺩﺭ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﺑﻮﺩﻩ
ﻛﺬﺏ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﻟﻔﻈﻰﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭ
ﺷــﻮﻫﺮﻡ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍﻳﺶ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺍﺻﻼ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﺎﻣﻮﺳﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻋﻤﻮﻯ
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻣﻰﻛﻨﻢ ،ﺍﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻫﻤﺴــ ِﺮ ﺩﻭﻡ ﻣﻦ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑﺎ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﺪﺍﺷﺖ.ﻭﻯ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭼﻨــﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻛﺬﺏ ﺍﺯ ﻧﺤﻮﻩ ﻗﺘﻞ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺸــﺮ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﻣﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍﺳﺖ.

ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ 5758

ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺭﻳﻮ ﻣﺪﻝ  84ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 38 :ﺍﻳﺮﺍﻥ  638ﻥ  47ﺑﻪ
ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 01001866 :ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳــﻰ NAS61002251103612 :ﺑﻪ ﻧﺎﻡ :ﻣﺴﻌﻮﺩ
ﺻﺎﺩﻗﻰ ﻣﺠﺮﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

اﻓﻘﯽ

 - 1ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﻛﻴﺴﻪ ﭘﺮﺍﻓﺎﺩﻩ  - 2ﻛﺎﺭﻫﺎ
 ﭘﺪﺭ ﺷﻌﺮ ﻧﻮ  -ﻋﺼﺎﻯ ﺣﺮﻭﻑ  - 3ﻣﺰﻩﺍﻭﻝ ﺧﺮﻣﺎﻟﻮ  -ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ  -ﻛﺎﺭ ﺑﺮ
ﻋﻬﺪﻩ ﻛﺴــﻰ  - 4ﺁﺏ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﻠﻴﺴﻰ -
ﻃﺒﺦ ﻏﺬﺍ  -ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ
 ﭘﺸﺘﻪ ﺧﺎﻙ  - 5ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ  -ﺑﻰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺁﺳــﺎﻥ  - 6ﺭﺳﻢ ﻛﺮﺩﻥ ،ﻛﺸﻴﺪﻥ  -ﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ  -ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻘﺎﺷﻰ
 - 7ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭ  -ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺸﺘﻚ  -ﻧﻮﻋﻰ
ﻣﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻝﻫﺎﻯ ﺳــﻴﺎﻩ  - 8ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺁﺭﺍﻳﺸﻰ  -ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺁﺑﻰ ﺧﺎﻛﻰ  -ﺧﻮﺩﻡ
 - 9ﺍﻟﻔﺖ  -ﺯﻳــﺎﺭﺕ ﻛﻨﻨﺪﻩ  -ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺷــﺪﻩ  - 10ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  -ﻛﻴﻒ
ﺳــﻔﺮﻯ  -ﺁﺳــﻴﺎﻯ ﺩﻫﺎﻥ  - 11ﺷﻬﺮ
ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ  -ﻫﻤﺴﺮ ﺳﻐﺪﻯ ﺍﺳﻜﻨﺪﺭ -
ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ  - 12ﺑﻴﻜﺎﺭﻩ  -ﺳﻮﺩ ﺣﺮﺍﻡ -
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ  -ﺑﻼﻳﺎ  - 13ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻴﻜﻠﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
 ﻓﻦ ﻣﺨﺼﻮﺹ  -ﺍﻣﺮ ﺭﻓﺘﻦ  - 14ﺷﻬﺮ -ﺳﺘﻮﻥ ﺧﻴﻤﻪ  -ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ
 - 15ﺷﺎﻋﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻌﺮ " ﺳﻴﺎﻩ
ﻣﺸﻖ "

ﻣﻔﻘﻮدی

ﺍﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﻣﺪﻝ  87ﺭﻧﮓ ﻧﻘﺮﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰ 30 :ﺍﻳﺮﺍﻥ  852ﺏ  12ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ:
 2495603ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ S1412287499327 :ﺑﻪ ﻧﺎﻡ :ﻣﻴﻼﺩ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰﻫﺎ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻰ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻰﺑﻰ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﻴﺼﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3864ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺳﻴﺪﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﻣﻔﻘﻮﺩ
ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﻳﻚ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮ200ﺳﻰ ﺳﻰ ﺍﻧﮋﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻰ ﺑﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ 0196NB1711318 :ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻨﻪ N131ACAKHEJSN14323:ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺳﻴﺪ
ﺑﺎﻗﺮ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﺳــﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ (ﻭﺑــﺮگ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳــﻴﻜﻠﺖ ﻣﺪﻝ 1395:ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻨﻪ:
 N2DEAKGDJG3R03755ﺑــﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗــﻮﺭ JF16EFGGM00476 :
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 134/59395 :ﻣﻔﻘﻮﺩﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﺮﺷــﻴﺎ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﻯ ﻣﺪﻝ 1382ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ :
 82820210ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ 12682004729 :ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ 78 :ﺍﻳﺮﺍﻥ  332ﺱ 39
ﻣﻔﻘﻮﺩﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﻣﺠﻮﺯ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻓﻴﻮﻧﻰ ﺑﺎ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻯ ﺁﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻣﻬﺮﺷﺎﺩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ
 / 3032 / 130ﺩ  97 /ﻭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ  97 / 3 / 6ﺑــﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﺁﺑﺎﺩ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺑﻰ ،ﺟﻨﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳــﺎﻳﭙﺎ  -ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ  -ﭘﻼﻙ  ،7ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎﺭﻡ،
ﻭﺍﺣﺪ  10ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ
ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻤﻮدی

ﻣﻔﻘﻮدی

ﻣﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻓﺮﺑﺪ ﺷﻔﻘﺘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻓﺮﻳﻮﺭ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  3036ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺁﺳﺘﺎﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺷﺘﻪ ﺑﺮﻕ ﻗﺪﺭﺕ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ  149010202576ﻭ  90/12/03ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰﻭﺍﺣﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ
ﺩﻭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻯ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ _ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻯ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﻮﻗﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﻬﺮﺍﺩ ﻣﻬﺪﻱ ﭘﻮﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ 12221
ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  33071ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺯﺷﻲ ﻃﺒﻘﻪ  2ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﻣﺪﺭﻙ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺨﺮﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  945ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ
ﺧﻮﻯ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﻯ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ
ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﺷﺮﻓﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻧﻰ,
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻯ ,ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ,ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎﻥ ,ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻔﻘﻮدی

ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳــﺎﻳﭙﺎ  141ﺭﻧﮓ ﻧﻮﻙ ﻣﺪﺍﺩﻯ ﻣﺘﺎﻟﻴﻚ ﻣﺪﻝ 1384
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ  873 _ 55ﺹ  52ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺗﻮﺭ  01350177ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ
 S1482284134817ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻫﺎﺩﻯ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻋﻼم ﻣﻔﻘﻮدی ﻣﺪارک ﺧﻮدرو

ﻣﺪﺭﻙ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻰ ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﺒﺎﺯﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 11338ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺭﺷــﺘﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗــﺮ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ
ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻰ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ ﺑﺎ ﺷــﻤﺎﺭﻩ  502561ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ
ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺭﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ ﺟﺎﺩﻩ
ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻟﻴﮕﻮﺩﺭﺯ ﻗﺪﻳﻢ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺳﺮ ﻋﺮوس ١٩ﺳﺎﻟﻪ آﺑﺎداﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮش از ﺑﺪن ﺟﺪا ﺷﺪ

ﭘﺸﺖﭘﺮدهﻗﺘﻞدﺧﺘﺮ ۱۶ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﻔﻘﻮدی

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻳﺶ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺎﻳﺖ
ﺷــﺪﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺭﺳــﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺭﺣﻴﻤﻰ ،ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

اﻋﻼم ﻣﻔﻘﻮدی ﻣﺪارک ﺧﻮدرو

ﺑﺮگ ﺳــﺒﺰ ﻭ ﺳــﻨﺪ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﭘﮋﻭ  slx 405ﻣﺪﻝ  97ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺎﺳﻰ  NAAM31FE7JK112312ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ
ﻣﻮﺗﻮﺭ B0060676 181ﻭ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﭘﻼﻙ  818 -54ﻝ  76ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﻣﻮﻻﺋﻰ ﻓﺮﺩ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻳﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ 09135237967

 - 1ﻃــﺮﺡ ﻭ ﻣﺪﻝ – ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﻧﻴﻜﻼﻯ
ﮔﻮﮔﻮﻝ ﺭﻭﺳــﻰ  - 2ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ  -ﺍﻓﺴﺮ
ﺍﺭﺷﺪﻓﺮﻧﮕﻰﻫﺎ-ﺗﻜﻴﻪﺩﺍﺩﻥ - 3ﺿﻤﻴﺮ
ﺟﻤﻊ  -ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﻴﺮﻯ  -ﺭژﻩ
ﻧﻈﺎﻣﻰ -ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ  - 4ﭼﻤﭽﻪ
 ﺳﻨﮓ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳــﺎﺯ  -ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﻫﻨﺪﻫﻤﺮﺯﻡ ﮔﺎﻧــﺪﻯ  - 5ﮔﺮﺩﺵ  -ﺩﻫﺎﻥ
ﺩﺭﻩ  -ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻏﻼﻡ  - 6ﻗﺎﺭﻩ ﺳﺮﺳﺒﺰ
 ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ  -ﺍﺧﺘﺮﺍﻉ ﻣﺎﺭﻛﻨﻰﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻰ  - 7ﺍﺯ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎﻯ
ﺷﻌﺮﻯ  -ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻴﻤﻪ  -ﻛﻤﺎﻧﮕﻴﺮ
ﺣﻤﺎﺳــﻰ  - 8ﭘﻮﻝ ﺁﺳﻴﺎﻳﻰ  -ﻓﻦ
ﺳــﺎﻻﺭﻯ  -ﺷــﻬﺮ ﺗﻮﺕ  - 9ﻗﺼﺪ
 ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳــﺎﻭﻩ  -ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ - 10ﻫﻢ ﭘﻴﺸــﻪ  -ﺍﻫﻠﻰ  -ﺗﺠﺪﺩ ﻃﻠﺐ
 - 11ﺍﺻﻄﻜﺎﻙ  -ﻏﺮﻧﺪﻩ  ،ﺧﺮﻭﺷﻨﺪﻩ
 ﻭﺣﺸﺖ  - 12ﻳﮕﺎﻧﻪ  -ﺭﻭﺩ ﺷﻤﺎﻟﻰ– ﻭﻳﺮﺍﻳــﺶ  - 13ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺣﺮﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ
 ﻛﻨﺪﻥ ﮔﻮﺭ  -ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ  -ﻗﻌﺮ - 14ﺑﻠﻪ ﺭﻭﺳﻰ  -ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺩﻥ  ،ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﮔﻞ ﻳﻘﻪ ﻧﺸﻴﻦ  - 15ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮﺕﺧﺪﻳﺠﻪ )ﺱ(  -ﻧﺎﻡ ﭘﺴﺮﺍﻧﻪ

ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﻩ5757

ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ
ﮐﺸﻒ ﮐﺎﺷﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﻨﺠﺎھﻪ

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻳﮕﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ،
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﻛﺎﺷﻰ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﺷﻬﺮ
ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ ﭘﻠﻴﺲ،
ﺍﻣﻴﺮ ﺭﺣﻤﺖ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﺴﺐ
ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺩﻭﺳــﺘﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﺨﺶ ﻓﻴﻠﻤﻰﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺣﺎﻭﻯ
ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﺎﺷــﻰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ،ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻪ
ﺻــﻮﺭﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻳﮕﺎﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ .ﻭﻯ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ:
ﺑﺎ ﺍﺷــﺮﺍﻑ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ،ﺑﻪ ﻣﺤــﺾ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﻛﺎﺷﻰ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻋﻴﻨﻰ
ﻭ ﻣﺸــﺨﺼﺎﺕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺷــﻰ ﺣﻤــﺎﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﺷــﻬﺮ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﻨﻮﺍﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﻪ ﺳــﺮﻗﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻨﺰﻝ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺭﺳﻰ
ﺍﺯ ﺁﻥ ،ﻳﻚ ﻛﺎﺷــﻰ ﻧﻮﺷــﺘﻪ ﻣﺴــﺮﻭﻗﻪ ﺣﻤﺎﻡ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ ﻛﺸﻒ ﺷﺪ.

ﻣﺮگ  ۲ﮐﻮدک زﯾﺮ آوار

ﺭﻳﺰﺵ ﺩﻳــﻮﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻰﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺳــﺘﺎﻫﺎﻯ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥ ﺳــﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ  2ﻛﻮﺩﻙ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﻛﺎﻡ ﻣﺮگ ﻛﺸــﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻯ
ﭘﻠﻴﺲ ،ﺩﺭ ﭘﻰ ﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮﺭﻳﺖﻫﺎﻯ
ﭘﻠﻴﺲ  110ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﺭﻳﺰﺵ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ
»ﻭﻟﻴﻜﭽﺎﻝ« ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﺭﻯ ،ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﺎﺳﮕﺎﻩ
ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻰﺑﻨﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ  ،ﺩﻭ ﻛﻮﺩﻙ  10ﻭ  8ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ
ﺩﭼﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﮔﻰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻫﺎﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺁﻣﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺪﺕ
ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﺩ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﻋﻠﺖ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺳﺖ.
اﻧﮫﺪام ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺳﻼح

ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰﺍﺳــﺘﺎﻥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ
ﺍﺯ ﺍﻧﻬــﺪﺍﻡ ﺑﺎﻧــﺪ ﺧﺮﻳــﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳــﻼﺡ ﺩﺭ
ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻭ ﻛﺮﺩﻛﻮﻯ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﻠﻨﺎ ،ﺳــﺮﻫﻨﮓ ﺭﺿــﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰﺍﺳــﺘﺎﻥ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺮﻯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻼﺡ ﺩﺭ
ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ﺷــﺪﻧﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﭘﺲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ
ﺑﺎ ﻣﻘــﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻰ ،ﺩﺭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗــﻰ ﺿﺮﺑﺘﻰ  6ﻧﻔﺮ
ﺍﺯ ﺍﻋﻀــﺎﻯ ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎﻥﻫﺎﻯ ﮔﺮﮔﺎﻥ ﻭ
ﻛﺮﺩﻛﻮﻯ ﺩﺭ ﻣﺨﻔﻴﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﮔﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻛﺸﻒ  19ﻗﺒﻀﻪ ﺳﻼﺡ ﺷﻜﺎﺭﻯ
ﻏﻴﺮﻣﺠــﺎﺯ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﻭﻳﻨﭽﺴــﺘﺮ ﻭ  5ﺗﻴﺮ ،ﮔﻔﺖ:
ﺳﺮﺩﺳﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ ،ﺳﻼﺡﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ.

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

ﺳﻴﺎﺳﻰ

رﺋﯿﺴﯽ :ﻫﯿﭻ ﭘﺮوﻧﺪهای زﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﻧﺪارﯾﻢ
ﺭﺋﻴﺲ ﻗــﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺯﻳــﺮ ﻣﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ
ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺖ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ .ﺷﺎﻳﻌﻪﺳﺎﺯﻯ،
ﺩﺭﻭﻍ ﭘﺮﺍﻛﻨﻰ ﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﺯﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺳــﻢ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺭﺳﺎﻧﻪ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺭﺋﻴﺴــﻰ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻋﺎﻟﻰ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺑﻨﺎﻯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ
ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻫﻴﭻ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﺍﻯ ﺯﻳﺮ ﻣﻴﺰ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ،ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩﻫﺎ ﺯﻳﺮ
ﺩﺳﺖ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺍﺳﺖ .ﺷﺎﻳﻌﻪﺳﺎﺯﻯ ،ﺩﺭﻭﻍﭘﺮﺍﻛﻨﻰ

ﻭ ﺗﻬﻤــﺖ ﺯﻧﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺳــﻢ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷــﺖ :ﺁﺷــﻔﺘﮕﻰ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴــﻜﻦ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﻻﺧﺺ
ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺿﻌﻴﻒ ﺭﺍ ﺩﭼﺎﺭ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻮﺍﻻﺗﻰ
ﺩﺭﺧﺼــﻮﺹ ﺗﺎﺧﻴﺮ 4ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺁﺷــﻔﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﻜﻦ
ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻓﻮﺭﻯ ﻭ ﺟﺪﻯ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻰﻃﻠﺒﺪ .ﺁﻳﺖ ﺍﷲ ﺭﺋﻴﺴــﻰ
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﻗﺒــﻞ ﻫﻢ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ

ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴــﻜﻦ ﻭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻃﻼ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﺎﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ
ﺧــﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ،ﺍﺯ
ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻓﻮﺭﻯ ﻭ ﺟﺪﻯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺍﺳﺖ.
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دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺗﻬﺮان و اﻟﺒﺮز
ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﻠﻴﺲ
ﺍﻳﻨﺘﺮﭘﻞ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺧﺸﻦ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰﻫﺎﻯ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﭘﻠﻴﺴﻰ ﺁﻥ ﻛﺸﻮﺭ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺴﻨﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﺒﺮﺯ
ﺩﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ

ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ  1400ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ
ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺳﻮﺩﺍﻯ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻭ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ

ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻣﻰﺁﻳﺪ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ!
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ-ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻴﺎﺳـﻰ :ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺧﺒﺮﺳﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺘﺤﺪﺍﻥ ﺩﻳﺮﻭﺯﺵ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  96ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺧﻮﺩﻛﺸﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻫﺮﺑﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻳﺎ ﺳــﻔﺮﻯ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻭﻗﺘﻰ  1392ﭘﺎﺳــﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺴﻰ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺟﺎﻯ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﻰ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎ ﺷــﺎﻳﺪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﺻﺪ ﺭﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ! ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﺸــﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﻮﺩ
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻛﺞ ﻧﻬﺎﺩ .ﺷﺎﻳﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺧﺼﻮﻟﺘﻰﺳــﺎﺯﻯﻫﺎﻳﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ ﺟﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﻧﻴــﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻏﻮﻝﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷــﺒﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻇﻬﻮﺭ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺣﺎﻝ ﻭﻗﺘﻰ ﺳــﺎﻝ  1396ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻛﺮﺩ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻭﺍﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻭ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮔﻬﮕﺎﻩ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳــﺮﻯ ﺍﺯ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﻯ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻭ
ﺩﺭ ﺟﻠﺴــﺎﺕ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﻭﺭﺑﻴﻦﻫﺎﻯ
ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮﺕ ﻧﺴﺒﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ  1400ﺻﺒﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ
ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﮕﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻫﻤﻪ
ﺭﻭﺳــﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻮﺩﺍﻯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ ﺩﺭ
ﺳــﺎﻝ  92ﺭﺩ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ  !96ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ
ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﻝ  88ﻳــﺎ  92ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺩﺍﺷــﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺠﺎﻟﻰ
ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸــﺪ .ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﺍﻯ 1400
ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﻼﺵ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻭ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﻭﻳﺪﻳﻮﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 1400ﮔﻔﺖ »:ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺳﺎﻝ
ﺗﺤــﻮﻝ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﺟﻬــﺎﻥ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺟﻬــﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ
ﺑﻮﺩ .ﺗﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻫﻨﻮﺯ ﻓﻜﺮﻯ ﻧﻜﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﺴــﺘﻢ «.ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ ﺩﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ .ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻝﻫﺎ ﺍﺻﻼ ﻋﻮﺽ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺩﺭﺟﻬﺎﻥ ﮔﻔﺖ! ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻳــﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ
ﺯﻣــﺎﻥ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩ! ﺣﺎﻻ ﺑــﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻭﻋﺪﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺑﻴﺶ
ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺭﺍ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ ﺍﺻﻼ ﺷــﺪﻧﻰ ﺍﺳــﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ! ﻧﻜﺘﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻪ
ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﻀــﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳــﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳــﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺎﺩﻯ ﻓﺎﺭﺳﻰ
)!( ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ
ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺻﺘﻰ ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﻮﻡ! ﺍﺻﻮﻻ ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﺍﻣﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﺍﺯ ﺷــﻤﺎﺭﺵ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ! ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ
ﮔﻔﺖ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻗﺒﻞ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭ !1400
 اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﻣﯽآﯾﺪ!

ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻣﻴﺮﻯﻓﺮ ﻣﺸــﺎﻭﺭ ﻭﺭﻳﺎﺳﺖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ
ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺴــﺠﺪ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻫﻢ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ﮔﻔﺖ :ﺑﺎ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺮﺩ .ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ،
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺯﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳــﻢ ،ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﻰﺳــﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎ ﻭ...ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﺎ ﺑﺤﺜﻰ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺤﺚ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﻴﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ .ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﺩﺭ ﻣﺠﻠــﺲ ﻫﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷــﺪﻧﺪ ،ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪﺍﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺗﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺩﺭ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﺪ.

ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻓﻰ:
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺶ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ
ﺧﻴـﺎﻻﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﻫﺴـﺘﻨﺪ
ﻛـﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﻋﻠﻤـﻰ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﺸـﺮ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻭﺍﻗـﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻠﻰ ﻳـﺎ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﺨﺼﺺ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫـﺎﻯ ﻋﻠﻤـﻰ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﻧﻤﻰﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ
ﺑﻴـﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻘﺎﻳـﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ .ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ
ﺭﻳﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻴـﺰ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ ﺑﺎ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﻭﺍژﮔﺎﻧـﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳـﺪ ﺭﻧﮕﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻰﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ
ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ
ﻛـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣـﺮﻯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻧﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ
ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳـﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺁﺗﻴﺸﻪ
ﺍﻭ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﻳﺎﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﻠﻪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺷﻮﺍﻫﺪﻯ
ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺗﻴﻢ ﺳــﺎﺑﻘﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺵ ﻋﻮﺽ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻧﺎﺗﺮﻯ ﺭﺍﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺑﻘﺎﻳﻰ ﻭ
ﻣﺸــﺎﻳﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺻﻼ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻳﻌﻨﻰ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ
ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺭﻭﻯ
ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﻻﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﮔﺬﺷــﺖ  8ﺳــﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪﺍﻯ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﺩﺳــﺖﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ
ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﺪ.
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ ﺁﺯﺍﺩ ،ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »:ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻗﻄﻌﺎ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰ ﺍﺳﺖ «.ﺍﻭ
ﺍﻓﺰﻭﺩ »:ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺋﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﻣﺪﻧﺶ ﭼﻪ ﺳﻮﺩﻯ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ
ﻳﺎ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻭﺭﻭﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻢ ،ﺭﺻــﺪ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ
ﺧﻴﺮ «.ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺁﻳﺎ ﺍﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﺮﺳﺪ؟ ،ﮔﻔﺖ»:ﺑﻠﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺘﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ«.
 ﻣﻌﻤﺎی ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن

ﻫﻔﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﻃﻼﻳﻰ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺳــﺎﺑﻖ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ،ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﺗﻰ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﺩﺍﺷﺖ :ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﺍﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻗﻢ ﻧﺨﻮﺭﺩ .ﺍﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ:
ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  1400ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ

ﺭﻗﻢ ﺑﺨــﻮﺭﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷــﻮﺩ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺝ ﺳﻮﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ
ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﻫﻢ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻃﻼﻳﻰ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺁﻥ ﻗِﺸﺮﻯ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ،ﮔﻔﺘﺎﺭ ،ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺣﺠﻢ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﻫﺒﺮﻯ ،ﻭﻻﻳﺖ ،ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭﺍﻥ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪﺍﺵ ﺩﺭ ﻧﺰﺩ
ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪﻩ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﺎ ﺑﻬﻤﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﻣﺰﺩﻯ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ  1400ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺻﺤﺖ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﺍ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻣﺠﻠــﺲ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘﻴﺶ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﻣﻌﻴﺸــﺘﻰ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻏﺒﺖ ﻭ ﺍﺷــﺘﻴﺎﻕ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧــﮋﺍﺩ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻨﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﮔــﺮﻡ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﻦ
ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺖ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻛﻪ »ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﻯ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ
ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺍﻗﺒﺎﻝ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ؟« ﮔﻔﺖ :ﺍﻫﺪﺍﻑ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪﻡ ﻛﻪ
ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺒﺎﻥ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺷــﺮﻳﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺁﻗﺎﻯ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻫﻴﭻ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺬﺏ ﺑﻮﺩﻥ
ﺍﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﺰﺩﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺑﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ .ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺎﻣﺰﺩﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺍﺳﺘﻴﺬﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺭﺍﻩ ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ
ﻣﺴﻴﺮﻯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﻛﺴﻰ
ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﺭﺍﻳﺰﻧﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﺎ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ
ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺭﺍ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﺬﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ
ﻣﺤﺘﻮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺵ ﻋﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ.
 ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارد

ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻰ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻣﺠﺎﻟﻰ
ﺑﻴﺎﺑــﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺠﺪﺩ ﺩﺭﻧﮓ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ .ﻋﻠﻰ ﺻﻮﻓﻰ ﺑﻪ »ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ«
ﮔﻔﺖ»:ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑــﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ
ﺗﺤــﻮﻝ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑــﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛــﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺶ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺻﻰ ﺍﺯ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎﻯ
ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻰ ﺑﺸــﺮ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺮﺍﻓﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻠﻰ ﻳﺎ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،ﺗﺨﺼﺺ
ﻭ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﺭﺩﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺍﺯ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﮔﻔﺖ «.ﺍﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ»:ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻝ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻳﺎ ﻭﺍژﮔﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺭﻧﮕﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺳﻴﺴــﺘﻢﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺞ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﻫﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻣﺮﻯ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ
ﺁﺗﻴﺸﻪ ﺍﻭ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺧﻄﺮ ﻳﺎﺩ
ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ ﺍﻭ ﻭ ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ!« ﺻﻮﻓﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﮔﻔﺖ»:ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ  1400ﻧﻴﺰ ﺍﮔﺮ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ
ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺎﺷــﺪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻﺩﺳﺘﻰ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﻳﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻭﺛﻮﻕ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓــﺖ «.ﺻﻮﻓﻰ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﮔﻔﺖ»:ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑــﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻴﺮ ﺑﺮﺧﻰ ﺧﻴﺎﻻﺕ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻓﺮﺩﻯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺧﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻯ ﻣﻌﻴﺸﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺳــﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻯ
1400ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﻴﺴﺖ«.

ﺍﻳﺮﺝ ﻣﺴﺠﺪﻯ:

ﺳﻔﺮ ﺳﺮدار ﻗﺎآﻧﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻋﺮاق و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪارد
ﺳــﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻐــﺪﺍﺩ ،ﺩﺭ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻳﻰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺭﺳــﺎﻧﻪ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺑﻪ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﺍﻳﺮﺝ ﻣﺴﺠﺪﻯ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ
ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻪ ،ﮔﻔﺖ :ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑــﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻭ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻰ ﺍﺳﺖ .ﻣﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺮﺍﻕ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻟﻜﺎﻇﻤﻰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺳــﻔﺮ ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋــﺮﺍﻕ ﺑﺎ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ ﻋﺮﺍﻗﻰ  -ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺩﺍﺭﺩ؟ ﮔﻔــﺖ :ﺁﻗﺎﻯ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺑــﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺁﻣﺪ ﺑﺎ
ﺩﻋﻮﺕ ﺭﺳــﻤﻰ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ .ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻫﺎﻯ ﻋﺮﺍﻗﻰ  -ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ
ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﮔﺮ
ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻥ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﻣﺎ
ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸــﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺴــﺠﺪﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺯﻣﺎﻥ ﺳﻔﺮ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﺑﻪ
ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻴﭻ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳــﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺟﺎﻧﺒﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺣﺎﻻ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ
ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺳــﻔﻴﺮ ﻛﺸــﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﻃﺮﻑ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺷﺪ ﻭ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳــﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﺎﻟﻰﺭﺗﺒﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻭ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻯ
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻗﺎﺁﻧﻰ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎﻯ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﮔﻔــﺖ :ﻋﺮﺍﻕ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺎ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﻣﺸــﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺳــﺖ
ﻭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﺎﻯﺷــﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﺠﺪﻯ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ

ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺩ
ﺑــﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺩ
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﮔﺮ
ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺮﺩﻡ
ﺧﻮﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﺩ.
ﺳﻔﻴﺮ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ
ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻋﺮﺑﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ
ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧــﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴــﺘﻴﻢ ﻭ
ﺗﻨﻬﺎ ﺭژﻳﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺍﺳــﺮﺍﺋﻴﻞ ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻭ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻛﺸــﻮﺭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﺟﻮ ﻭ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﻢ.
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺭﻭﺍﺑﻄﺸــﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴــﺖﻫﺎ .ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻮءﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﻪ
ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺳﺖ ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ
ﻣﺎ ﺩﺭﺍﺯ ﻛﻨﻨﺪ .ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﻫﻤﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺪﺍﻡ
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻰﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ

ﻛﺪﺍﻡﻳﻚ ﺍﺯ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺩﺷﻤﻨﻰ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ؟ ﻫﺮﻛﺲ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ ﻣﺎ ﺩﺳﺖ
ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﻪ ﺳﻮﻯ ﺍﻭ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻣﺴــﺠﺪﻯ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛــﺮﺩ :ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷــﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﺍﺑﻄﻰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﻴﺴــﺖ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﻮﺏ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻣﻦ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻰﭘﺮﺳﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﭼــﻪ ﺩﺧﺎﻟﺘﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ؟ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺋــﻢ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ،ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﺍﺳﺖ.
ﺳﻔﻴﺮ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺍﻕ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩ :ﻣﺎ ﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.
ﺯﻳﺮﺍ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻫﻞ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ،ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻭ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺁﻥﻫﺎ ﻧﻤﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺯﻭﺭ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻫﻞ
ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ.
ﺳﻔﻴﺮ ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﻐﻮ
ﻭﻳﺰﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰ
ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﻭﻳﺰﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪﺩﻟﻴﻞ
ﺷــﻴﻮﻉ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻟﻐﻮ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﻋﺮﺍﻗﻰﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭﻳﺰﺍ ﺭﺍ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻟﻐﻮ
ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.

ﺷﻤﺎﺭﻩ5758

ﻓﻼﺣﺖﭘﻴﺸﻪ:

ﺗﺮاﻣﭗﺳﯿﺎﺳﺖﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴــﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﻓﺮﺍﺗﺮ
ﺍﺯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻯ ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸــﺖ
ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﺸﻮﺩ.
ﺣﺸــﻤﺖ ﺍﷲ ﻓﻼﺣﺖ ﭘﻴﺸــﻪ ،ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
ﺍﻳﺴــﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻼﺵﻫــﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ
ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻜﺎﻡ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻠﻞ ﺟﻬــﺖ ﺗﺼﻮﻳــﺐ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳــﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﮔﻔﺖ :ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻗﻀﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺗﻼﺵﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻓﺸﺎﺭ
ﺑــﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺷــﻤﻨﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ
ﺩﭼﺎﺭ ﻭﺧﺎﻣﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺍﻯ
ﻧﻴﺎﻭﺭﺩﻥ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ
ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻴــﻦ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴــﻢ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻰ
ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺗﺮﺍﻣــﭗ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﺁﻳﻨــﺪ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺕﻫﺎ ﻫﺮ
ﺩﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﻻﺑﻰ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻮﻻﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ.
ﺍﻳــﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ
ﺳﻴﺎﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺣﻜﺎﻡ ،ﺁژﺍﻧﺲ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﺍﻧــﺮژﻯ ﺍﺗﻤﻰ ﻭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺩﻧﺒــﺎﻝ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ
ﻛﺮﺩ :ﻣــﻦ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘــﻪﺍﻡ ﺑﻪ ﺭﻏﻢ
ﺑﺮﺧــﻰ ﺍﺯ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺟــﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴــﺖ .ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺪﺭﺕﻫﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺩﺭ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﻓﻼﺣﺖ ﭘﻴﺸــﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺟﺎﻡ ﻧﻘﻄﻪ
ﺿﻌﻒﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺁﺷﻴﻞﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ
ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳــﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄــﻪ ﻗﻮﺕ ﻧﻴﺰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ
ﻛﺸﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭژﻳﻢ
ﻣﻨﻊ ﺍﺷــﺎﻋﻪ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻗﺪﺭﺕﻫــﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﺯ ﺣﻖ ﻏﻨﻰﺳــﺎﺯﻯ ﻫﺴﺘﻪﺍﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳــﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯ ﺭﺍ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺩﺭ ﺟﺮﻳــﺎﻥ ﺍﻳــﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻳــﻰ ﻧﻴﺰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ ﺳﻘﻒ
ﺯﻣﺎﻧــﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺍﻳــﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎ
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺷــﻮﺩ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑــﺪﻭﻥ ﻫﻴــﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺘــﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺍﻳــﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺧﻮﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺣﻜﺎﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺭﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﻛﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺿﺎﻳﻊ ﺷﻮﺩ.
ﻓﻼﺣﺖ ﭘﻴﺸــﻪ ﮔﻔﺖ :ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺩﺭ ﻫﻤﻴــﻦ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺍﺯ  27ﻣﻬﺮ
ﻣﺎﻩ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻋﻤــﻼ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺳﻼﺡﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺮﻳﺪ
ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿــﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  30ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﻌــﺪ ﺍﺯ ﺭﻓﻊ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﻯﺗﺮ
ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩﺗﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻋﺮﺻــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻼﺵ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻣﺎﺷﻪ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ ﺍﻣﻨﻴــﺖ ﻣﻠﻰ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ
ﺑﺨﺶ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺻﺤﺒﺖﻫــﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻛﻪ ﭼﻴﻦ ﻭ ﺭﻭﺳــﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑــﺮ ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭ ﻋﻀﻮ
ﺩﺍﺋﻢ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ
ﻛﻨﻨــﺪ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛــﺮﺩ :ﺗﺮﺍﻣﭗ ﺑﺎ ﻧــﻮﻉ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ
ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎﺭﺟﻰ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﺣﺘﻰ
ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻫﻤﭙﻴﻤﺎﻥ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫــﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻴﺎﺳــﺖ
ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺩﻝ ﭼﺮﻛﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ
ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﺗﺤﺮﻳﻤﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﻴﻦ ﻭ
ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ
ﺁﻣﺮﻳــﻜﺎ ﺑﻪ ﺍﻳــﺮﺍﻥ ﺑــﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﻘﺐﻧﺸــﻴﻨﻰ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺍﺯ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺧــﻮﺩ ﺩﺭ ﻣــﻮﺭﺩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺳــﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎ
ﺍﻳﺴﺘﺎﺩﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
 ﺍﻣﺎﻧﻮﺋـﻞ ﻣﺎﻛـﺮﻭﻥ ﭘﺎﻳـﺎﻥ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﺳﺮﺍﺳﺮﻯ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﺸـﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻝ ﻋﺎﺩﻯ
ﺭﺍ ﺍﻋـﻼﻡ ﻛﺮﺩ .ﺩﺭ ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴـﻪ  9ﻧﻔﺮ ﺑﺮ ﺍﺛـﺮ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺟـﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺷـﻤﺎﺭ
ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘـﮕﺎﻥ ﺑـﻪ  29ﻫـﺰﺍﺭ ﻭ  407ﻧﻔﺮ
ﺭﺳﻴﺪ/.ﻋﺼﺮﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﮔﺎﺭﺩ ﻳﻮﻧﺎﻥ  36ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ
ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻰ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻟﺴﻮﻭﺱ
ﻧﺠـﺎﺕ ﺩﺍﺩ .ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ  16ﻣـﺮﺩ 10 ،ﺯﻥ ﻭ
 10ﻛﻮﺩﻙ ﺧﺮﺩﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﭘﺰﺷـﻜﻰ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﺭ
ﭘﺘـﺮﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷـﺪﻧﺪ ،ﻗﺒـﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﺭﺩ
ﺳﺎﺣﻠﻰ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﺸﺘﻰ
ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ژﻭﺋﻦ ﺑﻪ
ﻟﺴﻮﻭﺱﺭﺳﻴﺪﻩﺍﺳﺖ/.ﺍﻳﻠﻨﺎ

ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﻳﺎﻥ
ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ:

ﺗﻨﺪروی روﯾﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮد
ﺑﻪ وﺟﻬﻪ آن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺍﺳﻴﺮ ﺗﻨﺪﺭﻭﻯ ﻭ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ
ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻮﺍﻡﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ ،ﺳﻄﺤﻰ ﻭ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻧﺸﻮﺩ،
ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻄﻖﻫﺎﻯ ﺗﻨﺪ
ﻋﻠﻴــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻳﺒﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺍﻳﻠﻨﺎ ﮔﻔﺖ :ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺑﺤﺚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺍﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻰ ﻫﻨﻮﺯ
ﻣﺠﻠﺴﻰﻫﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻯ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ
ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﻣﺸﻰ ﻣﻘﺪﺍﺭﻯ ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ،ﻧﻄﻖﻫﺎﻳﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﺧﺐ ﺍﻳﻦﻫﺎ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ
ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻰ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﺪﺭﻭﻯ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﮔﺮ ﺗﻨﺪﺭﻭﻯ ﺭﻭﻳﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺠﻠﺲ
ﺷــﻮﺩ ،ﺑﻪ ﻭﺟﻬﻪ ﺁﻥ ﺁﺳﻴﺐ ﻣﻰﺯﻧﺪ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ
ﺍﻳﻨﻄﻮﺭ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺍﺳﻴﺮ ﺗﻨﺪﺭﻭﻯ ﻭ ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﻮﺍﻡﻓﺮﻳﺒﺎﻧﻪ،
ﺳﻄﺤﻰ ﻭ ﺯﻭﺩﮔﺬﺭ ﻧﺸﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ
ﻣﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﻗﺮﺍﺋﻦ ﺯﻳــﺎﺩﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺸــﺎﻥ
ﻣﻰﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻳﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻮﻯ ،ﻣﻌﺘﺪﻝ ﻭ
ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ
ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺳﺎﻝ  1400ﺑﻴﺎﻥ
ﺩﺍﺷﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﻜﺴﺎﻝ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺯﻭﺩ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻴﻠﻰ ﺳﺮﻳﻊ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻴﭻ ﺟﻨﺎﺡ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺠﻠﺲ
ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍﻳﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  1400ﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﻣﻰﺁﻳﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﻫﺮ ﻓﺮﺩﻯ ﻫﻢ ﻛﻪ ﮔﺰﻳﻨــﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﮔﻤﺎﻧﻪﺯﻧﻰﻫﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﺍﺳﺖ،
ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮ ﻭ ﺗﺪﺑﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺟﻨﺎﺡ
ﺍﺻﻮﻝﮔــﺮﺍ ﻭ ﻳﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﻨــﺎﺡ ﺍﺻﻼﺡﻃﻠﺐ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍ
ﺷــﻮﻧﺪ ،ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻤﺎﻧﻰ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻟﺰﻭﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻣﺠﻠﺲ ﻭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  99ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ
ﺑﺎ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷــﺖ :ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻓﻜﺮ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﻴﺎﺳﻰ
ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻗﻮﻩ ﺑﺎﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺎﻟﺶ ﻭ
ﺩﺭﮔﻴﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﻗﻄﻌﺎ ﺭﻭﻳﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺩﻳﺪ ﻧﻜﻨﻴﺪ .ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﻔﺖ ﺭﺍ
ﻣﺠﻠــﺲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺍﻣــﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ،ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻭﻯ
ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺳــﺨﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ،
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺩﻩﮔﺎﻧﻪﺍﻯ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺑﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺿﻌﻴﺘﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ.
ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺭﻳــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻡ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻴﻢ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺪﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ،ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﻘﺮ
ﻭ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻰ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺻﻮﻝﮔﺮﺍ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺩﺍﺷﺖ:
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺘﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﻮﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻣﺠﻠــﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﺪﻡﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﻣﺪﺕ ﺍﻗﺸــﺎﺭ ﺁﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ
ﻣــﺮﺩﻡ ﺍﻧﺪﻛﻰ ﺍﻟﺘﻴﺎﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺗﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺘﻰ
ﺍﻧﺪﻙ ،ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ.

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  27ﺧﺮﺩﺍﺩ1399

ﺷﻤﺎﺭﻩ5758
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ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  3000141427ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ.

ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ

ﺟﺰﺋﯿﺎت درﯾﺎﻓﺖ وام ازدواج  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ  50ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ
ﺯﻭﺟﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﻴﻤﺎ ،ﺷﻬﺮﺯﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﻯ ،ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭﺍﻡ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻴﻦ ،ﺍﻇﻬﺎﺭﻛﺮﺩ :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻜﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ
ﺳﺎﻝ  96ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭﺍﻡ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﻴﻦ  50ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖ  7ﺳﺎﻟﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﺑﺪ.

ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺁﻓﺘﺎﺏ
88318556-88318555
ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :

ﺑﺎ ﻋــﺮﺽ ﺳــﻼﻡ ﺑﻰﭘﺎﻳــﺎﻥ .ﻟﻮﺍﻳﺤﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ،ﺧﻮﺩ ﺍﺻــﻞ ﻭ ﻣﺘﻦ ﻟﻮﺍﻳﺢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﭼﺎﺭﭼــﻮﺏ ﻣﻨﻄﻖ ،ﻋﻘــﻞ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻰ ﻭ
ﺩﻳﻨﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻧﻮﻉ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻣﻨﻔﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻳﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻮﻳﺐ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪﻯﻫﺎﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻪ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻟﻮﺍﻳﺢ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺟﺪﻯ ﻭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺸﻮﺩ.
0938...

ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺁﻣﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳــﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﺁﻳﺎ
ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳــﻤﺶ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺳﺮﺑﺎﺭ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﻣﻨﺤﺼﺮﻯ ﺭﺍ ﭼﺮﺍ ﻃﺒﻖ ﺳــﺎﻟﻴﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺳﺮﺷــﻜﻦ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮ ﻣﺼﺮﻑﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻥ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺌﻠﻪ 38ﺳﺎﻟﻪ
ﺍﺳﺖ ﭼﺮﺍ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺝ
ﺍﺯ ﺑﻨﮕﺎﻩﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻯ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﭘﻴﭻ
ﺩﺭ ﭘﻴﭻ ﺍﻗﻤﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺘﺨﺪﺍﻡﻫﺎﻯ ﭼﻨﺪﺑﺮﺍﺑﺮ
ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﺑــﻪ ﺑﺨــﺶ
ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻰﺩﻫﻨﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺩﻟﻪﺷﺎﻥ
ﺗﻮﺭﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺍﺭﺯ ﺟﺎﻯ ﺳﻮﺍﻝ ﺍﺳﺖ
ﺩﻭﻟﺖ ﻛــﻢ ﻧﮕﺬﺍﺷــﺘﻪ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺍﺭﺯ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ،ﺁﺏ ،ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺮژﻯ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺩﺭﺑﺴﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ7ﺳﺎﻝ.
0936...

ﺳــﻼﻡ .ﺍﻻﻥ ﺩﻩ ﺳــﺎﻟﻪ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﺍﺻﻸ
ﻳﻚ ﺭﻳﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸــﺪﻩ ،ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﻫﺮ
ﺳــﺎﻝ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺮﻕ ،ﺁﺏ ،ﮔﺎﺯ ﻭ ﻧﻔﺖ ﮔﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺸــﻪ ،ﺍﻻﻥ ﺑﻪ 45ﻫﺰﺍﺭﺗﻮﻣﻦ ﭼﻰ ﻣﻴﺪﻥ
ﺩﻭﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮﻧﺞ .ﻫﺮ ﺳــﺎﻝ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺣﺎﻣﻞﻫﺎﻯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﺎﻳــﺪ ﺭﻗﻢ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺸﻪ.
0919...

ﺑــﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﻛﻔﺶﻫﺎﻯ
ﻣﻠــﻰ ﺑﺎ ﺭﻭﻳــﻪ ﻛﺘﺎﻧﻰ ﻭ ﭘﺎﺭﭼــﻪﺍﻯ ﺍﻏﻠﺐ
ﺳــﺮﻣﻪﺍﻯ ﺭﻧﮓ ﻛﻪ ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺗﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩ
ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺮﻳﺪ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺣــﺪﻭﺩ  180ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺗﺒﻠﻴــﻎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺳــﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺣــﺪﻭﺩ  40ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻛﺴــﻰ ﻫﻢ
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻼﺱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﻧﻤﻰﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﻤﻰﭘﻮﺷﻴﺪﻧﺪ! ﻭﻟﻰ ﺣﺎﻻ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﻞ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻣﺎﻟﻰ
ﻭ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ،ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻴﻤﺖ
ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺯﻳﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺠﺒﻮﺭﻧﺪ ﺁﻥﺭﺍ ﺑﺨﺮﻧﺪ.
0913...

ﺣﻀﺮﺕ ﻋﻠﻰ)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴــﻼﻡ( :ﭼﻘﺪﺭ
ﺯﻳﺒﺎﺳــﺖ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﺯﺷــﺖ ﺍﺳﺖ
ﺑﻰﻭﻓﺎﻳﻰ.
0912...

ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞﻛﺮﺩﻥ
ﻣﺸﻜﻼﺗﺸــﻮﻥ ﺑــﻪ ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧــﮋﺍﺩ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻴﺪﻥ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ ﻭ ﺩﻟﺴــﻮﺯﻯ
ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﺍﺳــﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰﺩﻭﻧﻨﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺖ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻩ
ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺳﺘﺶ
ﺑﺮﺳﻪ ﺣﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩﻩ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺒﻮﻟــﺶ ﺩﺍﺭﻥ ﻭ
ﺩﻭﺳــﺘﺶ ﺩﺍﺭﻥ ﭼﻮﻥ ﺑــﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺍﺭﺯﺵ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑــﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻭ
ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﮔﺮﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎﺯ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺧﺪﺍ ﻗﻮﺕ ﮔﻔﺖ ﻭ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﮔﻔﺖ
ﺩﻣﺖ ﮔﺮﻡ .ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺍﺯﮔﻴﻼﻥ
0911...

ﻣﺠﻠــﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺑﻴــﺶ
ﺍﺯ ﭼﻬــﺎﺭ ﺩﻫــﻪ ﻓﻌــﺎﻝ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻯ ﺷــﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺗﻠﺨﻰ ﺭﺍ ﺳــﭙﺮﻯ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻧﺘﻈــﺎﺭ ﺍﺳــﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻰﮔﺬﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺠﻠﺲ،
ﻧﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﻏﻠﻂ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
0938...

ﺳﻼﻡ .ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ
ﻓﻮﺭﻳﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﺳﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ
ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧــﺪ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﻣﺎﻟﻴــﺎﺕ ﻳﺎ
ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺯﻳﺎﺩ ﻫﻢ ﺳــﺨﺖ ﻧﻴﺴــﺖ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﻣﻰﺧﻮﺍﺩ.
0915...

ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ 8-6-3

اﻋﻼم ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ در ﻣﺮز اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭﺭﻭﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺝ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ .ﺑﻪﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺍﻳﺴــﻨﺎ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﭘــﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻒ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﻫــﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺯ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻗﺒﻞ
ﺍﻋــﻼﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﻛﺎﻻ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺷﻴﻮﻉ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺷﺮﻁﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻓﺖ ﻭ
ﺁﻣﺪ ﺍﻣﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﻦ

ﺷﺮﻁﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ،ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻣﺮﺯ ﺳﻼﻣﺖ
ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺟﺎﺯﻩ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ
ﻭﺭﻭﺩﻯ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻣﺎﺳﻚ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻀﻮﺭ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ

ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴــﻴﺮ ﻭ ﻣﺤﻞﻫﺎﻯ ﺗﻮﻗﻒ
ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺘﻰ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ
ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﺷــﻜﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺻﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻯ
ﺍﻣﻀﺎء ﻛﻨﻨﺪ .ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺒﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞﻫﺎﻯ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺧﺒﺮﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ
 ﺭﺋﻴﺲ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﻛﺸﻮﺭ
ﻃﻰ ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ
ﺭﻓﻊ ﭘﻠﻤﺐ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﻜﻰ ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺪ /.ﻓﺎﺭﺱ
 ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺳـﺘﺎﺩ ﺁﺯﺍﺩﺳﺎﺯﻯ ﺳﻬﺎﻡ
ﻋﺪﺍﻟـﺖ ﮔﻔﺖ :ﻛﺴـﺎﻧﻰ ﻛـﻪ  10ﺧﺮﺩﺍﺩ
ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺳـﻬﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺣﺪﻭﺩ  16ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺘﻀﺮﺭ ﺷﺪﻧﺪ /.ﺗﺴﻨﻴﻢ

ﺍﻋﺪﺍﺩ

 17880ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﻗﻴﻤﺖ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻗﻴﻤـﺖ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﻭﺷـﻨﺒﻪ  26ﺧﺮﺩﺍﺩ
 1399ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ،
ﺑـﻪ  17,880ﺗﻮﻣـﺎﻥ ﺭﺳـﻴﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴـﻦ
ﺻﺮﺍﻓﻰﻫـﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜـﻰ ﻫـﺮ ﺩﻻﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ
 17,620ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻋﻼﻭﻩ
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ،ﻫـﺮ ﻳـﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺻﺮﺍﻓﻰﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ  19,520ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ
 19,880ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

 1.2ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭﺍﺣﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ
ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺩﻭﺷـﻨﺒﻪ  26ﺧـﺮﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻳـﻚ ﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ
ﻭ 200ﻫـﺰﺍﺭ ﻭﺍﺣـﺪ ﻋﺒـﻮﺭ ﻛـﺮﺩ ﺑـﻪ ﺭﻗﻢ
ﻳﻚﻣﻴﻠﻴـﻮﻥ ﻭ  204ﻫـﺰﺍﺭ ﻭ  789ﻭﺍﺣـﺪ
ﺭﺳـﻴﺪ .ﺭﺷﺪ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺷـﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮﺭﺱ،
19ﻫﺰﺍﺭ ﻭ  367ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺧﻮﺩﺭﻭ

ﺗﺒﻌﺎتﺣﻘﻮﻗﯽﺑﺮایﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
آﮔﻬﯽ ﻓﺮوش ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﻮدرو
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻫﺸــﺪﺍﺭ
ﺩﺍﺩ :ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺣﻮﺍﻟﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫــﺎﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﺍﺧﻴﺮ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺑــﺎ ﻫﺪﻑ ﺻﻴﺎﻧــﺖ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺏ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ،ﺳﺎﻳﺖﻫﺎ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ
ﻣﺠــﺎﺯﻯ ﺗﺒﻠﻴﻎﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺁﮔﻬﻰ ﻓــﺮﻭﺵ ﺣﻮﺍﻟﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺮﻧﺎ» ،ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ ﺳﻤﺘﻰ« ﺍﻓﺰﻭﺩ:
ﻃﺒــﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻟﻜﻴــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﺻﻔــﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻭ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ
ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﻭﻛﺎﻟﺘﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳــﺖ ﻭ
ﺗﺒﻌــﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ :ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
ﻓــﺮﻭﺵ ،ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚﺳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺭﻫــﻦ ﻭ ﻧﺰﺩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺑﺎﻗــﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧــﺪ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﺍﻳﻦ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﺫﻯﺭﺑﻂ
ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﺷــﺪﻩ
ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﺭﺳــﻤﻰ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎﻯ ﻏﻴﺮﺭﺳﻤﻰ ﻓﺎﻗﺪ ﺭﻭﺵﻫﺎﻯ
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ
ﺍﺧﺘــﻼﻑ ﻳﺎ ﻓﻮﺕ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻗﻄﻌﻰ ﺳــﻨﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻣﺎﻥﺑﺮ ﻭ
ﻣﺴــﺘﻠﺰﻡ ﺻــﺮﻑ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺳــﻤﺘﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺩﺍﺷــﺖ :ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ
ﻭ ﭘﻴﺶﻓــﺮﻭﺵ ﻳﻜﺴــﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷــﺨﺺ
ﺧﺮﻳــﺪﺍﺭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﻫﺶ
ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳــﻄﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺑــﺎﺯﺍﺭ ،ﺍﺯ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ
ﻭﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﻳــﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷــﺪ :ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ
ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﭘﻴﺶﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ
ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﻫﻴــﭻ ﻣﺮﺟــﻊ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻗﺎﺑــﻞ ﺛﺒﺖ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ،ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻮء ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﺳــﻮﺩﺟﻮ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻳﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺳــﺎﻳﭙﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪﺩﺍﺩ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺟﻠﻮﮔﻴــﺮﻯ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﻭﺍﺳــﻄﻪﻫﺎ ﺑــﻪ ﺍﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪ
ﻭ ﻓــﺮﻭﺵ ﺣﻮﺍﻟﻪﻫــﺎﻯ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ،ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮﻯ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴــﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ
ﺍﺯ ﺑــﺮﻭﺯ ﻣﺸــﻜﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ
ﭘﻴﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺑﺎ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ

ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ»ﺍﺭﺝ« ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﻳﭙﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ
 ﺭﺍﻧﺖ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ  2ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  600ﻫﺰﺍﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ!
 ﺯﻳﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ  30ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ!؟
ﺁﻓﺘـﺎﺏ ﻳـﺰﺩ – ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ :ﺻﻨﻌــﺖ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ  2ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ
ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻛﺸﻮﺭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﺰ
ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ ﻭ
ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﺣﺘﻰ ﺷــﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﻢ
ﺳﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ،ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭ ﮔﻔﺖﻭﮔــﻮ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ "ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ" ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ
ﺩﻻﻳﻞ ﺗﻔــﺎﻭﺕ ﺭﺿﺎﻳــﺖ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ
ﺳــﻮﺩ  7ﺗﺎ  8ﺩﺭﺻــﺪﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﺗــﻜﺎﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ
ﺳــﻮﺩ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺩﺭ ﻗﻴــﺎﺱ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺭﻗﻢ ﺳــﻮﺩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﺳﺖ،
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ
ﻭ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻛﺮﺩ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
2ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺰﺭگ ﻣﺎ ﺩﺭ  2ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ 40ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﻥ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻧﺖ
ﺳﻮﺩﻫﺎﻯ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪﻩ ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ
ﻭ  600ﻫﺰﺍﺭ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺷﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺑﺮﺗﻮﺭﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺟﺰ ﻳﻚ ﺳــﺎﻝ ﺗﻮﺭﻡ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﻗﻤﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻮﺩ  7ﺩﺭﺻﺪﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ
ﺗﻮﺭﻡ ﻳﻚ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺁﻧﻬﺎ  25ﺻﺪﻡ ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﺳﺖ ﻗﻴﺎﺳﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺗﺸــﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺧــﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺗﻮﺭﻡ  22ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺳﻮﺩ
 20ﺩﺭﺻﺪ ﺑــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻯ  2ﺩﺭﺻﺪ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻪ
ﺳــﻮﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ :ﺍﮔﺮﭼــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺣﻞ
ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻭ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭﻯ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ
ﻟــﺰﻭﻡ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﻛﻪ ﺳــﻮﺩ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻋﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﻯ
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻯ ﺳــﻄﺢ ﻛﻤﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﻰ ﺁﻥ
ﺑــﻪ ﻣﻴﺰﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠــﻰ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖﺁﻭﺭﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺩﻟﻴﻞ
ﺳــﻮﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻮﺭﺱ ﻧﻴﺰ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﻻﻳﻠﻰ
ﻏﻴﺮﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ ﺳــﻮﺩ ﻋﺎﻳــﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭ
ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﻳﻬﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺟﺪﻯ ﺭﻭﻯ
ﺧﻄﻮﻁ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﻛﻨﻮﻧﻰ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺳــﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑــﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ :ﺷﻮﺭﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻭﻛﻼﻯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﺣﺴﺎﺳــﻰ ﻭ ﺷــﻌﺎﺭﻯ ﺑﻪ
ﺟﺎﻯ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺑــﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﻛﻤﻜــﻰ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﻛﻤﻰ ﻭ
ﻛﻴﻔﻰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﭘﻴــﺶ ﻓﺮﻭﺵ
25ﻫﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﻮﺳﻂ  2ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺰﺭگ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﺮﺍﺳــﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﻛﺸــﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ
ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﻁ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺟﺪﻳــﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻳﺎﻥﺩﻫﻰ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺭﺥ ﻧﻤﻰﺩﻫﺪ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻰ
ﻣﺪﺗــﻰ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻣﺴــﺎﻝ
ﺳــﺮﮔﺮﻡ ﺧﻮﺍﻫــﺪ ﻛــﺮﺩ ،ﻣﻰﺍﻓﺰﺍﻳــﺪ :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ
ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﻭﺍﻗﻌﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ ،ﻋﻤﻼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷــﺪﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺣﺎﻻ ﺗﺸﻨﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺟــﺮﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺟﺪﻳــﺪ ﺩﻭﻟــﺖ ﺑــﺮﺍﻯ ﻓﺮﻭﺵ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻰ ﻣﻰﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺗﺎ ﭘﻴﺶ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ
ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻯ
ﺩﺳــﺘﻮﺭﻯ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻳــﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ،
ﭘﺎﻟﺲ ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ
ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸﻰ ﺭﺳﻤﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻫﺮ ﺷــﺨﺼﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ
ﻧﺪﺍﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺤﻚ
ﺷﺎﻧﺴﺶ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯ ﺷﻮﺩ.
ﻛﺎﻛﺎﻳــﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳــﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳــﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
ﻛﻪ ﭼﻪ ﻗﺮﻋﻪﻛﺸــﻰ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺷﺎﻧﺲﺷــﺎﻥ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺪﺳــﺖﺁﻭﺭﺩﻥ ﺩﻫﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺳــﻮﺩ
ﺑﺎﺩﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﺷﺐ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﻧﻰ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ

ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ!
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳــﻒ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑــﺎ ﻣﻨﻄــﻖ
ﻏﻴﺮﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨــﺪ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﺳــﺖ
ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ
ﺫﻯﻧﻔﻊ ﻫﻢ ﻧﺎﺭﺍﺿﻰﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ
ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯ ﻫﺮ
ﺭﻭﺯ ﺯﻳﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴــﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﺍﻯ
ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺷﺎﻧﺲ
ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺗﺎﺳــﻒ ﺍﺯ
ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺎﺯﻯ ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﻭ
ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺳﻮء ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻰﺩﺍﺭﺩ :ﺩﺭ  2ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﺍﺻﻠﻰ
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ،ﻋﻤﻼ
ﺗﻔﻜــﺮﺍﺕ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺟــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﺁﻥ ﻛﺎﻣــﻼ ﻧﺎﺑﻮﺩﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳــﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍﺳﺖ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭﺯﻳﺮ ﺻﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ.
ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ
 97ﺗﺼﺮﻳــﺢ ﻛﺮﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺷــﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻛﺴــﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﻧﻜﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ
ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ ﭼﻮﻥ ﺑﺎ  40ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ  2ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧــﺪ ﻭ  30ﻫﺰﺍﺭ
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻓﻌﻠﻰ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ

ﻣﺤﻞ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺷﻮﺩ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑــﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎ
ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﻗﻴﻤﺖﮔــﺬﺍﺭﻯ
ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ ،ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻯ
ﻛــﺮﺩ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﺻﻤﺖ ﻭ ﺭﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﺠﻠــﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ
ﺷــﻴﻮﻩ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺑﺎﺯﻧﮕــﺮﻯ ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛
ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﻗﻴﻤﺖﮔﺬﺍﺭﻯ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺭﺳﺘﻰ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ
ﻫﻢ ﻋﺪﻡ ﺳــﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺖ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﻭﺯ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺯﻳــﺎﻥ  40ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺩﺭ  2ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ  2ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻻﻯ  40ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ
ﺗﻮﻣــﺎﻥ ﺭﺍﻧﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ  600ﻫﺰﺍﺭ
ﻧﻔﺮ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﻋﺪﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪﻯ  58ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻦ
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻭ  600ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﻛﻪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻧﺎﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﺻﻨﻌــﺖ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ
ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓــﺮﻭﺵ ﻭ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺭﺍ
ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﻧﺴــﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ ﺟﺎﺭﻯ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ
ﺯﻳﺎﻥ ﻗﺎﺑــﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ  30ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺗﻮﻣﺎﻧﻰ

ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﻗﻄﻌﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺯﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ
ﺭﺍ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻤﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺳــﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ
ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﺟﻴﺐ
ﺁﻧﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﻛﺎﻛﺎﻳــﻰ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﻭ ﺧﺴــﺎﺭﺕ ﻫــﺰﺍﺭﺍﻥ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻯ
ﺑــﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺴــﺐ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﻳﻚ
ﻣﻴﻠﻴــﻮﻥ ﻧﻔــﺮ ﺭﺍ ﻧﮕﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ :ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺍﺭﻡ ﻛــﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺭﻃﻪ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻰ ﺑﺮﺳﻨﺪ،
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.
ﻭﻯ ﺑــﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﺯ ﺷــﺮﻛﺖ "ﺍﺭﺝ" ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ
ﻣﻠﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟــﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺑــﺎﻻ ﻭ ﺍﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍﻳــﺞ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ ﺭﻭﻯ ﭘــﺎ ﺑﺎﻳﺴــﺘﺪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﺑــﻪ ﺩﻟﻴﻞ
ﻋﺪﻡ ﺩﺭﻙ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻚ
ﺑﻨﮕﺎﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺭﻭﺷﻬﺎﻯ
ﭘﻮﭘﻮﻟﻴﺴﺘﻰ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺯﻳﺎﻥ ﻳﻚ
ﻛﺎﻻ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻰﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺭﺝ ﺍﺯ
ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ.
ﻛﺎﻛﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺧﻮﺩﺭﻭﺳــﺎﺯﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟــﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴــﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ  50ﺳــﺎﻝ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻭ ﺑــﻪ ﺭﻭﺯ ﻧﺸــﺪﻥ ﺁﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑــﺎ ﺯﻣﺎﻥ
ﭘﺘﺎﻧﺴــﻴﻞﻫﺎﻯ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻯ ﻟﻴﺰﻳﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﻫﻢ ﺧﻮﺏ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤــﺎﻥ ﻓﻀﺎﻯ ﺍﺑﺮﺗﻮﺭﻣﻰ ﺩﺭ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺎ
ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

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

ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺟﻮﺍﺩ ﻧﻮﺭﻭﺯﺑﻴﮕﻰ ،ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﻔﺖ:
»ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻟﻄﻤﻪ ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺩﻳﺪﻳﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳــﺮﮔﺮﻣﻰ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﻭﻗﺖ
ﺷﺪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻨﻬﺎ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳــﻴﻨﻤﺎﮔﺮﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻯﻛﺎﺵ
ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎﮔﺮﺍﻧﻰ ﻧﻜﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﻋﻴﺪ

ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻭﺍﻡﻫﺎﻯ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷــﺎﻣﻞ
ﺍﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ «.ﻧﻮﺭﻭﺯﺑﻴﮕﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺴﺮﻳﻊ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﻔﺖ» :ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﺪ،
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ ،ﺍﺳﺘﻮﺩﻳﻮﻫﺎ
ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺩﺭ ﺷــﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﺧﺎﻧﮕﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺟﻠﻮﻯ ﺿﺮﺭ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ ﭼﺮﺧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ

ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ
ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻓﺮﻭﺵ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻧﻼﻳﻦ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮ ﻧﻴﺴــﺖ «.ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺮﻧﺎ ،ﺍﻳﻦ
ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺭﻭﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺳﺎﺧﺖ
ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺟﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ
ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭ
ﻭ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﻤﺰﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ«.

ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ

ﻭﻗﺘﻰ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ ﻋﺸﻖ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ – ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ :ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﻓﺮﻫﺎﺩ
ﺣﺴــﻦﺯﺍﺩﻩ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻛﻮﺩﻙ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺶ
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﻯ ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﻰ
ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛــﺮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻨﺎ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﻩ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﺻﺮ
ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻤﺎﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
* ﻣــﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘــﺮﻝ ﺑــﺮ ﺁﻥ ﺻــﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴــﺮﺩ ،ﺍﺯ
ﻣﻬﺪﻛﻮﺩﻙ ،ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻴﻂ
ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺮﺍﻛــﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻰ ﻭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻﮔﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ
ﻧﻤﻰﭘﺮﺳــﻴﻢ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺍﺯ
ﺭﺍﻩ ﺯﻭﺭ ﭼﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪﺍﻯ ﻋﺎﻳﺪﻣﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ
ﺍﻳﻦﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻯ ﻫﺪﺍﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺍﻣــﺮﻭﺯ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋــﻰ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔــﺎﻭﺕ
ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﺎ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﻯ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺵ ﺑﻨﻮﻳﺴــﻴﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺟﺰﻭ ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑــﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷﺎﻥ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ،ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺣﺘﻤﺎً ﺧﺎﻃﺮﺗﺎﻥ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ
ﭘﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎﻝ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ
ﺩﺍﺱ ،ﺟــﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ  13ﺳــﺎﻟﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ .ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﻮﻳﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻯ
ﺫﻫﻨﻰ ﺁﻥ ﺩﺧﻴﻞ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺑﻴﺮﺍﻩ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺍﻳﻢ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎ ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ،ﺳــﺨﻨﻰ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺁﻧﻬــﺎ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺭﻭﻯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺴﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻯ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﺭﺥ ﺑﺪﻫﺪ ﺭﺍ
ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ،ﻣﺜﻼﺍﻳﻨﻜﻪﺑﻪﻓﺮﺯﻧﺪﻣﺎﻥﺑﮕﻮﻳﻴﻢ»ﺳﻮﺍﺭﻣﺎﺷﻴﻦ
ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﻮ« ﻳﺎ »ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻮ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ
ﻓﺮﺳــﺘﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺭﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﻭﻥ ﺑﺒﺮﻡ ،ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﻧﻜﻦ ﻭ ﺑــﺎ ﺍﻭ ﻧﺮﻭ« ﺩﺭ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﺗﻔﺎﻕ .ﺍﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ
ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﻧﺒﺎﺷــﻴﻢ ﻭ ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ
ﺑﻪ ﻧﻈــﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﻋﺰﻳﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﻧﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ،
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻮﻯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﻨﻴﻢ .ﭼﺮﺍ
ﻛــﻪ ﻋﻤﻼ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭﺳــﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ﺭﺍ ﻫــﻢ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺁﻧﻬــﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻯ
ﺣﺴﺎﺱ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎﻯ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ
ﻭ ﺳــﻴﻦ ﺟﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺎﭘﻰ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﺻﺒﺢ ﺗﺎ
ﺷﺐ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ
»ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ« ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﺒﺢ ﺯﻭﺩ ﻛﻪ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷــﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﺪﻑ ﺁﻣﺎﺝ ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺳﻮﺍﻻﺕ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺧﺴــﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﻭ
ﻭ ﻓﺮﺍﺭﻯ ﺷــﺪﻧﺶ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ ﻧــﺰﺩﻩ ﺍﻳﻢ» .ﭼﺮﺍ ﺍﻻﻥ
ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷــﺪﻯ؟ ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﻰ ﻣﻴﺮﻯ ﺩﺳﺘﺸﻮﻳﻰ
ﺩﻳﺮ ﻣﻴﺎﻯ ﺑﻴﺮﻭﻥ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭ ﭘﻮﺷــﻴﺪﻯ؟ ﭼﺮﺍ
ﻣﻮﻫﺎﺗﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻠﻰ ﺷﻮﻧﻪ ﻛﺮﺩﻯ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺯﻳﺎﺩ
ﺣــﺮﻑ ﻣﻰ ﺯﻧﻰ؟ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳــﻪ ﻛﺠﺎ ﺑﻮﺩﻯ؟ ﺑﺎ ﻛﻰ
ﺑﻮﺩﻯ؟ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳــﺘﺖ ﺑﻬﺖ ﭼﻰ ﮔﻔﺖ؟ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻓﻼﻧﻰ
ﺩﻭﺳﺘﻰ؟ ﭼﺮﺍ ﺩﻳﺮ ﺍﻭﻣﺪﻯ ﺧﻮﻧﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻴﺪﺍﺭﻯ؟
ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘــﺪﺭ ﺟﻠﻮ ﺁﻳﻴﻨﻪ ﻣﻰ ﺍﻳﺴــﺘﻰ؟ ﭼــﺮﺍ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ
ﻣــﻰ ﺷــﻴﻨﻰ ﭘــﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧــﺖ ،ﭼــﺮﺍ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺩﺭﺳــﺖ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﻯ؟ﭼﺮﺍﻫﻤﺶﻣﻴﺮﻯﺗﻮﺍﺗﺎﻗﺖ؟ﻭ«....ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﻴﻢ،
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻧﻴﺴﺖ؟
ﭼــﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳــﻮﺍﻟﻬﺎ؟
ﭼﻪ ﻛﺴــﻰ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻨﻴﻢ؟ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻣﺎ ﺍﮔﺮ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺣﺴــﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘــﻰ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻧﻜﻨﺪ،
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻛﺠﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﺪ؟
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﭘﻴﭻ
ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ
ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺁﻧﻄﻮﺭ
ﻛﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺳﻴﺪ
ﻛــﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑــﺪﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺥ
ﻣــﻰ ﺩﻫﺪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫــﺎ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺍﻳﻦ ﺳــﺨﻦ ﺍﺻﻼ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ
ﺷــﻮﺩ ﺳﻨﮓ ﺭﻭﻯ ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﺩ .ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﻛﺘﻤــﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﻫــﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣــﻰ ﻛﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ،
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﺮﺧﻰ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﻥ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ،ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻛﻤﻰ ﺍﺯ

ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻜﺎﻫﻴﻢ ،ﺑﻪ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮﻯ
ﺑﺨﺸﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﭼﻨﻴﻦ
ﺭﺍ ﻋﺎﻳﺪﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻰ ﺑــﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
* ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏﺩﻫﻨﺪﻩ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺭﺩﻫﺎ
ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ .ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ
ﺍﺯ ﺣــﺪﺵ ﻓﺮﺍﺗــﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ
ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻧﻪ ﺷﻔﺎﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺩﺍﻳﺮﻩ »ﺑﻌﻀﻰ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺧﻮﺏ
ﻭ ﻧﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐﻛﻨﻨــﺪﻩ .ﺍﻣﺎ ﻋﺪﻩﺍﻯ
ﺍﺳــﺖ« ﺑــﻪ ﺩﺍﻳــﺮﻩ »ﻫﻤﻪ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﺑﻴــﺎﻥ ﺣﻘﺎﻳﻖ
ﭼﻴﺰﻫــﺎ ﺍﻳــﺪﻩ ﺁﻝ ﺍﺳــﺖ«
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﻜﻼﺕ
ﺑﻬﺘــﺮ ﺍﺳــﺖ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺑــﺮﺍﻯ
ﮔﻮﻧﻪ
ﺳﻴﺎﻩﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ
ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺷــﻨــﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘــــﺮ ﺭﻭﺣﻴـــﺎﺕ،
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣــﻰ ﻛﻨــﺪ .ﮔﺎﻫــﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ
ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﻪ
ﺑﻌﻀﻰ
ﻛﻪ
ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻳﻢ
ﺑﺮﺧــﻰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻰ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،
ﺑﻠﺪ
ﺍﻳﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ
ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﻮﻯ
ﺁﻥ
ﺍﺯ
ﻛﻪ
ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫــﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﺑﻌﻀﻰ
ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ
ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ.
ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ
ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺩﺭ ﺣــﺪ ﺧﻮﺏ ﻫﻢ
ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ ،ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﭘﻴﺶ
ﺭﺍ
ﺩﺭﺳﺘﻰ
ﺭﺍﻩ
ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ
ﻧﺒﺎﺷــﺪ ،ﭼــﻪ ﺭﺳــﺪ ﺑــﻪ
ﻃﺮﻳــﻖ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺍﻣﺎ
ﺍﻧﺪ،
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﻪ
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺗﺮﻯ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺷﺎﻥ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﻘﻰ
ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﺷــﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺗﺤﺖ
ﺍﺳــﺖ ،ﺑﻪ ﺳــﺨﻦ ﺩﻳﮕﺮ
ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳــﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻴﭻ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺣﺎﺿﺮ
ﺍﺳــﺖ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﭘﻴﺪﺍ
ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﺷﺎﻥ
ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ
ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﺍ
ﻣــﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﻗﻮﻝ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺣﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ
ﻫﺮ
ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ.ﺁﻧﻬﺎﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﻣــﻮﺵ ﺑﺪﻭﺍﻧﻨﺪ ﻭ
ﺧﻮﺍﻫﺪ .ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﭘﺎﻳﻪ
ﺍﺯ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﺟﺰ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ
ﻛﺎﺭﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺣﺴﻦ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺑﺮﺧــﻮﺭﺩﺍﺭ
ﻭ ﺍﺳــﺎﺱ ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻫــﻢ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎﺩﺷــﺎﻥ
ﺭﺥ
ﻭﺍﻗﻌﻰ
ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷــﺎﻥ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﺍﻳﻦ
ﺩﻟﻴﻞ
ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻤﻰ ﺩﻫﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮﺏ
ﻧﻮﺟــﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻴﻠﻰ ﻫﻢ ﺑﺪ
ﺍﻣﺎ
ﺗﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﻤــﻰ
ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫــﺎ ﺭﺍ
ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﻣــﻰ ﺩﺍﺩﻧــﺪ،
ﺍﺳﺖ .ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﻣــﻰ ﻳﺎﺑﻨــﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺸﻤﻤﺎﻥ
ﻛﻪ ﺁﻧﻬــﺎ ﺩﺭ ﭘﻴــﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﺭﻭﻯ ﭘﻠﺸــﺘﻰ ﻫــﺎ
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﮔﺎﻫــﻰ
ﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ،ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻳﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎ ﺭﺍ
ﺭﺍ
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺷﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﺸــﻢ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻨﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﻋﻘﺐ ﻧﺸــﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪﻩ ،ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺜﻞ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ،ﻏﺎﻓﻠﻨﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎﻯ
ﺧﻴﻠﻰ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮﺵ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﭘﻴﺪﺍ
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ ،ﺑﺮﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻪ
ﻣﻬﻴﺎ ﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻰ ﺷــﻮﻳﻢ ﻭ ﻣــﻰ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺷــﻤﺎ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﺷــﺘﺒﺎﻩ
ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ .ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﺑﻴــﺎﻥ ﻣــﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷــﺘﻰ ﻫــﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﺻﻞ ،ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﻧﮕﺎﻫﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﺩﻫﻨﺪ .ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻳﻢ .ﺑﻪ ﺯﻋﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ »ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺭﻭﺑﺎﻩ ﻭ ﺯﻧﺒﻮﺭ« ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ
ﻣﺜﻼ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﺭﺍ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪ »ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳــﺖ« ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭘﺪﻳﺪ
ﺁﻭﺭﺩ ،ﻫﻤﻴــﻦ .ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺁﻳﺪ ،ﭼﻮﻥ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ
ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﭼﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ؟ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ،
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﻧﮕﺮﺷﺸــﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﭘﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺍﺯ »ﻫﻤﻪ ﭼﻰ ﺁﺭﻭﻣﻪ ،ﻣﻦ ﭼﻘﺪﺭ
ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺷــﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻢ« ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ،ﻓﻘﻂ ﺷﻌﺮ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻭ
ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻫﻴــﭻ .ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺸﺮﻫﺎﻯ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺯﻳﺒﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺁﺩﻣﻰ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺯﺷــﺖ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﻠﺐ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ
ﻭﻗﺘﻰ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺁﻛﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﺳﺖ .ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ،ﺳــﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ * ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﺎﺑﻮ ﺳــﺎﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺳــﻴﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ،ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣــﺬﻑ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎﻳﺪ
ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺭﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻫﺎ ،ﻧﮕﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺳــﺪ ،ﭘﻞ ﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ« ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﻋﻴﺎﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻨﺮ ﻋﺸﻖﻭﺭﺯﻳﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥﻣﺎﻥ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ ﺗﺎ
ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﻭ ﻗﻬﺮ ﺟﺎﻳــﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺻﻠﺢ ﻭ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ.
ﺍﻳﻦ ،ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﻈﺎﺭﺗﻰ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻟﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺍﻣﺎ ﭘﺮﺳــﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺳــﺨﻨﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ
ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴــﺌﻠﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﻙ ﻣﻰ
ﻣﺎﺟﺮﺍﻳــﻰ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺎﻧﻮﺵ ﺷــﻮﺩ؟ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﻭ ﺯﺷﺘﻴﻬﺎﻯ
ﻋﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻴﻠﻤﺶ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻰ ﺩﺭﻭﻥ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺭﺍ ﻧﺒﻴﻨﻴــﻢ ﻭ ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺛــﺎﺭ ﺍﺩﺑــﻰ
ﺯﺩﻩ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ »ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺳﺎﻧﺴــﻮﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﻧﺸــﺎﻥ ﻧﺪﻫﻴﻢ ،ﺁﻥ ﺑﺪﻯ ﻫﺎ ﻭ
ﭘــﺪﺭﻯ« ﺭﺥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭ ﺧﺎﻧــﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺪﺭﻯ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺯﺷــﺘﻰ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻧﺪ ،ﻳﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ
ﺑﻴﻔﺘﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺭﺥ ﺩﺍﺩ .ﻏﻢ ﺍﻧﮕﻴﺰﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪﻡ ﺭﻭﺷــﻨﮕﺮﻯ ﻣﺎ ﻭ ﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ
ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﻗﺘﻞ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ
»ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ« ﺁﻥ ﻋﺪﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮﺩ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺗﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻛﺮﺍﻥ »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ« ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ؟ ﺍﮔﺮ »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ« ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ
ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻗﺘﻞ »ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ« ﺷﺪ ،ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻰ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺭﺥ
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ« ﺁﻣﺪﻩ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻗﺘﻞ »ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ« ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛــﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻣﻨﻜﺮ ﻗﺘﻞ
ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺗﻠﺦ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻯ ﭘﺪﺭﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺩ.
* ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎ ،ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺑﻴﺎﺗﻰ ﺑﻰﺧﺎﺻﻴﺖ »ﻣﻠﻮﻙ« ﺩﺭ »ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪﺭﻯ« ﺷــﺪﻩ ﺍﻳﻢ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻣﻨﻜﺮ
ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﻤﻪﭼﻴــﺰ ﺧﻮﺏ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﺳــﺖ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻢ ،ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭘﺪﺭﻯ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺭﺳــﺎﻟﺖ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻨﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻭ ﭼﻮﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﻰ
ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﺷﺘﻰﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰﻫﺎ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴــﺖ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﻫﻴﭻ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ .ﻫﻤﻪ
ﺧﻮﺩﻣــﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻴﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ »ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ«
ﮔﻞ ﻭ ﺑﻠﺒﻞ ﺍﺳــﺖ ،ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻳﻂ ﺍﻳﺪﻩ ﺁﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬــﻪ ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ

دﺧﺘﺮ ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽآﯾﺪ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﺭﻳﻴﺲﻫﺎﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ
ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸــﻐﻮﻝ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺎﺧﺖ
ﻳــﻚ ﺍﺳــﭙﻴﻦﺁﻑ ﺑﺮ ﭘﺎﻳــﻪ ﺩﺍﺳــﺘﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﻳﻦ
ﺟﺎﺳــﻮﺱ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻓﻴﺒــﻰ ﻭﺍﻟﺮ-
ﺑﺮﻳــﺞ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻮﺷــﺘﻦ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣــﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻭﺍﻟﺮ-ﺑﺮﻳﺞ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻓﻴﻠﻤﻨﺎﻣﻪ
ﻓﺮﻧﭽﺎﻳﺰﻯ ﺭﺍ ﺑﻨﻮﻳﺴــﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﺪ ﭼﻄﻮﺭ
ﺩﺧﺘﺮ » «007ﺧﻮﺩﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﺳﻮﺱ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺧﻴﺮﺍ ً ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺷــﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ ﺟﺪﻳــﺪ »ﺯﻣﺎﻧﻰ

ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺩﻥ ﻧﻴﺴــﺖ« ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ
ﺩﺧﺘــﺮ ﺩﺍﺭﺩ .ﭘﺎﻧﺪﻣــﻰ ﻛﺮﻭﻧﺎﻭﻳﺮﻭﺱ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ
ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺍﻳــﻦ ﻓﻴﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳــﻖ ﺑﻴﻔﺘﺪ ﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻩ ﻧﻮﺍﻣﺒــﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻛﺮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳــﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺁﮔﺎﻩ ﮔﻔــﺖ» :ﺭﻳﻴﺲﻫﺎﻯ ﺳــﺎﺯﻧﺪﻩ
ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺠﺎﻥﺯﺩﻩ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺎﻧﺪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﻧﭽﺎﻳﺰ
ﺣــﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻭ ﺍﻳﺠــﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﺣﺘﻤــﺎﻻً ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻓﺮﻧﭽﺎﻳﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳــﺎﺕ ﻣﺘﻀﺎﺩﻯ
ﺩﺭﺑــﺎﺭﻩ ﺍﻳــﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻫــﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ

ﺟﺎﺳــﻮﺱ ﻭ ﺁﺩﻡﻛﺶ ﺑﺸــﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻃﻨﺰ ﺗﻴﺮﻩ
ﻣﻌــﺮﻭﻑ ﻭﺍﻟﺮ-ﺑﺮﻳﺞ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷــﺖ «.ﺍﺧﻴﺮﺍ ً
ﺑﺮﻳــﺖ ﺍﻛﻠﻦ ﺳــﺘﺎﺭﻩ ﺳــﺎﺑﻖ ﻓﻴﻠﻢﻫــﺎﻯ ﺟﻴﻤﺰ
ﺑﺎﻧــﺪ ﮔﻔــﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻛــﻪ » «007ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺪﺭ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ  77ﺳــﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻢ »ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺳــﻠﺤﻪ
ﻃﻼﻳﻰ« ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻴﻤﺰ ﺑﺎﻧﺪ ﺭﺍﺟﺮ ﻣﻮﺭ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻣﺎﺗﻴﻠﺪ ﻧﺎﻡ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﻧﺪ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺎﺩﻟﻴﻦ ﺳﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻧﻘﺶﺁﻓﺮﻳﻨﻰ
ﻟﺌﺎ ﺳﻴﺪﻭ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻯ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﻣﻰﺁﻳﺪ .ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻓﻴﻠﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰﻯ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺩﺍﺱ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ .ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﻴﺶ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻠﮕﺮﺍﻣﻰ ﭘﺪﺭﻯ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ
ﺷﺒﻴﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ »ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ« ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﺭﺍ ﺗﻨﺒﻴﻪ
ﻛﻨــﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻄﺎﻳــﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﻫﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎﻯ ﺳــﺮﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻪ ﺑﺘﺮﺍﺷﺪ،
ﺩﺧﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﻋﻜﺴﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩ ،ﮔﺮﻳﻪ ﻣﻰ ﻛﺮﺩ .ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮﻳﻢ
ﻛــﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺲ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺩﻳﮕﺮ
ﻛﺎﺭ ﺑــﺪ ﺧــﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣــﻰ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﺭ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺭ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻯ ﺩﺧﺘﺮﺵ
ﻭﺣﺸــﺘﻨﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻰ ﺭﺣﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳــﻦ ﺭﺍﻩ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ
ﻛﺸــﺘﻦ ﺑﺎ ﺩﺍﺱ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻛﺘﺎﺏ »ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻣﻬﺘﺎﺏ«
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻨﺮ ﻋﺸــﻖﻭﺭﺯﻳﺪﻥ ﺑﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻳﺎﺩ
ﻣــﻰ ﻛﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺁﻧﻬــﺎ ﻣــﻰ ﺁﻣــﻮﺯﺩ ﻛــﻪ ﻣﻬﺮ ﻭ
ﺻﻠــﺢ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﻭ ﻛﻴﻨﻪ ﻭ ﻗﻬﺮ ﻭ
ﻓﺮﺯﻧﺪﻛﺸﻰ ﺩﻟﺸﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ.
* ﻛﺘﺎﺏﻫــﺎﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﻘــﻂ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧــﺎﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺭﺍﻩ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺩﺭﺳﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷــﺪﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺣﺴــﺎﺱ ﺑﺴﺘﻪ
ﺍﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ،
ﺳــﻠﻴﻘﻪ ﻫــﺎ ﻭ ﻛﺮﺩﺍﺭﻫــﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺑﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ
ﻓﺮﻫــﺎﺩ ﺣﺴــﻦ ﺯﺍﺩﻩ ﺑــﺮﺍﻯ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻰ ﻧﻮﻳﺴــﻨﺪ،
ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﻭﺭﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻋﺎﻃﻔﻰ ﺗﺮﻯ ﺑﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸــﺎﻥ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳــﺖ ﺁﻧﻬﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺩﻭﺳــﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻟﺴﻮﺯﺷــﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺧﻴﺮ ﻭ ﺻﻼﺣﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ .ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻯ
ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺣﺴﻦ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﺩ،
ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻧﻰ
ﻧﻮﺟــﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﻣﻰ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺸــﺎﻥ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﺎﺩﺭﺳــﺘﻰ ﺍﻧﺠــﺎﻡ ﺩﺍﺩ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ،
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
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ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻦ« ﭘﻴﻮﺳﺖ

ﺣﻤﻴﺪﺭﺿـﺎ ﻋﻄﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺩﺭ »ﻣﺨﺘﺎﺭﻧﺎﻣـﻪ« ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻧﻘﺶﻫﺎﻯ
ﺍﺻﻠﻰ ،ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﺮﻳﺎﻝ »ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻦ« ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪﮔﻰ ﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞ ﺻﻔﺮﻯ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ
ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻌﻈﻤﻰ ﭘﻴﻮﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎ »ﺳﺎﺭﻕ ﺭﻭﺡ«
ﺳﺮﺍﻍ ﻓﺮﻗﻪﻫﺎﻯ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﻰ ﺭﻓﺘﻪ؛ ﺩﺭ »ﺗﺮﻭﺭ ﺧﺎﻣﻮﺵ« ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻰ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﺭﺍ ﺍﻓﺸﺎ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺣﺎﻻ ﺩﺭ »ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻣﻦ« ﺭﻭﻯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺟﺎﺳﻮﺳﻰ -ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺩﺳﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻫﻨﺮ

ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای
»در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻓﺮﯾﺪه«

ﻓﻴﻠﻢﻣﺴﺘﻨﺪ»ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻯ ﻓﺮﻳﺪﻩ«ﺑﻪﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ
ﻛــﻮﺭﻭﺵ ﻋﻄﺎﻳــﻰ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﻩ ﻣﻮﺳــﻮﻯ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
 13ژﻭﺋــﻦ ) 24ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ( ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺻﻠﺢ
ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﻨﺎ
ﺩﺭ ﻫﻠﻨﺪ ﺷــﺪ .ﺍﺧﺘﺘﺎﻣﻴﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠــﻰ ﻣﻨﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷــﻬﺮ ﻻﻫﻪ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺨﺐ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺻــﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﺨﺶ
ﺷــﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔــﺰﺍﺭﺵ ﺻﺒــﺎ» ،ﺩﺭ ﺟﺴــﺘﺠﻮﻯ
ﻓﺮﻳﺪﻩ« ﻛﻪ ﺳــﺎﻝ  97ﺩﺭ ﮔــﺮﻭﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳــﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  98ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﺳــﻜﺎﺭ  2020ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻤﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺷﺪ.

ﺳﯿﻨﻤﺎیاﯾﺮاندراﻧﮕﻠﺴﺘﺎن

ﻓﻴﻠﻢﻫــﺎﻯ ﻛﻮﺗــﺎﻩ »ﺑﺮﻳﺴــﺒﺎﻝ« ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ
ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺸــﻬﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺭﻳﺤﺎﻧــﻪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳــﻰ» ،ﻧﮕــﺮﺍﻥ ﻧﺒــﺎﺵ« ﺑــﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧــﻰ ﻣﺎﻧــﺎ ﭘﺎﻙﺳﺮﺷــﺖ ﻭ »ﺭﻧﺞﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎ« ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺭﺿﺎ ﻣﺴــﻌﻮﺩﻯ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ
ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ
 Ramsgateﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ﺑــﻪ ﻧﻤﺎﻳــﺶ ﺩﺭ
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻣﺪ.
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﻛﻮﺗﺎﻩ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ،
ﺍﻧﻴﻤﻴﺸﻦ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ،
ﻓﻴﻠﻢﻫــﺎﻯ ﺳــﻴﻨﻤﺎﻳﻰ »ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺩﻫــﻢ« ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﻧﺎﻇﺮﻯ» ،ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺎﻫﻰ«
ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﻭ ﻣﺴــﺘﻨﺪ »ﺑﻴﺎﻥ« ﺑﻪ
ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻧﻰ ﺑﻼﻝ ﻃﺎﻫﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻬﺮ ،ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ
ﺟﻬﺎﻧــﻰ ﻓﻴﻠــﻢ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳــﻮﻥ Ramsgate
ﺍﻧﮕﻠﺴــﺘﺎﻥ ﻣﺎﻩ ژﻭﺋﻦ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.

ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻯﻫﻨﺮﻯ

زﻧﺎنﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﯾﺰه»ﻣﯿﻔﺎ«٢٠٢٠ﺷﺪﻧﺪ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ :ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻋﻜﺎﺳﻰ mifaﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻣﺴﻜﻮ
ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺁﻥ
ﺭﺍ ﻳﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ
ﺩﻭ ﻋــﻜﺎﺱ ﺯﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﺳﺎﻝ  2020ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺮﺩ .ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
 2020ﻣﻴﻔﺎ ﺩﺭ  11ﺑﺨﺶ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ  104ﻛﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺷﺪ .ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺟﺎﻳﺰﻩ mifaﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ »ﻋﻜﺎﺱ ﺳﺎﻝ« ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ
ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﻭ »ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺗﺮ« ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻋﻜﺎﺳﺎﻥ ﺁﻣﺎﺗﻮﺭ
ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻰﺷــﻮﻧﺪ .ﺍﻳﺰﺍﺑﻞ ﺗﺎﺑﺎﭼﻰ
ﺑــﺎ ﻋﻨــﻮﺍﻥ "Kamchatka: to The Abyss of The
 "Earthﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﻧﻈــﺮ ﻫﻴﺎﺕ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺴﻜﻮ »ﻣﻴﻔﺎ« ﺭﺍ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺍﺟﻤﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻛﺎﻣﭽﺎﺗﻜﺎ،ﻳﻚﺳﺮﺯﻣﻴﻦﺑﺎﻃﺒﻴﻌﺖﺑﻜﺮﻭﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ،ﺁﺗﺸﻔﺸﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ .ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
ﺑﺮﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻭﻟﻴﻦ ﺍﺷﻨﺎﻳﺪﺭ ﺁﻟﻤﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﭘﺮﺗﺮﻩ ” “Pears in the Afternoonﺍﻫﺪﺍ ﺷــﺪ .ﺑﺮ
ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻴﻔﺎ ،ﻋﻜﺎﺱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﺳﺎﻝ،
ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﻭ ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻋﻜﺎﺱ
ﺍﻫﺪﺍ ﺷــﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﻭ ﺩﻻﺭ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﻘﺪﻯ ﺑﻪ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻛﻤﻚ ﻧﻘﺪﻯ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﻻﺭﻯ
ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻧــﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺎﻟﺮﻯ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻭﺏ
ﺳــﺎﻳﺖ  MIFAﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ .ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ
ﺑﻨﻴﺎﻥﮔﺬﺍﺭ ﻣﻴﻔﺎ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ،ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ
ﺳﺎﻝ  2020ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﮔﺬﺍﺷﺖ» :ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ،ﻋﻜﺎﺳﻰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻰ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﻦ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺎﻧﺴﻮﺭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺭﻩ ﻣﺎ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻰﺍﻓﺘﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻯ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﻭ ﺗﺨﻴﻞ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ
ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﭘﺮﺍﻫﻤﻴﺖ
ﺍﺳــﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ ،ﺁﻥﻫﺎ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺷﻜﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸــﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻫﻢ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺭﺍ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻰ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻢ ﻭ ﺑﻪ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺭﻭﻳﺎﭘﺮﺩﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻰﻛﻨﻢ«.
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ﻭﻻﺩﻳﻤﻴـﺮ ﭘﻮﺗﻴﻦ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺭﻭﺳـﻴﻪ ﮔﻔﺖ :ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸـﻮﺭ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﺭﺍ ﻗﻮﻯ ﻭ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻧﻤﻮﺩ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻭﻯ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴـﻴﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺪﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ،ﻭﻯ
ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﻴﺎ ﺷﻮﺩ  ،ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺪﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

ﺭﻭﻯ ﺧﻂ ﺁﻓﺘﺎﺏ
88318556-88318555
ﭘﻴﺎﻡ ﻛﻮﺗﺎﻩ3000141427 :

 -2207ﺁﻗﺎﻯ ﻣﻈﻔﺮﻯ! ﻣﻦ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺷﻬﺮﻳﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻰ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑــﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ  25ﺗﺎ
 35ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪﺍﻯ ﺩﺭ
ﺍﻳﻼﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻬﺮﻳﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ
ﻧﺮﺥ ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﺷﻬﺮﻳﻪ
 2ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻰ ﺳــﺎﻝ ﻗﺒــﻞ ﺭﺍ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻭ
ﺧﺮﺩﻩﺍﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ(3/24) .
 -1014ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ
ﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺮﺡ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺯﻭﺝ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚﻫﺎﻯ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺷﺎﻫﺪ
ﻫﺴﺘﻴﻢ؟ )(3/24
 -1855ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺁﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺟﻨﮕﻞﻫﺎﻯ ﺑﻠــﻮﻁ ﻭ ﺗﻘﺎﺿــﺎﻯ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ
ﺑــﺮﺍﻯ ﺫﻏــﺎﻝ ﺑﻠــﻮﻁ ﮔﺮﺍﻧﻘﻴﻤــﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩ ﻣﻰﺩﻫﻢ
ﺁﻗــﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴــﻴﻦ ﺫﺍﻛﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻍ
ﺳﻮﭘﺮﻯﻫﺎﻯ ﻣﺤﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﻴﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﻬﻴﻪ
ﻛﻨﺪ ﺳﻮﺍﻝ ﻛﻨﺪ ﺳــﻮﭘﺮﻯ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ
ﺫﻏﺎﻝ؟ )(3/24
 -1649ﺁﻗــﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴــﺮﻯ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ! ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑــﻪ ﻛﺎﻡ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﺦ
ﺷــﺪﻩ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺍﻣﺎﻥ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﻳﺪﻩ ،ﭘﺲ
ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﻛﻰ ﻳﻚ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ(3/25) .
 -1647ﺁﻗــﺎﻯ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭ
ﻛﺮﺩ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ ﺩﺭﺳــﺖ ﺍﻣــﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻴﺪ
ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩﺍﺕ ﻫﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﻮﺩ ﺁﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﺍﻗــﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﺑﺎﻳــﺪ ﺻﻮﺭﺕ
ﮔﻴﺮﺩ(3/25) .
 -1630ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺍﺧﻴــﺮﺍ ﻣــﺮﺩﻡ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺩﻳﮕــﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ .ﺍﺯ ﺗﻠﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ
ﻭ ﻛﺎﻫــﺶ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺧﺒــﺮ ﺩﺍﺩﻧــﺪ .ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻭﺿﻌﻴــﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸــﻮﺭ ﺧﺮﺍﺏ
ﺍﺳﺖ؟ )(3/25
 -1622ﭼــﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺮﻩﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﺑﻪ ﻣﺴﺪﻭﺩﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻛﻨﺪ؟ ﺁﻳﺎ ﻓﺸﺎﺭﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ
ﺑــﻮﺩﻩ .ﺁﻳﺎ ﻛﺮﻩﺍﻯﻫﺎ ﻓﻜــﺮ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﺮﺩ؟ )(3/25
 -1620ﺟﻮﺍﺑﻴﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳــﺰﺩ .ﭘﻴﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪﻩ
ﻣﺤﺘــﺮﻡ ﺍﺯ ﺑﻬﺸــﻬﺮ .ﭘﻴﺮﻭ ﭘﻴﺎﻣــﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺧﻪ
 99/3/24ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  1739ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳــﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺷــﻤﺎ ﻣﻰﺭﺳﺎﻧﺪ ﺍﺯ
ﺳــﻮﻯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘــﺮﻭﺭﺵ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ
ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎﺱ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺗﻤﺎﺱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻋﻼﻡ
ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(3/25) .
 -1616ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻙ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ
 137ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻤﺎﺱ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ
ﺷﻤﺸــﺎﺩﻫﺎﻯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭﺧﺘــﻰ ﺭﺍ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ
ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻣــﺎ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺷــﻬﺮﺩﺍﺭﻯ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ  10ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻼ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ
ﻣﻰﻛﺮﺩ .ﺷﻤﺸــﺎﺩﻫﺎ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻥ
ﻫﺴﺘﻨﺪ(3/25) .
 -1559ﺍﺯ ﻗــﻢ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ .ﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎ
ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﺳﺮ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﻢ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﺪﺗﺮ
ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﻣﺎﺳﺖ  10ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﻮﻣﺎﻧﻰ  15ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺮﺩﻡ
ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﻨﺪ؟
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻳﻚ ﻓﻜﺮﻯ ﻛﻨﻨﺪ(3/25) .
 -1235ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﭼﺎپ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺗﺸــﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺻﺪﺍﻯ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ
ﺑﺮﺳﺪ(3/25) .
ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻣﻰ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ 8-6-3
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  12ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻡ ﻣﺮﺩﻣﻰ

ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  ،188976/120ﻣﺮﻛﺰ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ،
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺁﻓﺘــﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ »ﺳــﺪﻣﻌﺒﺮ
ﻭﺍﻧﺘﻰﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﻔﺮﻭﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ
ﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳــﻴﻨﺎ« ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ
ﻣﻰﺭﺳــﺎﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋــﺮﺽ ﻛﻢ ﻣﻌﺒﺮ
ﻣﻮﺭﺩﻧﻈﺮ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪ )ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻰ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺳــﻴﻨﺎ( ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﻠﻴﺲ
ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ
ﻭﺍﻧﺖﻫﺎﻯ ﻣﻴﻮﻩﻓﺮﻭﺵ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ
ﺗﻮﻗﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺷﻬﺮﻯ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 12ﻣﻰﺑﺎﺷــﺪ .ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺻــﺪﻭﺭ ﺍﻭﺍﻣﺮ
ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭﺗﺎﻥ ﺍﻳﻔﺎﺩ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﺗﺤﻠﻴﻞ

اﺛﺮات وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
رویﺻﻨﻌﺖﭘﻮﺷﺎک

ﺿﺮﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺻﻨﻌﺖ
ﻟﺒﺎﺱ ،ﻣﺪ ﻭ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﺷــﻴﻮﻉ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺳــﺎﻝ ﮔﺬﺷــﺘﻪ
ﺗﺎﻛﻨــﻮﻥ ﺗﺎﺛﻴــﺮﻯ ﻣﻨﻔﻰ ﺭﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻭ
ﻣﺪ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ
ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﻰ ﺭﺍﻳﻨﻰ،
ﻃﺮﺍﺡ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﻣﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﺍﻳﺴﻨﺎ ،ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷــﻮﻉ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻭﻳــﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭ
ﻛﺸﻮﺭ ﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﻛﺮﻭﻧﺎ،
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻋﻤﻼ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ
ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺍﮔﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺷــﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ
ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴﺴــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﻭﺱ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖ
ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﻃــﺮﺍﺡ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻭ ﻟﺒــﺎﺱ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺿﺮﺭ
 90ﺩﺭﺻﺪﻯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ
ﺷﻴﻮﻉ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﺿﺮﺭ
ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺻﻨﻌﺖ ﻟﺒﺎﺱ ،ﻣﺪ
ﻭ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻯ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ :ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺑﻪ
ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗــﺖ ﻭ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻯ ﻛﺎﺭ
ﺧﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﻭﻯ ﺑــﺎ ﺗﺎﻛﻴــﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵﭘﻮﺷﺎﻙﺑﻪﺻﻮﺭﺕﺁﻧﻼﻳﻦﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩ :ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻭﺵ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳــﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ
ﻣــﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑــﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﻟﻴــﻞ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩﻥ
ﺷــﺮﺍﻳﻂ  ،ﻣﺮﺩﻡ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺍﻭﻝ
ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻰ ﺩﻫﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺪ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ
ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺿﺮﺭﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﻭﺍﺭﺩ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ ﻛﺮﺩ :ﻗﻄﻌﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ
ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮﺷــﺎﻙ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﺿﺮﺭ ﻫﺎﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﻡ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﻮﮐﺲ ﮐﻤﺘﺮ ﻃﺮﻓﺪار دارد

ﺍﻳــﻦ ﻛﺎﺭﺷــﻨﺎﺱ ﻣــﺪ ﻭ ﻟﺒــﺎﺱ ﺑــﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﻭ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺎ
ﻣﺪﺕ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻰ
ﺟﺪﻯ ﺩﺭ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺧﺮﻳﺪ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﻼﺗﻰ
ﺭﺍﻳﻨﻰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻟﻮﻛﺲ ﻭ ﮔﺮﺍﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻜﻨﻨﺪ
ﭼﺮﺍﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻓﻌﻠﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﻰ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺤﺼــﻮﻻﺕ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺍﺯ
ﻃﺮﻓﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎﻙ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺗﺮ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﻨﺲ ﻭ ﺩﻭﺍﻡ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﻨﺪ.

ﮔﻮﺷﻪ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ

ﺧﺪﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﯿﻤﻪ دی
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺜﺎرﮔﺮی

ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻓﻨــﻰ ﺑﻴﻤــﻪ ﻫــﺎﻯ ﺍﺷــﺨﺎﺹ ﺑﻴﻤــﻪ
ﺩﻯ ﺍﺯ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳــﮋﻩ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺷــﺪﻩ ﺑﺮﺍﻯ
ﺑﻴﻤﻪ ﺷــﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﻯ ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻰ؛
ﺳﺠﺎﺩ ﺭﺍﻣﻨﺪﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻓﻨﻰ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﺷﺨﺎﺹ
ﺑﻴﻤــﻪ ﺩﻯ ﺑــﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻗــﺮﺩﺍﺩ ﺑﻴﻤــﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﺗﻜﻤﻴﻠــﻰ ﺧﺎﻧــﻮﺍﺩﻩ ﻣﻌﺰﺯ ﺷــﻬﺪﺍ ﻭ ﺍﻳﺜﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺯ
ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺹ
ﺍﻳﻦ ﻗــﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ  70ﺩﺭﺻﺪ ﺧﺒﺮ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﻓــﺰﻭﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺗﺴــﻬﻴﻼﺕ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ
ﺍﺳــﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴــﻞ ،ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸــﺎﻭﺭﻩ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺑﻴﻤﻪ ﺷــﺪﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ
ﺟﺎﻧﺒــﺎﺯﺍﻥ ﻣﻌﺰﺯ  70ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﺣﺎﺩ ﻭ
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ ﺍﺯ
ﺻﻒ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﻛﻪ
ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﻯ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ 1671
ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻭ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻴﻤﻪ ﺍﻯ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

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

ﺧﺒﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻠﻰﺑﺮﻗﺎﻧﻮﻥﻛﺎﻫﺶﻣﺠﺎﺯﺍﺕﺣﺒﺲﺗﻌﺰﻳﺮﻯ
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺣﺪﺍﺩﺯﺍﺩﻩ  zﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻳﺰﺩ )ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﻭ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪﺭﺱ(

ﻗﺎﻧﻮﻧﮕــﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺟﺮﺍﻳــﻢ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ ﺍﻣﺮﻯ
ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺰﻩﻛﺎﺭﺍﻥ
ﻭ ﺑﺰﻩﺩﻳــﺪﮔﺎﻥ ،ﺑﻠﻜــﻪ ﻋﻤــﻮﻡ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺭﺍ ﻣﺘﺎﺛﺮ
ﻣﻰ ﺳــﺎﺯﺩ .ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ  ،ﻫﻢ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭ ﻫﻢ ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺣﺎﻭﻯ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎ ﻭ
ﺩﺭﺟﻪ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻧﻘﺾ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﻧﻰ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒــﺲ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺭﺳــﻴﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ
ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﻳﺪ .ﭘﻴﺪﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺛﻤﺮﻩ ﺍﻳــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻫــﺶ ﻭﺭﻭﺩﻯ ﻭ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻯ
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺁﻳﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ )ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ( ﻓﻰ ﺍﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻳﻚ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳــﺖ؟ ﺍﮔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﻣﻨﺠــﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺖ ﺑﻪ ﺟــﺮﻡ ،ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎ  ،ﺗﻌﺬﺭ ﻭ ﺗﻌﺴــﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ
ﻛﺸــﻒ ﺟﺮﻡ ﻭ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻯ ﺧﺼﻮﺻﻰ
ﺷﻮﺩ ﺁﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩ؟
ﻣﺪﺍﻓﻌﻴــﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﭼﻨﺪ ﺩﺳــﺘﻪ
ﺍﻧﺪ .ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺍﺳﺎﺳــﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺣﻘﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻯ  ،ﺍﺯ
ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻛﻴﻔﺮ ) ﻭ ﭼﻬﺮﻩ
ﻏﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺁﻥ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ( ﺑﺎﺷــﺪ
ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ،ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺟﺮﻡ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﻭ ﻛﻴﻔﺮﺯﺩﺍﻳﻰ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ
ﺑــﺮ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺣﻜﻮﻣــﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﻭ
ﻛﻴﻔﺮﮔﺰﻳﻨﻰ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ  .ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺍﻳﻦ
ﻧﻈﺮﻳــﺎﺕ ﻭ ﺩﻻﻳﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺁﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
ﮔﺮﻭﻫــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮﻯ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ )ﻭ ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺁﻥ (
ﺑــﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺷــﻤﺮﺩﻥ
ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﻥ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ
ﻣﺨﺎﻟﻔــﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻫﺎﻯ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳــﺎﻳﺖ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ  ،ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃــﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﻨﻨــﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ  12ﺁﺑﺎﻥ  98ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ" ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺯﻧــﺪﺍﻥ ﻫﺎ ،ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳــﻰ ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻥ،
ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺣﺒﺲ ﺑﺎ ﺷــﺮﻉ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ
ﻋﺼــﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑــﻪ ﺟﺰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧــﺎﺹ " ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﻻﻳﻞ ﺩﻭ ﻓﻮﺭﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺩﻻﻳــﻞ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺮﻭﺟﻴﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ
ﺣﺒﺲ ﺯﺩﺍﻳﻰ  ،ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ  10ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺣﺒﺲ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩﻯ
ﺑــﻮﺩ ﻛﻪ ﮔــﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺑﻨﺎ ﺑــﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﻫــﺎ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻰ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ،
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ
ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳــﺞ ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ
ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻥ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ
ﺗﺎ ﻣﺘﻮﻟﻴﺎﻥ ﺭﺳــﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻛﻨﻨــﺪ .ﻟﺬﺍ ﺍﻭﻻ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺟﻨﺎﻳــﻰ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﺯ
ﺍﺑﺘــﺪﺍﻯ ﺩﻫﻪ  90ﺑﺎ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻋﻔﻮﻫﺎﻯ ﻣﻌﻴﺎﺭﻯ
ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷــﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﻴــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺁﻥ
ﺳــﻮﻕ ﺩﺍﺩ .ﻣﻮﺝ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ ﺣﺒﺲ ﺯﺩﺍﻳﻰ،
ﺩﺭ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﻣﺼﻮﺏ  1392ﻭ ﺑﺎ
ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﻧﻬﺎﺩ ﻫﺎﻯ ﺍﺭﻓﺎﻗﻰ ﭼﻮﻥ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻭ ﻧﻈﺎﻡ
ﻧﻴﻤﻪ ﺁﺯﺍﺩﻯ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺝ ﺩﻭﻡ،
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﺷــﺪﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻﻒ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻗﺮﻳﺐ  10ﺳــﺎﻝ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺟﻨﺎﻳﻰ ﻗﻀﺎﻳــﻰ ﻭ ﺗﻘﻨﻴﻨﻰ ،ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ
ﻛﺎﻫﺶ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﺭﺳﻤﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻨﺠﺶ ﻧﺤــﻮﻩ ﻋﻤﻠﻜــﺮﺩ ﻗﻀــﺎﺕ ﺗﻠﻘﻰ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ) ﻣﻮﺍﺩ  26ﻭ  28ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ
ﺯﻧﺪﺍﻧﻴــﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﻛﻴﻔﺮﻯ( ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ
ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﺑﻠﻜــﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺳــﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻗﻀﺎﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺮﻏﻴﺐ
ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﺭﺍء ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻯ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ  .ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻨﻄﻘﻰ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺍﻛﺘﻔﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺎﻯ
ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘــﻮﻕ ﺑﺰﻩ ﺩﻳــﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻯ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ
ﺷــﺪﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﭼﻪ ﺁﺛﺎﺭﻯ
ﺩﺍﺭﺩ؟ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻧــﻮﺁﻭﺭﻯ ﻫﺎﻯ ﻣﺘﻌﺪﺩﻯ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﭘﻴﺎﻡ ﺍﻳــﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﺣﺮﻛﺖ ﺣﻘــﻮﻕ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺗﺮﺍﻓﻌﻰ ﺷــﺪﻥ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﻳﺮﻩ
ﺟﺮﺍﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷــﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ
ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫــﺎﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑــﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،
ﺑﺴــﺘﺮ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻨﺪﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺗﺮﻣﻴﻤﻰ ﺍﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﻠﻘﻰ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺮﺍﻳﻤﻰ
ﭼﻮﻥ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻫﺎﻯ ﺳﺎﺩﻩ  ،ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻗﺴﺎﻡ
ﺟﻌﻞ ،ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺗﻠﻔﻨﻰ ،ﻫﺘﻚ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺩﺭ
ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﻭ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺭﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺭﻓﻊ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺮﺧﻰ
ﺟﺮﺍﻳــﻢ ﻭ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺍﺧﺘﻴــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺩﻫﻰ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺟﺮﺍﻳﻢ
ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮﺩ.
ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ
ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ ﺍﺳــﺖ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺗﻰ
ﻛــﻪ ﺑﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺒﺲ ﻫــﺎ ﺑﻪ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ
ﻭﺍﺭﺩ ﺍﺳــﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻰ ،ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻨﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﻤﻜﻦ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﮕﺮﺍﻧــﻰ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺟﺮﻡ،
ﻣﺮﺗﻜــﺐ ﺟﺮﺍﻳﻤﻰ ﭼﻮﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﻭ ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﺷــﻮﻧﺪ .ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﺛﻤﺮﻩ ﺍﻯ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ﻋﺠﺰ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺰﺍﻯ ﻧﻘﺪﻯ ﺭﺍﻫﻰ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻭ ﺑــﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻰ
ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺣﻜﻢ ،ﺍﻳﻦ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺗﺨﻔﻴﻒ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ،ﺩﺳــﺖ ﻗﺎﺿﻰ
ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴــﻦ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ
ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﺷــﺨﺼﻴﺖ
ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻭ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ
ﻋﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﺸــﻮﺩ.
ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺣﺒﺲ ﺩﺭ
ﺟﺮﺡ ﻋﻤﺪﻯ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺷﻜﺴــﺘﮕﻰ ﻭ ﻧﻘﺺ ﻋﻀﻮ
ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻣﺎﺩﻩ  1ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ،ﺟﺮﻡ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻰ ﻣﺎﺩﻩ  614ﻳﻚ ﺧﺸــﻮﻧﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺛﺎﺭ
ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻــﻒ ،ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﻣﺜﺎﻝ ﺷﺨﺼﻰ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﺡ ﺷﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗــﺎ ﺣﺪ ﺯﻭﺍﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﻯ ﺍﻋﻀﺎ
ﻣﺼــﺪﻭﻡ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺩﻳــﻪ ،ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻭ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑــﻮﺩ .ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻜﻢ
ﻋﺠﻴﺐ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  ) 2ﺍﻟﺰﺍﻡ ﻗﺎﺿﻰ
ﺑــﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ( ﺩﺭ ﻓــﺮﺽ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻗﺎﺿــﻰ ﺑﺎﻳﺪ  6ﻣــﺎﻩ ﺣﺒﺲ ﺣﻜﻢ ﺩﻫــﺪ .ﺑﻼﻭﺟﻪ
ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺗﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﺪﻻﻝ ﭼﻨﺪﺍﻧﻰ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ.ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺬﻛــﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻰ
ﺭﺍ ﻣﻜﻠﻒ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟــﺰ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺹ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ،ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺭﺍ ﺣﻜﻢ ﺩﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﻮﺍﻝ
ﺟﺪﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﺮﺩﻥ
ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳــﺐ ﺷــﺨﺼﻴﺖ
ﻣﺮﺗﻜــﺐ ﻭ ﺁﺛــﺎﺭ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳــﺖ .ﺭﻭﺷــﻦ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﺎﺻﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺯ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻣﺠﺎﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻧﻴﺴــﺖ .ﺳــﻠﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻫﻴﭻ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻴﻔﺮﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ
ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ﺍﺣــﻜﺎﻡ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺩﻓــﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ،
ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ﻭ ﻋﺠﻴﺐ ﺗﺮ ،ﺗﻔﻜﻴﻚ
ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻨﻒ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻓﺮﻳﺐ
ﻭ ﺣﻴﻠﻪ ﺍﺳــﺖ .ﻗﺒﺢ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﻰ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ
ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺁﻥ ،ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﺪﻡ ﺭﺿﺎﻳــﺖ ﺑﺰﻩ ﺩﻳﺪﻩ
ﺍﺳــﺖ ﻭ ﻋﻨــﻒ ﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠــﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻰ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ .ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺜــﻼ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﺧــﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ
ﺷــﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻳــﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻭﺭﺍ ﺟﻠﺐ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﻛﺸﻰ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺩﺭﻭ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺩﻏﻠﻜﺎﺭﻯ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺩﻭﻡ ،ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻣﺴــﺘﺤﻖ
ﺳﺮﺯﻧﺶ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ.

ﺗﺨﻔﻴــﻒ ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ ﺑﻪ
ﺣﺒﺲ ﺩﺭﺟــﻪ  5ﺑﺮﺍﻯ
ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒــﻰ ﺁﺛﺎﺭ
ﺩﻳﮕــﺮﻯ ﻧﻴــﺰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺩﺭﺟﻪ  ،5ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺻــﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ
ﻣﻮﻗــﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧــﺪﺍﺭﺩ.
ﻓﺮﺿﻰ ﺭﺍ ﺗﺼــﻮﺭ ﻛﻨﻴﺪ
ﻛــﻪ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎ ﺑــﺎ ﻓﺮﻳﺐ
ﻛﻮﺩﻛــﻰ ﺧﺮﺩﺳــﺎﻝ ﺍﻭ
ﺭﺍ ﺳــﻮﺍﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﺩﻙ ﺳــﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ
ﻣﺘﻬــﻢ ﺑﻪ ﺭﺑﺎﻳــﺶ ﻧﻴﺰ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨــﺪ .ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳــﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻣﺮﺗﻜﺐ ،ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﻯ
ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﻛﻨﺪ ﺣﺘــﻰ ﺍﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺯﺩﺍﺷــﺖ ﻭﻯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ﺍﻟــﻒ ﻭ ﺏ ﻣﺎﺩﻩ 238
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳــﻰ ﻛﻴﻔﺮﻯ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻭ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺻــﻒ ﺍﮔــﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻳﻦ
ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺩﺍﺩﮔﺴــﺘﺮﻯ
ﺧﺼﻮﺻــﻰ ﺭﻭ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧــﺪ ﺁﻳــﺎ ﻣــﻰ ﺗــﻮﺍﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﻣﻼﻣﺖ ﻛﺮﺩ؟
ﺍﻳﻦ ﺍﻳــﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺩﻳﮕــﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﺪ.ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻃﺮﺡ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪ.
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻣﺮﻯ ﺧﻼﻑ ﺍﺻﻞ ﻭ ﺍﺳــﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﺍﺳــﺖ
ﺍﻣــﺎ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ "ﺷــﺮﻯ ﺍﺳــﺖ ﺍﺟﺘﻨــﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ.
ﺧﻠﻮﺕ ﻛــﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ،ﺑﺎ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ ﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺑــﻰ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ.
ﺣﺒﺲ ﺯﺩﺍﻳﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﺳــﭙﺮﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺧــﻮﺭ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻤﺴــﻚ
ﺟﻮﻳــﺪ .ﻗﻀﺎﺕ ﻧﻴــﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﻯ ﺑــﻪ ﺣﺒﺲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﮔﺎﻫﻰ ،ﭼﺎﺭﻩ ﺍﻯ ﺟﺰ ﺗﻤﺴــﻚ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ .ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺴﻚ
ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﺮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷــﻮﺩ
ﺩﺳﺖ ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺍﮔﺮ ﻗﺎﻧﻮﮔﺬﺍﺭ ﻧﮕﺮﺍﻥ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻗﺎﺿﻰ ﺩﺭ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ،ﺩﻗﺖ
ﻧﻜﻨﺪ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ "ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺭﻫﻨﻤﻮﺩﻫﺎﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺠــﺎﺯﺍﺕ" ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺳــﺎﺑﻘﻪ
ﺩﺍﺭﺩ ﺭﺍﻫﮕﺸــﺎ ﺑــﻮﺩ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻗﺮﻳــﺐ  50ﺩﺭﺻﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺸــﻤﻮﻟﻴﻦ "ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ
ﺑﺎ ﻣــﻮﺍﺩ ﻣﺨــﺪﺭ" ﺑﺎ ﻣﺎﻧــﺪﮔﺎﺭﻯ ﺑــﺎﻻ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﻧــﻮﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ

ﺣﺒــﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﺁﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﺒــﻮﺩ ﺑــﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘــﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺣﺒــﺲ ﻫﺎﻯ
ﺟﺮﺍﻳــﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠــﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ  ،ﺩﻏﺪﻏــﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ
ﻣﻰ ﺷﺪ؟
ﺍﻳﻨﻜــﻪ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺠﻠــﺲ ،ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻮﺟﻴﻪ
ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺑﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺷــﺮﻋﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺒﺲ
ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺷــﺪﻩ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺍﻳﻦ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺩﺳﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ ﺍﮔﺮ ﺣﺒﺲ
ﺷــﺒﻬﻪ ﺷــﺮﻋﻰ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﻝ  ،ﺍﺻﻞ ﻣﺸﻜﻞ
ﺣﻞ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻻﺯﻣﻪ ﺗﻤﺴــﻚ ﺑﻪ ﺻﺒﻐﻪ ﻭ
ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺩﺭ ﺷــﺮﻉ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻘــﺪ ﻭ ﻧﻔﻰ ﻳﻚ
ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﺳﺎﻳﺮ ﻣﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎﻯ
ﺭﺍﻳﺞ ﺷــﺮﻋﻰ ﺭﺍ ﺑﭙﺬﻳــﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺷــﻼﻕ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﻨﺪ ﺍﻣﺮﻯ ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳــﺖ ﻭﻧﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺳﺖ
ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ .ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﻉ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻯ
ﻗﺎﻋــﺪﻩ ﻛﻠﻰ  ،ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺎﻛﻢ ) ﻣﺠﻠﺲ( ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻧــﻮﻉ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ.ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ،ﻣﺪﺍﻓﻌﻴﻦ ﺣﺒﺲ ﺯﺩﺍﻳﻰ،
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳــﻰ ﺍﺻﻼﺡ
ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ،ﺑﺮ ﺑﻰ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻛﻴﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ
ﺑﺰﻫــﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ
ﺍﺻﻼﺣﻰ ﺻﺮﻓﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﺳــﺖ
ﻭ ﻛﺎﺭﻛــﺮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺳــﺎﺯﻯ )ﻣﻮﻗﺖ(
ﺁﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻰ ﺁﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ
ﻧﻈــﺮ ﺩﻭﺭ ﺑﻤﺎﻧــﺪ .ﻭ ﮔﺮﻧﻪ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣــﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻧﺪﺍﻥ
ﺩﻳﺮﺯﻣﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷــﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳﺖ.
ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭ ﺟﻨﺎﻳــﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﻤــﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳــﺎﺯﻭﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ
ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ،ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺳــﺎﺯﺵ ﻭ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﻭ ﺑﺰﻩ ﺩﻳــﺪﻩ ) ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻰ( ﺭﺍ
ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫــﻢ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻴﻔــﺮ ﺩﺭ ﺟﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﺩﺭ ﺣﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ .ﺑﺰﻫﻜﺎﺭﺍﻥ )ﮔﺮﭼﻪ
ﺑﺨﺸــﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ( ﻛﻨﺸــﮕﺮﺍﻧﻰ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮﻧﺪ ﻭ
ﺗﻌﺪﻳــﻞ ﻭ ﺗﺸــﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﺮﻫﺎ ﻭ ﺗﺰﻟــﺰﻝ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺩﺭ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻳﻔﺎﻯ ﻧﻘﺶ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ )ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺩﺭ
ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻯ ﻣﺠــﺎﺯﻯ ﻋﻤﻮﻡ ﻣﺮﺩﻡ ) ﻭﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻣﺴــﺘﻌﺪ ﺑﺰﻩ(ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﻰ ﺳــﺎﺯﺩ( ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻯ ﻛﻪ
ﺑﻰ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻯ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﺩﺭ ﺻﺪﺩ ﻛﺎﻫﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻻ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻯ ﺟﺮﻡ ﺯﺍﻯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

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

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ – ﮔﺮﻭﻩ ﮔﺰﺍﺭﺵ :ﭼﻨﺪﻯ ﭘﻴﺶ ﻳﻚ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺳﺎﺯ
ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺳــﺨﻨﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ .ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻧﮕﺮﻳﺴــﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﺭﺳﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﻰ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﻮﺷﻜﺎﻓﺎﻧﻪ ﺗﺮﻯ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ،
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.
 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪﺗﻜﻨﻮﺍﺯ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺘﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﻛﺴﺘﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ( ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺟﺮﺍ
ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻯ ﻭﻳﻮﻟﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﻭﺩ .ﭼﻮﻥ ﻋﻤﻼ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺒﻌﻰ
ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ.
 ﺩﻟﻴــﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔــﻰ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ،ﺧــﻮﺩ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻣﺎ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖﻛﻤﺎﻧﭽﻪﻧــﻮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﻭ ﺍﻧــﺪﺍﺯﻩ ﺯﻧﺪﻩﻳــﺎﺩﺍﻥ ﭘﺮﻭﻳــﺰ ﻳﺎﺣﻘــﻰ ﻭ ﺣﺒﻴﺐﺍﷲ
ﺑﺪﻳﻌﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻳﻢ.
 ﺟﺎﻯ ﺗﺄﺳــﻒ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻃﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ،ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺻﺒﺎﻭ ﺗﺠﻮﻳﺪﻯ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺯﻫﻰ ﺭﺍ ﻧﺰﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﺭﺃﺱ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ،ﺭﺩﻳﻒﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﷲ ،ﺣﺴﻴﻨﻘﻠﻰ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺣﺎﻝ ﺁﻧﻜﻪ ﻛﻤﺘﺮ
ﻛﺴﻰ ﺳــﺮﺍﻍ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻚ ﻣﻰﺭﻭﺩ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﭼﻮﻥ ﺗﺠﻮﻳﺪﻯ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎ ﭘﺮﺑﺎﺭﺗﺮ ﺍﺳﺖ ،ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﻳﻨﻜﻪ ،ﺍﮔﺮ ﺁﺛﺎﺭ
ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺭﺍ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﻴﺪ ،ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﺍﻭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺗﺠﻮﻳﺪﻯ ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﺳﻒ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭﺳــﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻰﺷــﻮﺩ ﻭ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺯﺳﻮﻯ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﻏﻠﻂ ﺗﻮﺳﻂ
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ،ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻫﺎﻯ ﻣﺎ
ﻣﻰ ﺳﻮﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺭﻓﺖ
 ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻤﺎد ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺻﯿﻞ اﯾﺮاﻧﯽ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺸــﺘﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺨﻨﺎﻥ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﻭ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺍﺳﺖ .ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻗﻮﻑ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮﻯ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢَ .ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺷﻜﻢ ،ﺩﺳﺘﻪ ﻭ ﺳﺮ ،ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ
ﺳﺎﺯ ،ﭘﺎﻳﻪﺍﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺭﻭﻯ ﺯﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﻧﻮﻋﻰ ﺍﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻟﺮﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﻟﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ »ﺗﺎﻝ«
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﻴﺪ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺯﻫﻰ
 ﺁﺭﺷــﻪ ﺍﻯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻭﺳﻌﺖ ﺻﺪﺍﻯ ﺯﻳﺎﺩ )ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭﺍﻛﺘﺎﻭ»ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭ ﻧﺖ ﻫﻤﻨــﺎﻡ ﻣﺘﻮﺍﻟﻰ«( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺻﺪﺍ ،ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻭ ﺧﺎﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ .ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺳــﺎﺯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﻘﺎﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ.
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ

ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ،ﭘﺎﻳﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻠﻪﺍﻯ ﻓﻠﺰﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺯﺍﺋﺪﻩ ﭘﻬﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻯ ﺁﻥ ﺭﻭﻯ
ﭘﺎ ﻳﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻛﻬﻨﻪ ﻭ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ
ﺗﻮﺕ ﻭ ﺍﻓﺮﺍ ﻣﻰﺳﺎﺯﻧﺪ .ﻃﻮﻝ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﻪ ﻓﻠﺰﻯ ﺗﺎ ﺻﺮﺍﺣﻰ )ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻯ ﺳﺮ
ﭘﻨﭽﻪ( ﺣﺪﻭﺩ  75ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻰﻧﻮﺍﺯﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ،ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﻯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﭼﭗ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺍﻧﮕﺸﺖﻫﺎﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺳــﺘﺶ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﺳــﺘﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺁﺭﺷﻪ )ﻛﻤﺎﻧﻪ( ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ
ﺭﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﻘﻰ ﺩﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ،ﺑﺮ ﺳﻴﻢﻫﺎ ﻣﻰﻛﺸﺪ .ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻭﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ
ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻛﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﺎ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻭﻯ ،ﻣﺸــﺨﺺ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻭﻻً ﻋﺸﻖ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻭ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﻯ ﻭ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺁﻫﻨﻴﻦ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺳــﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ
ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺳــﺎﺯﻯ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻨﺮﻯ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻯ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ
ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗــﺎﺕ ﻣﻬﻤﻰ ﻛﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﭘﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﻭ ﻛﻢ ﻭ ﻛﻴﻒ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺴﻞﻫﺎﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷــﺖ .ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ )ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ،ﺁﻫﻨﮕﺴــﺎﺯ ﻭ ﻣﻮﺳﺲ ﻭ
ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﮔﺮﻭﻩ ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ( ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺩﻏﺪﻏﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺍﺭﺩ .ﺍﻭ ﻛﻪ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺷﺎﮔﺮﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻧﻰ ﭼﻮﻥ ﺯﻳﺪﺍﷲ ﻃﻠﻮﻋﻰ ،ﻛﻴﻮﺍﻥ ﺳﺎﻛﺖ ،ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ
ﻃﻼﻳﻰ ﻭ ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻝ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻠﻨﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﮔﻔﺘﮕﻮﻳﻰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ
ﻛﻪ ﻣﺎﺣﺼﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻰ ﺧﻮﺍﻧﻴﺪ.
ﺷــﻤﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ »ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ« ﻛﻪ
ﻃﻰ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﺣﻀﻮﺭ
ﻳﺎﻓﺘــﻪ ،ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﻳــﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ
ﺍﺟﺮﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩﺍﻯ ﺩﺍﺭﻳﺪ .ﺍﺯ ﺁﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ.
ﮔﺮﻭﻩ »ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ« ﺑﺨﺸﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ »ﻫﻢﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺳﺎﻳﻪ« ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻰﺷــﻮﺩ .ﮔــﺮﻭﻩ »ﻫﻢﻧﻮﺍﺯﺍﻥ
ﺳﺎﻳﻪ« ﻧﻴﺰ ﺳﺎﻝ  1378ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﺎﻧﻮﻥ »ﭼﺎﻭﻭﺵ«
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻃﻰ
ﺩﻭﺭﻩﺍﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ »ﻫﻢﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺳﺎﻳﻪ« ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﺑﺨﺸــﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ» .ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻬﺮ« ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ
ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »ﻫﻢﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺳــﺎﻳﻪ« ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ
ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﻧﻮﻋﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺮﺍ
ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ »ﺳــﺎﻳﻪ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ« ﻧﺎﻡ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻧﻴﺰ
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺁﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺭﺿﺎﻗﻠﻰﻣﻴﺮﺯﺍ ﻇﻠﻰ )ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺳﻨﺘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ( ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺳﻪ ﺁﻟﺒﻮﻡ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ .ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ »ﺳــﺎﻳﻪ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ« ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻨﺴﺮﺗﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ
ﻳــﻚ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﻧﻴﺰ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺿﺒﻂ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺿﺒﻂ
ﻗﻄﻌﺎﺗﺶ ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺭﻭﻧــﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ
ﺷــﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷــﺖ .ﮔﺮﻭﻩ »ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ« ﻧﻴﺰ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺩﻭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺟﺸــﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻓﺠﺮ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ »ﺳﺎﻳﻪ
ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ« ﺳﺎﻝ  1397ﭼﺎﻭﻭﺵ ﺷﺶ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﺭﺍ
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ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻳﻚ ﺳﺎﺯ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﻛﻬﻦ ﺭﻭﺍ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ

ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ

ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ
ﻛﻪ ﺳﺎﺯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ،ﺧﺼﻮﺻﺎً
ﺷﻜﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻰ ﻧﻮﺍﺯﺩ ،ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺳﺖ.
ﺯﺍﺋﺪﻩ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ
ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺨــﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔــﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ
ﺁﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﻯ ﭘﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ،ﺳﺎﺯﻯ
ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﭼﻴﺮﻩ ﺩﺳﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻨﺮ
ﺳﺨﺖ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ
ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺮﺩﻩ؛ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﺧﺎﺻﻰ ﻧﻴﺎﺯ
ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ:
ﺩﺍﺭﺩ .ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
 ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻧﺴﻴﺲ ﻓﻮﺭﺩ ﻛﺎﭘﻮﻻ ﺑﺮﺍﻯﻫﻨﺮ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﺳــﺎﺧﺖ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻓﻴﻠﻢ »ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻮﺍﻧﻰ« ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . 2007
ﺳﻨﺘﻮﺭ ،ﭘﻴﺎﻧﻮ ﻭ ﺍﺭگ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﮔﺮﻣﻰ »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺁﻟﺒﻮﻡ
 ﻛﺴــﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩِ
ﺁﻧﻬــﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓــﻮﺕ ﻭ ﻓــﻦ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺳﺎﻝ« ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . 2017
ﺳــﺎﺯﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻤﺎﻧﭽــﻪ ﺗﺮﺟﻴﺢ
 ﻛﺴــﺐ ﺟﺎﻳــﺰﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﻫﻨــﺮﻯﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ
ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﻭﺳــﺘﺎﻧﻪ ﺁﻳﺰﺍﻙ ﺍﺷﺘﺮﻥ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺯﻳﺎﺩ ﻭ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭﺍﻓﺮ ﻭ ﻭ ﺻﺒﻮﺭﻯ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﺸــﺮﻳﺖ ﻭ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺯ
ﺑــﺎ ﻳــﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠــﻰ ﻣﻰ ﺗــﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓــﺖ ﻛﻪ ﻣﺴــﻴﺮﻯ ﻛﻪ
ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻰ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﺗﻮﺳــﻂ ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻭ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺍﺯ ﻋﻨﻔﻮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﻭﻳﻮﻟﻦ ﺍﻳﺰﺍﻙ ﺍﺷــﺘﺮﻥ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﻯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
ﻃﻰ ﺷــﺪﻩ ﺑــﻮﺩ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳــﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻤﺘــﺎﺯ ﺑﻴﻦ
ﻭ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻭﺩ
. 2018
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ
ﻭ ﺣﺘﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺴــﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ
 ﻛﺴــﺐ ﺟﺎﻳــﺰﻩ ﺟﻬﺎﻧــﻰ »ﻭﻭﻣﻜﺲ«ﺧﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﺶ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯﻯ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . 2019
ﺑﻴــﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺍﺳــﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻــﺎﻑ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﻮﻳﻢ ﺧﻮﺩ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﺩﻯ ﺑﻤﺎﻧــﺪ ﺗــﺎ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺎﻻﻯ
 ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺁﮔﻮﺳــﺖ ﺳــﺎﻝ  2019ﺁﻟﺒﻮﻡﺑﻤﺎﻧﺪ،
ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﻬﺠﻮﺭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺯﻯ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ
»ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺍﺳــﺖ« ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻗﻀﺎﻭﺗــﻰ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺭﻓﻴﻊ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻛﻴﻬــﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺑﺎ ﮔــﺮﻭﻩ ﺭﺍﻣﺒﺮﺍﻧﺖ ﺗﺮﻳﻮ ﺍﺯ
ﻛﻪ
ﻛﻴﻬــﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ
ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﺠﻠﻪ ﺳــﺎﻧﮓ ﻻﻳﻨﺰ ﺟﺰﻭ  10ﺁﻟﺒﻮﻡ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻔﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺻﻤﺪ
ﺑﺮﺗﺮ ﺳﺎﻝ  2019ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺣﻖ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ
ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺍﻳﻦ ﺳــﺎﺯ
 ﻛﺴﺐ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺑﻴﺘﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . 2019ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻰ ﺭﻭﻳﻢ.
 ﻛﺴﺐ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺟﻬﺎﻥﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ . 2019
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ،ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻌﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺟﻮﺍﻳﺰ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ ﻭ
ﻫﻨﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍﻯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ،ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻭﻳﻮﻟﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﻭﺩ.
ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﭼﻴﺮﻩ ﺩﺳــﺖ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ،ﺍﺯ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﺍﻫﻰ ﺑﺲ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺭﺍ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗــﻞ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﭘﻴﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺯﻳﺮﻧﻈﺮ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻡ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ
 ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻴﻤﺎ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﺪﻯﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺍﺵ ﺑﻮﺩ ،ﻣﻄﺮﺡ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ
 ﻛﺘﺎﺏ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻙ ﺳﭙﻴﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ  30ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺍﺭﺩﺷﻴﺮ ﻛﺎﻣﻜﺎﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻫﮕﺬﺭ ،ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﻭ ﻋﻈﻤﺖ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻭﻳﺰ
ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻭ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ
 ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭ ﺟﻠﺪﻯ ﺷﻴﻮﻩ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﻯ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﻬﺪﻯ ﺁﺫﺭﺳﻴﻨﺎﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻭ
 ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﭘﻮﺭﺷﻜﻴﺒﺎﻳﻰﺑﺪﻳﻌﻰ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ
 ﻛﺘﺎﺏ ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻳﻮﻟﻦ ،ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻭ ﻗﻴﭽﻚ ﻧﻮﺷﺘﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺧﻠﻔﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻛﺎﻭﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯ
ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ،ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﺍﮔﺮ ﻣﺪﻋﻰ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﭼﻨﺪ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ
ﺷﻮﻳﻢ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻗﻀﺎﻭﺗﻰ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢ؛ ﺍﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﻜﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺻﻤﺪ
ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻳﻢ ،ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ،ﺷﺪ  .ﭼﺮﺍ ﻛﻪ
ﻧــﻮﺍﺯﺍﻥ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻡ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻭﻗﻮﻑ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷــﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ ،ﻓﻨﻰ ﻭ ﻫﻨﺮﻯ
ﺟﻔﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ
ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻔﻴﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﻭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻗﺪﻡ ﺑﻪ ﻗﺪﻡ
ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻨﻜﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺷﺪ
ﺑﺎ ﺍﺳــﺎﺗﻴﺪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﺱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ﻛﻪ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳــﻮﻡ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺗﺶ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﺪﻋﻰ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴــﻦ ﻧﻈﺮﻯ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺻﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ
ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺻﺒﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺗﺠﻮﻳﺪﻯ
ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻭ ﭘﺮ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺮﻭﻣﻨﺪ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺑﺨــﺶ ﺩﻭﻡ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳــﺖ؛ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔــﻰ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ،ﺧﻮﺩ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺿﻌﻒ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻪ
ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺩﻋﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻭﺟﻮﺩ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﺍﺯﻯ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻳﺎﺣﻘﻰ ﻭ ﺣﺒﻴﺐ ﺍﷲ ﺑﺪﻳﻌﻰ
ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺷــﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻰ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷــﺪ ،ﺑﺎ
ﻓﻨﻰ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﻫﺴﺘﻴﻢ .ﺍﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﺭﻓﺮﻧﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣــﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭ ،ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺮﻗﻰ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺭﺍ ﻣﻄﺮﺡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ
ﺷــﻮﺩ .ﻣﺸــﻜﻼﺗﻰ ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﭼﻴﺴــﺖ؟ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻛﻤﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﻭ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳــﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻧﻮﺍﺧﺘﻦ ﺳــﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ.
ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺳــﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷــﻬﺮﺕ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺑﺨــﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺍﻣــﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬــﻰ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺣﻮﺯﻩ
ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﺑﻰ ﺑﺪﻳﻞ
ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ،ﺑــﻪ ﺑﻰ ﺗﻮﺟﻬﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺣــﻮﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ

ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ27ﺧﺮﺩﺍﺩ 1399ﺷﻤﺎﺭﻩ5758
ﺗﺒﻌﻴﻀﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺒﻚ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﻗﺪﻳﻤﻰ
ﺭﻭﺍ ﻣﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ ﻋﺪﻩ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺕ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺢ
ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺕ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻰ ﻫﻨﺮﻯ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﻳﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑــﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺩﺭﺟﻪ ﻭ ﻓﻬﻢ ﻫﻨﺮﻯ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺸــﺎﻥ ﺑﺮﺩﻩ
ﻧﻤﻰ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﺭﻭﻳﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻻﻥ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﺻﻴﻞ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻢ
ﺑﻪ ﺩﺳــﺖ ﻣﺎ ﺭﺳــﻴﺪﻩ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺗﻼﺵ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ
ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺩﻝ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺭﻭﺍ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻌﺪ
ﺗﻼﺵ ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷــﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻧﺎﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ
ﻫﺪﻓﺸﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﻧﺎﻣﻬﺎ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ
ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻫﺎ ﭘﺎﻙ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻣﺎ ﺷــﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻣﺪﻋﻰ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳــﺨﻨﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻭ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻬﻢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻫﻨﺮﻯ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﻦ
ﺳﺎﺯ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺪﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺁﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮﺭﻯ ﻭ ﻋﻤﻠﻰ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ
ﺳﺎﺯ ﻛﻤﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻰ ﺩﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺯﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ
ﺧــﻮﺩ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ
ﻛﻢ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴــﻨﺪﻩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﺍﻩ ،ﺭﻭﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺬﺭﺍﻧــﺪﻩ ﻭ ﺭﻭﺯﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﻛﺴــﺐ ﻛﻨﻨﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ
ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺍﺳــﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ
ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻧﻰ
ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﻯ ﺑﻰ ﺷﻚ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ
ﺍﻭﻝ ﻧﺸــﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻰ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
)ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺗﺎ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻨﺴﺮﺕ( ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺭﺟﻪ
ﺩﻭﻡ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ،ﺩﻟﺴﻮﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﻬﻢ ،ﺍﻳﻦ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺴــﺖ
ﻛﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﺑﺎﺯ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﺸﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺩﺍﻣﺎﻥ ﺧﻮﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺝ ﻋﺎﻟﻰ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻭ ﻋﺪﻩ ﻛﺜﻴﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻛــﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻫﻨﺮﻯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ،ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﭘﺮ ﻭ ﺑﺎﻝ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ
ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﻋﻄﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷــﺘﻪ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ
ﻫﻨﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﻘﺎﻯ ﺁﻥ ﺑﺨﺸــﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﻧﻴﺎﻯ ﻫﻨﺮ ﺭﺍ ﺭﻫﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺳــﺮﺍﻍ ﻛﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦﺷــﺎﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻟﻄﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑــﻞ ﺟﺒﺮﺍﻧﻰ ﺑﺮ ﭘﻴﻜــﺮﻩ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﺩﻩ ﺷــﻮﺩ .ﺻﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ
ﺻﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﺎﻓﺎﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﺩﺭﻙ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻴﺎﻥ
ﺷــﺪ ﻓﺮﺽ ﻛﻨﻴﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺭﺥ ﻣﻰ ﺩﺍﺩ.
ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻨﺮﺁﻣﻮﺯ ﻭ ﺩﺍﻧﺸــﺠﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﻄﻮﺭﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﺩﺭ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ
ﻫﻨﺮ ﺑﺎ ﺳﺮﺧﻮﺭﺩﮔﻰ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﻰ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ
ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺵ ﺁﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻛﻼ ﻣﺎﺟﺮﺍﻯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺷﺪﻥ
ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸــﻪ ﺭﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﭼﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺍﺳــﻔﻨﺎﻛﻰ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻛﻠﻬﺮ ﺗﺠﺴــﻢ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻴﺪ؟ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﺮﺩﻧﺶ ﻫﻢ ﻛﺎﺭﻯ
ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳــﺖ .ﺍﻣﺎ ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﻣﻰ ﺍﺯ
ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻧﺒﺎﺷــﺪ ﻭ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﻯ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻏﻢ
ﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ ،ﻧﻪ؟ ﺷــﺒﻴﻪ ﻳﻚ ﺗﺮﺍژﺩﻯ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ
ﺷﺮﺍﻳﻄﻰ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ
ﻧﻮﺭﺱ ﻫﻨﻮﺯ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻧﺰﺩﻩ ﺧﺸﻚ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﻧﺪ .ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺗﻤﺎﻡ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﻓﻜﺮﻯ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﻣﺴــﻴﺮ ﺭﺷــﺪ ﻭ ﺗﺮﻗﻰ ﺭﺍ ﻃﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺭ ﻋﺮﺻــﻪ ﻫﻨﺮ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎﻡ ﻣﻴﻬــﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﻛﻠﻬﺮ ﻭ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺰﺍﺩﻩ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎ ﺳﺮﺷــﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯ ﺩﺭﺧﺸــﺎﻥ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪﺍﻣﺸــﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺗﺠﻮﻳﺪﻯ ،ﺑﺪﻳﻊ ﺯﺍﺩﻩ ،ﺧﺎﻟﻘﻰ ،ﺻﺒﺎ ،ﺷﻬﻨﺎﺯﻯ،
ﻣﻠــﻚ ﻭ  ...ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻧﻴﺎﺯﻯ ﻧﻴﺴــﺖ
ﺑﺮﺍﻯ ﻳﺎﻓﺘــﻦ ﮔﻮﻫﺮﻫﺎﻯ ﻧﺎﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﻢ ،ﭼﺮﺍ
ﻛﻪ ﺟﻬﺎﻧﻤﺎﻥ ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻧﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺷﺖ.

ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﺍﻛﺒﺮﭘﻮﺭ:

اﺳﺘﺎد ﻟﻄﻔﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻣﺎ را ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺮدﻧﺪ

ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺍﺷﻜﺎﻥ ﻛﻤﺎﻧﮕﺮﻯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺸﺎﭘﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﭼﺎﻭﻭﺵ ﻫﺸﺖ ﺑﺎ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺸﺎﭘﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻴﻢ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺷــﻤﺎ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﺯﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻢﻛﺎﺭﺗﺮ ﺷﺪﻩﺍﻳﺪ .ﺁﻳﺎ
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﻠﻪ .ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1398ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻤﻰ
ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ .ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻭﻩ »ﻫﻢﻧﻮﺍﺯﺍﻥ
ﺳﺎﻳﻪ« ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺛﺮ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻯ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭ ،ﭘﻨﺞ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﻨﺴﺮﺕﻫﺎﻳﺸﺎﻥ
ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﺎ ﺿﺒﻂ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﭼﻪ ﺧﺒﺮ؟
ﺍﺛﺮ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﺮﻭﻩ »ﺳﺎﻳﻪ ﻣﻬﺮ« ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﻡ
ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺷﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛﻨﺴﺮﺕ
ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷــﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳــﺮ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﻗﺼﺪﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﺷــﻤﺎﻟﻰ ﻛﻨﺴــﺮﺕﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺼﺪﻣﺎﻥ
ﺍﻳــﻦ ﺑﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤــﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﮔﺮﻭﻩ »ﺳــﺎﻳﻪ ﺍﺭﻏﻮﺍﻥ« ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻰﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺛﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺯﺣﻤﺖ
ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻡ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﺮﻓﺶ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ .ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻡ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺮﻳﻦ
ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﻴﺎ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﺷــﻤﺎ ﺷــﺎﮔﺮﺩ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﺪ ﻭ
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﻩﺍﻳﺪ .ﺍﻳﻦ
ﺍﺗﻔــﺎﻕ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷــﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﻜﺮﺍﺕ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﭘﻴﺶ ﻣﻰﺭﻭﻳﺪ؟
ﻣﻦ ﺍﺯ ﻛﻮﺩﻛﻰ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪﺍﻡ ﺍﻣــﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺯﻧﺪﮔﻰﺍﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ ﻛﻪ ﺳﺎﻝﻫﺎ
ﺷﺎﮔﺮﺩﻯﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻜﻨﻢ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ
ﺳــﻌﺎﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﻢ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻯ ﺷﻴﺪﺍ
ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﻭ ﺁﻟﺒﻮﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪ

ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻜﺘﺐﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮﺯﺍ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﭘﻰ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻧﻈﺮﺷﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺗﺤﺮﻳﺮﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺗﻮﺳﻂ
ﻧﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻰﺷــﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺗﻼﺷﺸﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺷﺎﻋﻪ ﺩﻫﺪ.

ﻭ ﺩﻭ ،ﺳــﻪ ﻛﻨﺴﺮﺕ ﺑﻪ ﺭﻭﻯ ﺻﺤﻨﻪ ﺭﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺁﻗﺎﻯ
ﻟﻄﻔﻰ ﺭﺍ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ
ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻧــﺪﻯ ﻛﻪ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻛﻨﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺴــﻴﺮﻯ ﻗﺪﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻃﻰ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺣﻴﺎﺗﺸﺎﻥ ﻃﻰ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ؛ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺎﺭﻧﻮﺍﺯﻯﺷﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺩﺭﻭﻳﺶﺧــﺎﻥ ،ﺻﺒﺎ ﻭ ﻧﻰﺩﺍﻭﻭﺩ
ﻭ ﺷــﻬﻨﺎﺯﻯ ﻭ ﻭﺯﻳﺮﻯ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺗﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﻰﺷﺎﻥ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳــﺎﺯﻯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺸﺎﻥ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻧﺤﻮﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ
ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻼﺷﻢ ﺍﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻯ ﺷﻴﻮﻩ ،ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ
ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﺭﺍ ﺯﻳﺴــﺖ ﻛﻨﻢ .ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ
ﺩﻳﺪﻡ ﺣﺴــﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ ﺷﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺍﺯ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﻭﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺷــﻴﻮﻩﻫﺎﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺩﻫﻴــﺪ ﻭ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ
ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻴﺪ.
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪﺷﺎﻥ ﺑﻪ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻨﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻯ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻄﻔﻰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺭﻭﻧﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﻣﻌﻠﻤﻰ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﻰﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻠﻜﻪ ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻠﻰ ﺭﺍ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻰﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻨﺮﺟﻮ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﻰﮔﻔﺖ
ﻣﻦ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻰﻧﻮﺍﺯﻡ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻧﻤﻰﺩﻫﻢ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ
ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﺭﭘﺮﺗﻮﺍﺭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﺶﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﻀﺮﺍﺏﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻧﻴﻒ ﻭ
ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺪﻣﺎ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ .ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳــﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺷــﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺷــﻤﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺷﻴﻮﻩ
ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﻳﺪ؟
ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻰﺩﺍﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺭﻭﺵ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷــﻜﻞ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻰﻧﻮﺍﺯﺩ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺭﻭﺵ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳــﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳــﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻣﻘﻄﻌﻰ ﻛﻤﺘﺮ
ﻣــﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻳــﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﭼﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻮﻋﻰ ﻏﺮﺏﺯﺩﮔﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﺳــﻮﻡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ
ﻧﺒــﻮﺩ .ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﻮﺯﻳﺴــﻴﻦﻫﺎ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺷــﻴﻮﻩ
ﻏﺮﺑﻰ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ
ﺳﻨﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻨﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻫﻴﭻ
ﺳــﻰﺗﺎﺭﻧﻮﺍﺯﻯ ﺭﺍ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻛــﺮﺍﻭﺍﺕ ﻭ ﭘﺎﭘﻴﻮﻥ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ
ﺻﻨﺪﻟﻰ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺳﻰﺗﺎﺭ ﺑﻨﻮﺍﺯﺩ .ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻄﻔﻰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﺳــﻨﺘﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﻨﺖ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﻰ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻰﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﭘﻴﺮﻭ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ
ﻫﺴــﺘﻢ .ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺁﻥ ﺳﻨﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ
ﺩﺭ ﺧــﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻫــﺮﻛﺎﺭﻯ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ
ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻥ ﺑﺴــﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻟﻄﻔﻰ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻯ ﺁﻥ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺩﻯ ﺑﻪ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺁﻥ ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺣــﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺗــﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ
ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺗﻌﺼﺒﺎﺕ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﺳــﺮﺍﻍ ﺩﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺷــﻴﻮﻩ ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻫﻢﻧﺴﻼﻥ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩﺷﺎﻥ
ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻛﻢ ﺍﺳــﺖ .ﺩﺳﺘﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳــﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻮﺳــﻴﻘﻰ ﺭﺍ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ
ﺯﻧﺪﻩﻳﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎﺭﻧﺪ.
ﭼﺮﺍ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﺳــﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳــﻴﻨﻪ ﻭ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ؟
ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳــﺘﺎﺩ ﻟﻄﻔﻰ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺸﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭘﻴﺪﺍ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺷﺪﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ
ﺗﻔﻜﺮ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﺮﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻘﺪﻫﺎﻯ ﻧﺎﺑﺠﺎﻳﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻛﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥ ﺧﺮﺩﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ

ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺗﻰ ﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻄﻔــﻰ ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪﺍﻯ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻫﻰ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺗﺎ ﺳﺎﻝﻫﺎﻯ ﺳــﺎﻝ ﺑﻴﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﻣﺎ ﻧﺰﺩ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ
ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻳﻢ ﻭ ﺭﻭﺍﻝ ﻣﻌﻤﻮﻝ
ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻃﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺸــﺎﻥ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭﺳــﺖ ﻭ
ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻠﻤﻮﺱﺗﺮ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺧﻄﻰ ﻣﺸﻰ
ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻣــﺎ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺁﻥ ﺭﺍﻩ ﺩﺭﺳــﺖ ﺭﺍ ﭘﻰ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺍﺳــﺘﺎﺩﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻡ؛
ﺑﺰﺭﮔﺎﻧــﻰ ﭼﻮﻥ ﺁﻗﺎﻯ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎﻛﺎﻥ ،ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﻃﻼﻳﻰ ﻭ ...ﻛﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪﺍﻡ ﻭ ﺗﻚ ﺗﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮﻯ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻗﺎﻯ ﻟﻄﻔﻰ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻭ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪﮔﻰ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻡ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﻬﻠﻚ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺟﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺍﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻮﻡ .ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻯ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﺁﻧﻼﻳﻨﻢ ﺭﺍ ﺧﻴﻠــﻰ ﺟﺪﻯﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ
ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ ﻭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭﺱ ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻭ ﻫﻢ
ﺩﺭﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺩﺭ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﺣﻀﻮﺭﻯ
ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻡ .ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺷــﮕﺎﻩﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺪﺭﻳﺲ
ﻣﻰﻛﻨــﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠــﻰ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻭ ﺑﺮﮔــﺰﺍﺭﻯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻭ
ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﻛــﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪﻫﺎﻯ
ﺯﻣﺎﻥﮔﻴــﺮ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﻫــﺎﻯ ﺍﺿﺎﻓــﻪ ﺑﻜﺎﻫﻢ ﻭ ﻣﻰﺗــﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻝ
ﺯﻧﺪﮔﻰﺍﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﺐﺗﺮ ﻭ ﻣﻨﻈﻢﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
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زندگی

چراافرادغیرسیگاریدچاربیماریریویمیشوند؟
بیماری مزمن انس�دادی ریه اغلب در نتیجه استعمال س�یگار به وجود میآید اما اکنون این
پرس�ش مطرح اس�ت که چرا حدود یک س�وم از تمامی موارد ابتال به این بیم�اری در میان
افرادی است که سابقه استعمال سیگار ندارند؟ به گزارش ایسنا،به تازگی محققان به پاسخ این
پرسش دست پیدا کرده و اظهار داشتند که خطر ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه در افراد
غیر سیگاری با چگونگی شکلگیری ریه این افراد در سالهای نخست زندگی ارتباط دارد.

یادداشت

بیماران دیابتی دچار چه
مشکالت ارولوژی می شوند ؟
دکتر مهری مهراد
جراح  ،متخصص ارولوژی

بیماری دیابت انواع مختلفی دارد که شایع ترین
انواع آن عبارتند از نوع یک و نوع دو .دیابت نوع
یک معموال در کودکان رخ میدهد .از آن تحت
عناوینی چون دیابت خردسالی یا دیابت وابسته
به انسولین نیز یاد میش��ود .در این حالت غده
پانکراس مقدار کافی از انسولین را تولید ننموده و
باید از انسولین تزریقی برای بقیه عمرفرد مبتال
استفاده کرد .دیابت نوع دو نیز که شایع تر است
و معموال در افراد بیش از  ۴۰سال ظهور نموده و
به آن دیابت بزرگساالن نیز گفته میشود و به آن
دیابت بی نیاز به انسولین نیز گفته میشود .غده
پانکراس در این حالت انسولین تولید مینماید،
اما بدن فرد قادر به استفاده درست از آن نخواهد
بود .سطح باالی قند خون را معموال میتوان با
استفاده از رژیم غذایی مناسب یا با مصرف دارو
کنترل نمود و البته دراین میان برخی بیماران
نیز به تزریق انسولین نیاز پیدا میکنند .دیابت
بیماری اس��ت که به طورکلی بر روی سیستم
عصبی ،عروقی و غدد درون ریز تاثیر میگذارد.
افراد مبتال به بیماری دیابت تنها از مشکل باال
بودن قند خون رنج نمیبرند ،بلکه این بیماران
تحت تأثیر عوارض چشمی ،قلبی و عروقی ،فشار
خون و همچنین بیم��اری ارولوژی و کلیه قرار
دارن��د .بیماری دیابت میتواند به کلیههای فرد
بیمار آس��یب وارد کند که این آسیب منجر به
افزایش اوره و کراتین در کلیه میشود که اگر این
عوارض تحت درمان قرار نگیرند ،بیمار به سمت
نارس��ایی کلیه پیش خواهد رفت و مش��کالت
بس��یاری را برای ف��رد در پی خواهد داش��ت.
همچنین اف��راد مبتال به دیابت با عوارض مثانه
نیز مواجه میش��وند ،فرد مبتال به دیابت مثانه
نرمالی ندارد و میتوان گفت متأسفانه مثانه آنها
فلج است بنابراین هنگامی که مثانه بیمار پر شود
تخلیه کامل ادرار انجام نمیگیرد و این مسئله
عفونت ادراری و بی اختیاریهای ادراری را برای
فرد به همراه دارد چرا که فرد دچار نوروپاتی مثانه
بوده و توانایی تخلیه کامل آن را ندارد .یکی دیگر
از عوارض بیم��اری دیابت برای فرد بیمار ایجاد
اختالالت جنسی است .بروز اختالالت جنسی
برای زن و مرد دیابتی ،از جمله عوارض اورلوژیک
بیماری اس��ت که میتواند روی کیفیت زندگی
فرد اثر گذار باشد .عفونتهای ادراری افراد مبتال
به دیابت سی و یک برابر افراد عادی گزارش شده
است .در خصوص روشهای نوین درمانی برای
مشکل بیاختیاری ادرار بیماران مبتال به دیابت
نیز باید گفت که در حال حاضر برای درمان این
مشکل از روش تقویت عضالت کف لگن و تزریق
هورمون رشد در این ناحیه استفاده میشود که
میتوان با این روش درمانی سرپایی ،مشکالت
فرد را برطرف ک��رد ۶۰ .درصد بیماران دیابتی
از مش��کالت ارولوژی رنج میبرند که مشکالت
جنسی نیز در این دسته قرار می گیرد .بهترین
س��ن برای تشخیص مشکالت دیابتی  ۴۵سال
است و توصیه میش��ود تمام افراد در این زمان
چکاپهای تش��خیصی الزم را انجام دهند تا از
حاد ش��دن بیماری جلوگیری شود و بهبودی
هم س��ریع تر و هم آس��ان تر رخ دهد .بهترین
راه برای کاهش سرعت یا پیشگیری از بیماری های
کلیوی ناش��ی از دیابت ،کنترل س��طح قند و
فش��ار خون است .عادات سالم و استفاده منظم
داروها براساس تجویز پزشک میتواند به شما در
دستیابی و بهبود سالمت کلیتان کمک نماید.

توصیه

ویروس HIVاز مغز
بهسایرنقاطبدنمنتقلمیشود

طبق نتایج آزمایشگاهی HIV ،می تواند بر روی
سلول های مغز مستقر شده و ویروس عامل ایدز
را در بدن گسترش دهد.به گزارش مهر ،مشخص
شده است که  HIVدر مدت  ۶روز بعد از ابتالء
به عفونت وارد مغز میشود اما کامل مشخص نبود
که آیا سلولهای مغز آلوده به  HIVمیتوانند با
آزادسازی  HIVسایر بافتهای بدن را هم آلوده
کنند.تحقیقجدیدمحققاننشانمیدهدبرخی
انواعسلولهایمغزیمیتوانندحامل HIVبوده
که سپس میتواند به سلولهای ایمنی گسترش
یافته و ب��ه هر جای ب��دن بروند«.لنا الحرثی»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این ب��اره میگوید:
«مطالعه م��ا اثبات میکند ک��ه  HIVدر مغز
نمیماند».مغزانسانحاویمیلیاردهاآستروسیت
اس��ت که وظایف گوناگونی ازجمله پشتیبانی
از رابطه بین س��لولهای مغ��زی تا حفظ مانع
خون-مغز را انجام میدهند.محققان در مطالعه
بر روی موشها دریافتند آستروسیت های آلوده
به  HIVقادر به پخش ویروس به س��لولهای
ایمنی Tمثبت CD۴در مغز هستند .سپس این
سلولهای ایمنی از مغز خارج شده و وارد سایر
نقاط بدن میشوند و در نتیجه عفونت به سایر
اعضا بدن نظیر طحال و غدد لنفاوی میرسد.

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

یافته

غذا خوردن قبل از خواب
موجب اضافه وزن می شود

مطالعه جدید نشان می دهد اگردیرهنگام شام
خورده و فورا به رختخ��واب بروید دچار اضافه
وزن می شوید .به گزارش مهر ،به گفته محققان،
این اضافه وزن به این دلیل است که متابولیسم
ُکن��د میش��ود ،در حالیکه قندخون و س��ایر
مواد ش��یمیایی دخیل در اضافه وزن و دیابت
نوع  ،۲تقویت میشوند.دکتر «جاناتان جون»،
سرپرس��ت تیم تحقیق ،در ای��ن باره میگوید:
«ن��ه تنها آنچ��ه ک��ه میخورید ،بلک��ه زمان
غذاخ��وردن ه��م فاکت��ور مهم��ی در افزایش
مشکالتی نظیر چاقی است».در این مطالعه ،از
 ۲۰فرد سالم خواسته شد تا در ساعت  ۶عصر یا
 ۱۰شب غذا بخورند .غذا هر دو گروه هم مشابه
بود .هر دو گروه س��اعت  ۱۱شب به رختخواب
رفته و ساعت  ۷صبح بیدار شدند.
نتایج نش��ان داد شام دیرهنگام موجب افزایش
قندخون و کاهش روند چربی سوزی میشود.
ب��ه طورمیانگی��ن ،حداکثر می��زان قندخون
بع��د از صرف ش��ام دیرهنگام در مقایس��ه با
زود ش��ام خ��وردن ،ح��دود  ۱۸درص��د باالتر
اس��ت .همچنین میزان چربی س��وزی حدود
 ۱۰درصد کمتر اس��ت.به گفته محققان ،این
تأثیرات حت��ی در افراد چاق یا مبتال به دیابت
بیشتر است.

هشدار

شیر مادر به کودک در مقابله
با چاقی کمک می کند

به گفته محققان ،نوزادانی که فقط از شیرسینه
مادرش��ان تغذیه میکنند ،در دوره بزرگسالی
کمتر با اضاف��ه وزن روبرو هس��تند اما دلیل
آن هن��وز به خوبی معلوم نیس��ت .به گزارش
مهر،محقق��ان در این مطالعه آنه��ا دریافتند
در پس��ران  ۱۸س��ال دارای ژن چاقی ،تغذیه
انحص��اری با ش��یرمادر ت��ا  ۵ماهگی موجب
کاهش شاخص توده بدنی شأن تا kg/ ۱.۱۴
 m۲میشود.
ای��ن تأثی��ر در دخت��ران بیش��تر ب��وده و با
کاهش  kg/m۲ ۱.۵۳مرتبط اس��ت«.لورنت
بریوالئیس» ،سرپرس��ت تیم تحقیق ،در این
باره میگوید« :تغذیه انحصاری با شیرمادر تا
 ۳ماهگی یا ترکیب ش��یرمادر و شیرخش��ک
ب��ا کاهش مش��ابه ش��اخص ت��وده بدنی در
اف��راد پرریس��ک در مع��رض چاق��ی مرتبط
نیس��ت ».ای��ن یافتهها نش��ان میدهد مدت
طوالنیتر تغذیه با ش��یرمادر دارای بیشترین
فای��ده ب��رای اف��راد در معرض ریس��ک باال
چاقی است.

راهکار

کمکدارویسرطانبهکاهش
التهاببیمارانکووید۱۹

محققان دریافتند داروی سرطان می تواند برای
کمک به درمان بیماران مبتال به کووید۱۹حاد
استفاده ش��ود .به گزارش مهر ،در برخی افراد
مبتال به کووید  ۱۹خفیف یا متوسط ،بیماری
ناش��ی از کروناوی��روس که ش��رایط ش��ان تا
حدودی بهبود یافته ،به یکباره بیماری تشدید
میش��ود.محققان معتقدن��د حت��ی زمانیکه
عفون��ت تحت کنترل قرار میگی��رد ،ویروس
میتوان��د موجب تحریک واکنش بیش از حد
سیستم ایمنی شود که نتیجه آن ،التهاب زیاد
ریهها و س��ایر اعضا بدن اس��ت.تصور میشود
این ن��وع واکنش ایمنی زمانی آغاز میش��ود
که گیرندههای س��لولهای ایمنی موسوم به
ماکروفاژها ،ماده ژنتیکی ویروس نظیر کرونا را
تشخیصمیدهند.
آنه��ا در واکن��ش به این مس��ئله ،ش��روع به
آزادس��ازی گسترده مولکولهای سیگنال دهی
ایمنی موسوم به س��یتوکین ها میکنند.بروز
این توفان س��یتوکینی موجب التهاب بیش از
حد شده و به ریهها و سایر اعضای حیاتی بدن
بیمار آسیب میرساند .درحال حاضرهیچ درمان
قطعی برای پیشگیری یا بازگرداندن این آسیب
وجود ندارد .در ماکروفاژها ،آنزیمی موس��وم به
()BTK Bruton tyrosine kinase

مس��ئول آغاز توفان سیتوکینی است.در حال
حاضرداروی ممانعت کننده از فعالیت ،BTK
دارویی است موسوم به" "acalabrutinib
که به عنوان درمانی برای برخی س��رطانهای
خون اس��تفاده میش��ود.محققان پ��ی بردند
ک��ه از آنجائیک��ه" "acalabrutinib
مانع از  BTKمیشود احتماالً میتواند موجب
کاهش التهاب در افراد مبتال به بیماری کووید
 ۱۹حاد شود.

محققان دریافتند واکس��ن فلج اطفال توانایی مقابله با
کووید  ۱۹را دارد و میتواند سیس��تم ایمنی بدن را تا
زمان تولید واکسن این بیماری ،تقویت کند.به گزارش
ایرنا ،به گفته محققان ویروس کرونا مانند ویروس فلج
اطفال نوعی ویروس تک رشتهای  RNAاست و احتماال
بدن با هر دو ویروس توس��ط مکانیزمهای یکسان سیستم ایمنی،
مقابله میکند .بنابراین واکس��ن خوراکی فلج اطفال میتواند بدن
را به طور موقت در برابر ویروس کرونا ایمن کند .در این واکسن از

مقابله با کووید  ۱۹با کمک واکسن فلج اطفال

ویروس ضعیف شده فلج اطفال استفاده میشود .این
نوع واکس��نها که با استفاده از ویروس زنده ساخته
میشوند ،یک واکنش قوی و پایدار در سیستم ایمنی
بدن ایجاد میکنند .با وجود این سرعت تولید آنها
در مقایسه با واکسنهای جدید ،کمتر است.به گفته
محققان ،واکسن خوراکی فلج اطفال ،یک اثر جمعی ایجاد میکند.
در واقع واکس��ن بین  ۷۰ت��ا  ۹۰درصد از جمعیت دریافت کننده
را در براب��ر ویروس ایمن میکند .همچنی��ن با افزایش تعداد افراد

مقاوم در برابر آلودگی ویروس��ی ،از افراد آسیبپذیر در برابر انتشار
ویروس محافظت میشود.با وجود این که گروههای تحقیقاتی در
سراس��ر جهان تمام تالش خود را برای تولید واکسن کووید  ۱۹به
کار گرفتهاند ،دس��تیابی به واکسن این بیماری حداقل تا سه ماهه
اول سال  ۲۰۲۱میالدی به طول میانجامد .به همین علت ،استفاده
از داروها و واکس��نهای موجود برای کاهش سرعت شیوع بیماری
ی��ا ایجاد ایمنی موقت در برابر آن ،به یکی از موضوعات تحقیقاتی
مهم تبدیل شده است.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص پوست و مو بررسی کرد

هر آنچه باید درباره «کرایوتراپی» بدانیم

آفتاب یزد -گروه زندگی :با پیش��رفت علم و دانش هر روز درهای
جدیدی به روی دانش��مندان باز می شود .امروزه دانش پزشکی با به
کار گی��ری تکنول��وژی روش های جدید درمانی را ابداع کرده اس��ت
ک��ه می تواند در درمان بس��یاری از اختالالت و بیماری ها بخصوص
پوستی مفید باشد.ازجمله این روش ها می توان به کرایوتراپی اشاره
کرد .نشس��تن در یک مخزن سرد ممکن است مسیری عجیب برای
سالمتی به نظر برسد .اما این روند که با نام کرایوتراپی انجام می شود ،
روز به روز محبوب تر می شود و فواید بسیاری دارد .با توجه به اهمیت
موضوع آفتاب یزد در اینباره با دکتر داریوش دائر ،متخصص پوست و
مو گفت و گو کرده است.
وی در اینباره می گوید  :کرایوتراپی یا سرما درمانی یک شیوه درمانی
خاص اس��ت که در آن ضایعات س��طحی پوس��ت ،تحت انجماد قرار
می گیرند .دکتر دائر خاطرنشان کرد  :در پروسه درمانی کرایوتراپی از
نیتروژن مایع و به میزان کمتر اکسیژن و هیدروژن مایع با دمای زیر
صفراستفاده مي شود.
این متخصص پوست و مو موارد استفاده از کرایوتراپی را اینگونه تشریح
کرد  :موارد اس��تفاده از کرایوتراپی عبارتند از زگیل های ویروسی در
کودکان ،زگیل های ویروسی در بزرگساالن  ،زگیل آبدار در بزرگساالن،
کراتوز سبورئیک( زگیل سالمندی) ،زوائد و یا تگ های پوستی.
وی ادامه داد :برای کنترل ودرمان بیماري س��الک ،بواس��یر ،یبوست،
دردهای پس از عمل جراحی در پرتو درمانی،از بین بردن چربی های
اضافه بدن ،از بین بردن تغییرات رنگی پوس��ت و لک های ناش��ی از
آفتاب،اس��کارهای هیپرتروفی��ک و کلوئیدها ،کیس��ت ها و ضایعات
توموری خوش خیم ،خال های مالنوسیتیک  ،اقسام همانژیوم ها من
جمله سارکوم کاپوزی وبیماري ویتیلیگو یا برص از روش کرایوتراپی یا
سرما درمانی می توان بهره برد.
دکتردائرعنوان کرد :انج��ام کرایوتراپی عارضه های کمی را به همراه
دارد .به وجود آمدن جای زخم یک خطر اندک اس��ت .تعداد و شدت
ع��وارض جانبي به تعداد گردش های انجم��اد و گرم کردن در حین
کرایوتراپی و میزان ناحیه درمان شده بستگی دارند.
این متخصص پوست و مو اظهار داشت :ازجمله دیگر فواید کرایوتراپی
قابل تکرار بودن آن اس��ت .ب��رای افرادی که به علت های پزش��کی
نمی توانند پرتودرمانی کنند از جلس��ات متعدد استفاده می شود تا
وقتی که س��لولهای غیرطبیعی از بین بروند .نس��بت به روش های
دیگ��ر کمت��ر تهاجمی و هزینه جلس��ات آن مقرون به صرفه اس��ت
زمان بهبودی و ریکاوری آن کوتاهتر می باش��د گاهی می توان تنها با
بی حسی موضعی سرمادرمانی را انجام داد.
وی ابراز داشت  :پزش��کان متخصص زنان بیشتر از روش کرایوتراپی
(فریز) برایی درمان بسیاری از بیماری زنان استفاده می کنند.در مورد
درمان سرطان پوست نیز ممکن است بعد از جلسه درمانی کرایوتراپی

>میتوان ناحیه تحت درمان کرایوتراپی را بهآرامی یک
یا دو بار در روز شستشو داد ،ناحیه تحت درمان باید تمیز
نگه داشته شود .پانسمان کردن این نواحی ،اختیاری است،
اما اگر ناحیه تحت درمان در معرض آس��یبدیدگی و یا
اصطکاک با لباس قرار داش��ته باش��د ،بهتر است روی آن
پانسمان شود .هنگامیکه تاول خشک شد و فروکش نمود،
میتوان از روغن وازلین استفاده کرد
>انجام کرایوتراپی عارضه های کم��ی را به همراه دارد.
ب��ه وجود آمدن جای زخم یک خطر اندک اس��ت .تعداد
و ش��دت عوارض جانبي به تعداد گ��ردش های انجماد و
گرم کردن در حین کرایوتراپی و میزان ناحیه درمان شده
بستگی دارند
پوس��ت ملتهب و متورم شود و گاهی رنگدانه پوست و موهای ناحیه
درمان از بین می روند البته این عوارض موقتی هس��تند و بهبود می
یابند.
دکتردائر بیان کرد  :انجام کرایوتراپی را به سه بخش می توان تقسیم
کرد که عبارتند از انتقال حرارت زیرا رایجترین ماده مورد استفاده در
کرایو ،نیتروژن مایع اس��ت که باید به صورت اس��پری ویا پروب روی
ضایعه اس��تفاده شود تا نقطه جوشی معادل  -۱۹۶درجه سانتی گراد
ایجاد کند و با استفاده از آن بر روی ضایعه یک فاز انتقال حرارت سریع
از پوست به مایع فریز کننده اتفاق افتاده و مقدمات تخریب سلولی در
محل ضایعه فراهم می شود.
این متخصص پوست و مو افزود  :دومین بخش سرما درمانی تخریب
سلولی است بدین صورت که فریز ضایعه به سبب شرایط هیپراسموتیک
داخل سلولی ،تخریب ناگهانی و سریع سلولی را به دنبال دارد .مطالعات
نش��ان داده است که پس از یک تخریب سریع  ،توانایی تولید کالژن
فیبروبالس��تها به حداقل می رس��د و این ،موجبات درمان ضایعاتی
نظیر کلوئیدها را به بهترین وجه فراهم می کند و مرحله سوم نیز بدین
صورت است که این التهاب با ادامه قرمزی و گاهی تاول همراه است و
پاسخ طبیعی به فرآیند مرگ سلولی می باشد.

چگونه با فیزیوتراپی کرونا را درمان کنیم؟

نایب رئیس انجمن فیزیوتراپی
ای��ران در م��ورد فیزیوتراپ��ی
تنفس��ی گف��ت :ب��ا توجه به
ش��یوع بیم��اری کرون��ا در
کش��ور ،نق��ش فیزیوتراپ��ی
تنفسی را میتوان مورد توجه
قرار داد و کرونا ش��رایط تنفس��ی و ریه بیمار را
تح��ت تأثیر قرار میدهد و ع��الوه بر اینکه تیم
پزش��کی و دارودرمانی به باالبردن میزان اشباع
اکسیژن خون بیمار کمک میکند ،فیزیوتراپی
نی��ز میتواند در بخشهای ایزوله و  ICUکرونا
ب��ه بهبود ح��ال بیماران مبتال ب��ه کرونا کمک
ش��ایانی کند.پرهام پارسانژاد در گفتگو با آنا ،در
مورد نقش فیزیوتراپی تنفسی گفت :فیزیوتراپی
تنفس��ی میتواند عضالتی که در تنفس دخیل
هستند را تقویت کند و با تخلیه ترشحات ریوی
باعث تس��هیل در تنفس بیمار شود؛ همچنین
ای��ن روش بازتوانی ،کم��ک میکند که ظرفیت

اکسیژن ریهها افزایش یابد
و بیم��ار نی��از کمت��ری به
ونتیالتور پیدا کند و بهبودی
و ترخی��ص ،زودت��ر حاصل
شود.وی با اش��اره به اینکه
برخی بیماران بهبودیافته و
ترخیصشده به دلیل کاهش تحرک ممکن است
دچار ضعف عضالت و خشکیهای مفصلی موقت
شوند ،خاطرنش��ان کرد :این عوامل باعث ضعف
عملکرد عضالت بدن در هنگام راه رفتن میشود
و در ای��ن زمین��ه نیز فیزیوتراپ��ی میتواند این
بیماران بهبودیافته را به زندگی عادی بازگرداند.
وی افزود :برخی از افراد به دلیل ش��یوع کرونا از
مراجع��ه به مراکز درمانی برای انجام فیزیوتراپی
خودداری میکنند که این افراد میتوانند خدمات
فیزیوتراپی را در من��زل دریافت کنند و بتوانند
دوره بازتوان��ی خود را کامل کنند ت��ا دوباره به
روزانه خود بازگردند.

جوان سازی پوست صورت با سنجد

سنجد یکی از میوههای بسیار
مفی��د و دارای طبع خش��ک
و س��رد اس��ت که برای درمان
بیماریه��ای گوناگ��ون تاثیر
زیادی دارد .درخت س��نجد به
 ۳نوع تقس��یم بندی میشود
ک��ه دو نوع آن مانن��د هالگن��وس و هیپوفار در
ایران موجود اس��ت.به گزارش باشگاه خبرنگاران
جوان،ویتامینهای Cموجود در سنجد برای درمان
نرمییاپوکیاستخوان،پیشگیریازسرماخوردگی
یا آنفلوآنزا ،درمان درد گلو ،سرفه و تب مفید است.
از دیگر خواص س��نجد میتوان به رفع تکرر ادرار
در زنان و مردان اش��اره کرد.طبق مطالعات علمی
انجام شده ،سنجد برای آرامش روحی و روانی بسیار
مفید اس��ت و باعث افزایش کالژن یا رفع چین و
چروک صورت میشود.اگر دچار ریزش مو هستید،
چند عدد از برگهای س��نجد را در روغن زیتون
بجوشانید و بعد از له ش��دن ،روغن زیتون را روی

شش قدم ساده برای تقویت ذهن در تمامی سنین
افت حافظه در هر سنی ممکن است رخ دهد و پیر شدن به تنهایی
رفتن قابل توجه
عموماً دلیل کاهش قدرت شناختی نیست.تحلیل
ِ
حافظه در افراد مسن عموماً ناشی از پیری نیست بلکه به اختالالت
اندامهای مختلف بدن ،آس��یب مغزی یا بیماریهای عصبی در این
افراد برمیگردد.به گزارش ایسنا،مطالعات نشان داده است که میتوان
با برخی از عادتهای اصولی سالمتی از افت شناختی جلوگیری کرده
و خط��ر زوال عقل را کاهش داد .از این ع��ادات میتوان به فعالیت
فیزیکی ،خواب کاف��ی ،اجتناب از دخانیات و الکل ،داش��تن روابط
اجتماعی خوب و پیروی از یک رژیم س��بک مدیترانهای اشاره کرد.
افت حافظه و س��ایر تغییرات شناختی میتوانند مشکالت زیادی را
در زندگی ایجاد کنند ،اما به لطف چندین دهه تحقیق راهکارهایی
برای چگونگی فعال کردن ذهن به دست آمده است .استراتژیهای
مختلفی وجود دارد که میتوان از آنها برای حفظ آمادگی شناختی
استفاده کرد .در اینجا چند مورد از این استراتژیها به نقل از نشریه
سالمت هاروارد آورده شده است:
 -۱یادگیری را ادامه دهید

سطح باالتری از آموزش با عملکرد ذهنی بهتر در سالمندی مرتبط
است .کارشناسان بر این باورند که آموزش عالی ممکن است با عادت
دادن ف��رد به فعالیت ذهنی به تقویت حافظه کمک کند .اعتقاد بر
این اس��ت که به چالش کشیدن مغز با ورزش ذهنی فرآیندهایی را
فعال میکند که به حفظ سلولهای فردی مغز و تحریک ارتباط بین
آنها کمک میکند.بس��یاری از افراد مشاغلی دارند که آنها را از نظر
ذهنی فعال نگه میدارد .دنبال کردن یک سرگرمی ،یادگیری مهارتی
جدید ،انجام فعالیتهای داوطلبانه یا آموزش مهارتی به افراد دیگر از
روشهای موثر برای تیزبینی ذهن هستند.

وی درپاسخ به این پرسش که " موارد منع کرایوتراپی چیست" ،عنوان
کرد :عدم تحمل س��رما ،سابقه کهیر سرما ،سابقه سندرم رینود و هر
بیماری که در آن سطح باالی کرایوگلوبولین وجود دارد مانع از استفاده
از روش کرایوتراپی در افراد می شود.
دکت��ر دائر ادامه داد  :در افراد مس��ن و کودکان نیز به علت احتمال
بیشتر تشکیل تاول و اسکار و افراد دیابتی به علت احتمال عدم ترمیم
مناسب و ایجاد زخم پس از انجام کرایوتراپی ،افراد با پوست تیره نیز
به علت احتمال تغییر رنگ محل ضایعه (هیپوپیگمانتاسیون)،پوست
آس��یب دیده (بر اثر آفتاب ،اس��تفاده موضعی از کورتیکواستروئیدها
و  )...هم به علت افزایش خطر تشکیل تاول و نکروز،در دوران بارداری
نی��ز به عل��ت افزایش کرایوگلوبولینها و خطر پاس��خ بیش از حد به
کرایوتراپ��ی ونواحی اطراف اعصاب به علت خطر نوروپاتی محیطی از
روش کرایوتراپی نمی توان استفاده کرد.
این متخصص پوس��ت و مو اظهار داش��ت :انجام عم��ل کرایوتراپی با
عوارضی نیز همراه اس��ت که از جمله آنها می توان به ایجاد تاول در
محل انجام عمل اشاره کرد  .این نوع تاول ها شفاف است و ممکن است
در اثر خونریزی متمایل به رنگ زرد یا بنفش بشود که این نوع اختالل
جدی نیست و جای نگرانی وجود ندارد.
وی بیان کرد  :اگر درمان به وسیله کرایوتراپی در نزدیک چشم صورت
پذیرفته باشد ،ممکن است پلکها دچار تورم شوند ،بخصوص در هنگام
صبح ،اما در عرض چند روز برطرف میشوند و بهتدریج در عرض چند
روز ،زخم و تاول ناحیه تحت درمان فروکش خواهند نمود .
دکتر دائراضافه کرد  :میتوان ناحیه تحت درمان کرایوتراپی را بهآرامی
یک یا دو بار در روز شستش��و داد ،ناحیه تحت درمان باید تمیز نگه
داش��ته شود .پانسمان کردن این نواحی ،اختیاری است ،اما اگر ناحیه
تحت درمان در معرض آسیبدیدگی و یا اصطکاک با لباس قرار داشته
باشد ،بهتر است روی آن پانسمان شود .هنگامیکه تاول خشک شد و
فروکش نمود ،میتوان از روغن وازلین استفاده کرد.
این متخصص پوس��ت و مو توصیه کرد  :از دس��تکاری ناحیه تحت
درمان کرایوتراپی خودداری کنید .در روی صورت ،ناحیه تحت درمان،
ظ��رف  ۵ال��ی  ۱۰روز الیهبرداری صورت می گیرد ،در مورد پوس��ت
دست نیز ممکن است  ۳هفته طول بکشد .جراحت و یا زخم موجود
در قس��مت پایینی پا ممکن است تا  ۳ماه ادامه داشته باشد ،زیرا که
التیام زخمها در این ناحیه به کندی صورت میپذیرد.
وی در پای��ان گف��ت :ایجاد عفون��ت ثانویه پس از اس��تفاده از روش
کرایوتراپی غیرمعمول اس��ت .اگر رخ دهد ،ممکن است باعث افزایش
درد ،تورم ،افزایش مایع زردرنگ در داخل تاول ،ترشحات چرکی و یا
قرم��زی در اطراف منطقه درمان ش��ود اما اگر موضوعی باعث نگرانی
فرد شود ،باید با پزشک متخصص به مشورت کرد زیرا ممکن است،
ضدعفونیکنندهها موضعی و یا آنتیبیوتیکهای خوراکی الزم باشد.

 -۲از تمام حواس خود استفاده کنید

هر چه از حسهای بیش��تری در یادگیری استفاده کنید ،مغز شما
بیشتر در راس��تای حفظ حافظه فعالیت میکند .دریک مطالعه به
بزرگساالن یک سری از تصاویر از نظر عاطفی خنثی نشان داده شد
که هر یک به همراه یک بو ارائه میشدند .از آنها خواسته نشد آنچه
را که میدیدند به خاطر بیاورند .سپس به آنها مجموعهای از تصاویر
این بار بدون بو نشان داده شد و از آنها خواسته شد تا آن چه را که
پیشتر دیدهاند بیان کنند .این افراد در یادآوری تصاویری که همراه با
بو ارائه شده بودند ،به ویژه مواردی که با رایحههای دلانگیزی همراه
بودند بهترعمل کردند.تصویربرداری ازمغز این افراد نشان داد بخشی
ازناحیه بویایی مغزبه نام قشر پریفرم هنگامی فعال میشود که تصاویر
را همراه با بوها میدیدند .بنابراین هنگامی که قصد یادگیری مهارتی
جدید را دارید ،سعی کنید تمام حواس خود را به چالش بکشید.
 -۳به خودتان ایمان داشته باشید

کلیشهها و باورهای رایج درباره پیری میتواند به ناتوانی و افت حافظه
کمک کند .میانساالن و سالمندانی که قصد یادگیری مطلبی جدید را
دارند ،زمانی که در معرض کلیشههای منفی در مورد پیری و حافظه
قرار میگیرند ،حافظه ضعیفتری از خود نش��ان میدهند اما زمانی
که پیامها در مورد حفظ حافظه در پیری مثبت هستند ،بهتر عمل
میکنند.افرادی که به توانایی کنترل حافظه توس��ط خودشان باور
ندارند و بیش��تر درمورد از دست دادن حافظه خود در سنین پیری
شوخی میکنند ،احتماالً کمتر در زمینه حفظ یا بهبود مهارتهای
حافظ��ه خ��ود کار میکنن��د و بنابراین به احتمال زی��اد دچار افت
شناختی میشوند.اگر اعتقاد داشته باشید میتوانید پیشرفت کنید
و آن باور را به صورت عملی برگردانید ،شانس بیشتری برای هوشیار

سر خود مالش دهید تا باعث
خارش پوس��ت سر و افزایش
موهایتان ش��ود .فیبر موجود
در س��نجد برای کاهش وزن
و جلوگیری از پرخوری تاثیر
زی��ادی دارد .برخی از افرادی
که به مش��کالت قلبی-عروقی دچار هس��تند با
مشورت پزشک خود میتوانند از مقدار کمی سنجد
استفاده کنند.شیرینی موجود در سنجد جایگزین
مناسبی برای قند و شکر است که بیماران دیابتی
میتوانند از آن اس��تفاده کنند .این نکته را به یاد
داشته باشید که نباید در مصرف سنجد زیاده روی
کرد و حد تعادل آن روزانه یک قاش��ق غذا خوری
پودر س��نجد یا یک چهارم لیوان سنجد خشک
است.سنجد سموم موجود در روده و معده را از بین
میبرد و برای درمان اسهال کودکان میتوان از آن
استفاده کرد ،اما باید بدانیم که مصرف بیش از حد
آن باعث ایجاد یبوست خواهد شد.

نگه داشتن ذهنتان دارید.
 -۴استفاده از انرژی ذهنی خود را اولویتبندی کنید

اگربرای به یاد آوردن مطالب ساده و روزمره خود ،زیاد انرژی ذهنیتان
را هدرندهید ،میتوانید بر یادگیری و به یاد آوردن چیزهای جدید و
مهم تمرکز کنید .برای صرفه جویی در انرژی ذهنی خود و اختصاص
آن به مطالب مهمتر از یادآوریهای تلفنهای هوش��مند ،تقویمها،
برنامههای هوش��مند ،نقشهها ،لیس��ت خرید ،پوشهها و کتابهای
آدرس استفاده کنید تا اطالعات معمول در دسترستان باشد .مکان
ثابتی را در خانه برای عینک ،کیف پول ،کلیدها و سایر مواردی که
اغلب از آنها استفاده میکنید ،اختصاص دهید.
 -۵آنچه را که میخواهید بدانید تکرار کنید

وقت��ی میخواهید چی��زی را که به تازگی ش��نیدهاید ،خواندهاید یا
درموردش فکر کردهاید به خاطر بسپارید ،آن را با صدای بلند تکرار
کنید یا آن را بنویس��ید .به این ترتیب ش��ما حافظه یا پیوند ذهنی
خود را تقویت میکنید .برای مثال اگر به تازگی نام ش��خصی را یاد
گرفتهاید ،هنگام صحبت با او از آن استفاده کنید.
 -۶زمانبندی مناسب داشته باشید

از تکرار در صورت زمان بندی مناس��ب ،به عنوان یک ابزار یادگیری
بسیار قدرتمند یاد میشود .در صورتی که آزمونی دارید ،بهتر است
در ی��ک دوره کوتاه چند بار چی��زی را تکرار نکنید و درعوض موارد
ضروری را بعد از مدت زم��ان طوالنیتری دوباره مطالعه کنید .این
فواصل را به صورت یک ساعت یک بار ،هر چند ساعت و سپس هر
روز زمانبندی کنید.فاصله زمانی از دورههای مطالعه به بهبود حافظه
کمک میکن��د و زمانی که میخواهید اطالع��ات پیچیدهای مانند
جزئیات یک کار جدید را بیاموزید ،از اهمیت ویژهای برخوردار است.

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

ﺑﻐﺪاد اﻗﺪام ﺗﺮﮐﯿﻪ را ﺗﺤﺮﯾﮏ آﻣﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺭﺍ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺁﻣﻴﺰ ﻭ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ
ﺗﻮﺻﻴــﻒ ﻛــﺮﺩ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﺶ ﻋــﺮﺍﻕ ،ﺭﻭﺯ
ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ 26،ﺧﺮﺩﺍﺩ ،ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﺍﻯ ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑﻪ »ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻘﺎﺏ« ﻋﻠﻴﻪ ﮔﺮﻭﻫﻚ »پ.ﻙ.ﻙ« ﺩﺭ
ﺷﻤﺎﻝ ﻋﺮﺍﻕ ،ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺳﻴﺎﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺍﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﻣﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﺮﻳﻢ ﻫﻮﺍﻳﻰ
ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻋﺼﺮ ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻭﺭﻭﺩ  18ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ

ﻣﻨﺎﻃﻖ »ﺳﻨﺠﺎﺭ« ﻭ »ﻣﺨﻤﻮﺭ« ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻜﻮﻡ
ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ «.ﺑﻐــﺪﺍﺩ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ »ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫــﺎﻯ ﺗﺮﻛﻴﻪ
ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﭘﻨﺎﻫﻨــﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳــﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﻤﻮﺭ ﻭ
ﺳﻨﺠﺎﺭ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ«.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺭﺗﺶ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ
»ﺍﻳــﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺁﻣﻴــﺰ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺣﺴــﻦ
ﻫﻤﺠﻮﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ«.
ﺍﻳــﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴــﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺧﻮﺍﺳــﺘﻪ ﺗﺎ ﺑــﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻋﺮﺍﻕ

aftab.yz@gmail.com

ﺳﻴﺎﺳﻰ

ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕــﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﺸﺘﺮﻙ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮﺍﻕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﻰﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷــﺐ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻮﺳــﻮﻡ ﺑــﻪ »ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻘﺎﺏ« ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﻋﺮﺍﻕ
ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩ.
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓــﺎﻉ ﺗﺮﻛﻴــﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸــﻮﺭ 81
ﻣﻮﺿــﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻚ »پ.ﻙ.ﻙ« ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷــﻤﺎﻝ ﻋﺮﺍﻕ ﻫﺪﻑ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ/.ﻣﻴﺰﺍﻥ

ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ ﺳﺨﺖ!
ﺷﻮرای ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮک  ۴وزﯾﺮ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮر

ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ ﺑﻌ ِﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻯ
ﻣﺠﺮﻳﻪ ،ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  4ﺍﻣﻀﺎ ﺧﺒﺮﺳــﺎﺯ ﺷــﺪ 4 ،ﺍﻣﻀﺎﺋﻰ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﺁﻥﻫﺎ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺳﺮﻧﻮﺷــﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧﺪ؛ ﻧﻌﻤﺖ ﺯﺍﺩﻩ ﻛﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻓﺘﻪ ،ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻧﻴﺴﺖ،
ﺭﺑﻴﻌﻰ ﻛﻪ ﺳﺨﻨﮕﻮ ﻭ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ.
ﻣﻬﺮﻣــﺎﻩ  1394ﺑــﻮﺩ ﻛــﻪ ﻭﺯﺭﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ،ﺻﻨﻌــﺖ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺩﻓــﺎﻉ ﺩﺭ
ﻧﺎﻣﻪﺍﻯ ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﺭﺋﻴــﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘــﺎﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻰ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ
ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎ ،ﻫﺸــﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺿﺮﺏﺍﻻﺟﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ ،ﺭﻛﻮﺩ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ
ﻭ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ،ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸــﺪ ﻛﻪ ﺁﻳﺎ ﺁﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ ﻛﻪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﺁﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸــﻮﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪ ﻳﺎ
ﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺁﻥ ﭼﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩﺵ
ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ،ﯾﮑﯽ از آن ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ

ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ»ﻧﻮﺑﺨﺖ« ﻳﺎﺩ ﺷﺪ ،ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕﺮ ،ﻧﺎﻣﺰﺩ
ﺍﺻﻠﻰ»ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ« ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﺧﺒﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ
ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳــﺘﻰ؛ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ؛
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﻴﻢ»:ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ؟«
ﺩﺭ ﺑــﺎﺭﻩ ﻯ ﻃﻴــﺐ ﻧﻴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ،ﺑــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴــﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻚ »ﻭﺯﺍﺭﺕ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ« ﺑﻪ »ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﺍﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭ« ﺩﺭ
ﭼﻬﺎﺭ ﺳــﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺩﻭﻟــﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩﻫﺎ
ﺣﺎﻛــﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴــﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ
ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻯ ﺍﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﭙﺬﻳــﺮﺩ ،ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ.
ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ
ﺷــﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ :ﺗــﻮﺭﻡ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ
 40ﺩﺭﺻــﺪﻯ ،ﻧﺮﺥ ﺑﻴﻜﺎﺭﻯ  12/2ﺩﺭﺻﺪﻯ ،ﺭﺷــﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻨﻔﻰ،
ﺑﻰﺛﺒﺎﺗﻰ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﺯ ﻭ ﻓﺸــﺎﺭﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻭ… ،ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺗﻴﻢ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺑﺮﺍﻯ ﻭﻯ ﻣﺤﺴــﻮﺏ ﻣﻰﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﺪﺕ ﻧﺸﺪ!
ﻋﻠﯽ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ ﮐﯿﺴﺖ؟

ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1339ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺩﺭ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺁﻣﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ﻭ ﺟﻮﺍﻧﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺁﻧﻜﻪ
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﻯ ﻣﺘﺪﻳﻦ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺭﺷــﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ،ﺟﺬﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻗﺮﺁﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻓﺮﻫﻨﮕــﻰ ﺭﺍ ﺩﺭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦﻫﺎﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴــﺎﺟﺪ
ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭﺧﻮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺴــﺠﺪﺍﻟﻤﻬﺪﻯ)ﻋﺞ( ﻣﺮﺩﺍﻭﻳﺞ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﻭﻯ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻛﻨﺎﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻰ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﺮﺩﺍﺯﺩ ﻭ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﺟﻮﺍﻥ
ﻣﺴــﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺵ ﻓﻜﺮ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺗﻮﺻﯿﻪ ی ﺷﮫﯿﺪ ﺑﮫﺸﺘﯽ؟!

ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﺷﻨﻴﺪﻩ ﺷــﺪﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1357ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺷﻬﻴﺪ
ﺑﻬﺸﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎ ﺁﻧﻜﻪ ﺩﺭ
ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺷــﺘﻪ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﻓﻴﺮﻳﻚ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ 16
ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ
ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1364ﺑﺎ ﻛﺴﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪ
ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﻜﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺭﺗﺒﻪ
ﺍﻭﻝ ﺷــﺪ .ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1376ﺑﺮﺍﻯ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﺎ
ﻛﺴــﺐ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪ .ﻭﻯ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﻟﻨﺪﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳــﻰ
ﻣﺴــﺎﻟﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﻰ ﻛﺮﺩ .ﻭﻯ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳــﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ،
ﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺗﺪاوﻣﯽ  ۲۰ﺳﺎﻟﻪ!

ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  1373ﺗﺎ ﺳﺎﻝ  1384ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥﻫﺎﺷﻤﻰ

 ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ»ﻧﻮﺑﺨﺖ« ﻳﺎﺩ ﺷﺪ،
ﺭﻭﺯ ﺩﻳﮕــﺮ ،ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﺻﻠﻰ»ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ« ﻭ
ﺩﺭ ﻳــﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﺧﺒﺮ ﺭﺳــﻴﺪ ﻛﻪ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ
ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ؛ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ ﻛﺠﺎ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ
ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﻴﻢ» :ﺁﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﺩ؟«
 ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪﻩ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻗﺖ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﺮﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻳﻚ»ﻭﺯﺍﺭﺕﻧﺎﻇﺮﺑﻪﺑﺮﺧﻰﺍﻣﻮﺭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ«ﺑﻪ»ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪﺍﻯ
ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭ« ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺣﺴﻦ
ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺑﺎ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ،
ﺍﻋﻼﻡ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ .ﺣﺘﻰ ﺑﺮﺧﻰ ﺷﻨﻴﺪﻩﻫﺎ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ
ﻯ ﺍﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﺩﺭ
ﺩﻭﻟﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ ،ﺑﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺩﺭ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﺩ
ﻭ ﺧﺎﺗﻤﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﻤﺎﺭﺳــﺖ ﻭ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﻭ ﻭ ﺗﻴﻤﻰ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ
ﻣﻰﺷــﺪ .ﻛﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺁﺷﻨﺎﺗﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﺁﻣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻻﻯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﻭ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻏﻨﻰﺗﺮ ﻛﺮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﺼﺪﻯ ﺩﺑﻴﺮﻯ ﻛﻤﻴﺴــﻴﻮﻥ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩﺗﺮ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻣﮫﺎر ﺗﻮرم

ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻭﻯ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1376ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ )ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ( ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ
ﻛﺮﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎ
ﺩﺑﻴﺮﻯ ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴــﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﻛﺎﻻﻫــﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼــﺮﻑ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻮء ﻭ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺸﺖ
ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤــﺖ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎﺝ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻳﻜــﻰ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖﻫﺎﻯ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺳــﺘﺎﺩ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ
ﺍﺳﺎﺳــﻰ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﺤﺖ
ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻭﻯ ﻧﻘﺸﻰ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺩﻭﻟﺖ
ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﺣﺬﻑ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺩﺭ ﺍﻣــﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ،ﻋﻠــﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﻭ ﻓﻨﻰ ﻣﻌــﺎﻭﻥ ﺍﻭﻝ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺑــﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ
ﺭﻳﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻭﺳﻴﻊ ﺗﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭﺍﺣﺪﻫــﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ
ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻨﻪﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ .ﻭﻯ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺴــﺘﺮﺵ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻟﺰﻟــﻪ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﭘﺨﺶ ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﺎ
ﺍﺳــﺎﺱ ﻭ ﺑﻰ ﺍﺳــﺎﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻯ ﻣﺴــﺌﻮﻝ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ .ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1384ﺍﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳــﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ )ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ( ﺑﺮ
ﻣﺴــﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻜﻴﻪ ﺯﺩ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻯ ﻛﻞ ﻛﺸــﻮﺭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝﻫﺎﻯ  1385ﻭ  1386ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.

ﻃﻴــﺐ ﻧﻴﺎ ﻃﻰ ﺩﻭ ﺳــﺎﻝ  1384ﻭ  1385ﻧﻤﺎﻳﻨــﺪﻩ ﺭﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺩﺭ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ،ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻧﻬــﺎﺩ ﺗﺼﻤﻴــﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺴــﺎﻳﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑــﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ
ﺑﺎﻧــﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩﻫﺎﻯ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ،ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﺥﻫﺎﻯ
ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ  ...ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻣﻮﺭ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻯ ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺭﻳﻴﺲ
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺭﺍ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎﺩ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻛﻼﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻛﺸﻮﺭ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ
ﺑﺰﺭگ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫﺎﻯ ﭘﺎﺭﺱ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪﻫﺎﻯ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ  ...ﺑﻮﺩ.
ﻋﻠــﻰ ﻃﻴــﺐ ﻧﻴﺎ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  1392ﺑــﺎ ﻛﺴــﺐ  274ﺭﺃﻯ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ
 284ﺭﺃﻯ ﻣﺄﺧــﻮﺫﻩ ،ﻋﻨــﻮﺍﻥ ﻛﺴــﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳــﻦ ﺭﺃﻯ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺑــﻪ
ﻭﺯﺭﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳــﺦ ﺟﻤﻬــﻮﺭﻯ ﺍﺳــﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗــﺎ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩ.
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ واﮔﺬاریھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽھﺎ!

ﺍﻭ ﺩﺭ ﺍﺳﻔﻨﺪ  94ﺩﺭ ﺳﺨﻨﺎﻧﻰ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﻯ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ :ﺷﻌﺎﺭ ﺧﺼﻮﺻﻰﺳﺎﺯﻯ
ﻣﻰﺩﻫﻴــﻢ ،ﻭﻟــﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻯ ﺑــﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳــﻢ ﻭ ﻫﺮ ﺷــﺮﻛﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴــﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻨــﻊ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺳــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺎﻥ ﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﭼﺮﺍ
ﺩﺭ  40ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ:
ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ
ﻫﺴﺘﻢ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﻏﻴﺮﻭﺍﻗﻌﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺎﺩ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺳــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳــﻴﺪﻥ ﺑﺮﺧﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ 94
ﻣﻌﻴــﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸــﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺑﺖ ﺁﻥ ﺟــﻮﺍﺏ ﺑﺪﻫﻴﻢ ،ﺍﻣﺎ
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎ ﺍﻣﺴــﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﻮﺩ.
زرد ﭘﺎﯾﺪاریھﺎ ﺑﻪ ﻃﯿﺐ ﻧﯿﺎ!
ﺳﻪ ﮐﺎرت ِ

ﻃﻴــﺐ ﻧﺒــﺎ ﺩﺭ  17ﺁﺫﺭ  1392ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳــﺆﺍﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ،
ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  82ﺭﺃﻯ ﻣﻮﺍﻓﻖ 101 ،ﺭﺃﻯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ
 10ﺭﺃﻯ ﻣﻤﺘﻨﻊ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ .ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ،ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣﺠﻠﺲ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺍﻭ ﺩﺭ  14ﺑﻬﻤــﻦ  ،1393ﻧﻴــﺰ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳــﺆﺍﻝ ﺣﻤﻴﺪ
ﺭﺳﺎﻳﻰ ،ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ،ﺍﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻊ
ﻧﺸــﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻛﺴــﺐ  103ﺭﺍﻯ ﻣﻮﺍﻓﻖ 91 ،ﺭﺍﻯ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻭ  3ﺭﺍﻯ
ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﺯ ﻣﺠﻤــﻮﻉ  212ﺭﺍﻯ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ ،ﺩﻭﻣﻴﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ
ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮﺩ.
ﻃﻴــﺐ ﻧﻴﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺩﺭ  18ﻣﺮﺩﺍﺩ  1394ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﺑﺬﺭﭘﺎﺵ ،ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﺻﻨﺎﻑ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷــﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻯ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻝ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ  80ﺭﺃﻯ ﻣﻮﺍﻓﻖ،
 105ﺭﺃﻯ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻭ  10ﺭﺃﻯ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  211ﺭﺃﻯ ﻣﺄﺧﻮﺫﻩ،
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴــﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺳــﻮﻣﻴﻦ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﻣﺠﻠﺲ ﺭﺍ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺃﻯ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺍﺑﻮﺗﺮﺍﺑﻰﻓﺮﺩ،
ﻧﺎﻳــﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺬﺭﭘﺎﺵ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳــﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ،ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﻯ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺩﺳــﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺮﺍﺣﺘﻰ ﺩﺭ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺳﻪ ﻛﺎﺭﺕ ﺯﺭﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ
ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
آﯾﺎ دوﻟﺖ در ﮐﺎر وزرا دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟!

ﻧــﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻳــﺎ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﺎﻛﺪﺳــﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣــﻰ ﺍﺩﻭﺍﺭ ،ﻳﻚ
ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭ ﺗﺮﺩﻳﺪﻯ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻥ ﺩﺧﺎﻟﺖ
ﺩﻭﻟﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺘﻰ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩ
ﺍﻣﺎ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻘﻴــﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ»:ﺑﺎ ﻛﻨﺎﺭﻩﮔﻴﺮﻯ ﻣﺴــﻌﻮﺩ ﻧﻴﻠﻰ ﻭ
ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ،ﻭﺯﻳﺮ ﭘﻴﺸــﻴﻦ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﻭ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻴﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ
ﻛﻪ ﻭﺯﻧــﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﮔــﺮﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖﮔﺬﺍﺭﻯﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﺳــﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷــﺪ «.ﻣﻨﺘﻘﺪﻳﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎ ِﺩ ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻪ »:ﻧﻬﺎﺩﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮﻯﻫﺎﻯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ« ﺳــﻜﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺷــﻮﻧﺪ ـ ﻛﻪ ﻧﺸــﺪﻧﺪ ـ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻋﺪﻩ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ﺑﻴﺸــﺘﺮ
ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺁﺛــﺎﺭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺜﺎﻝ ﻋﺒﺎﺱ ﺁﺧﻮﻧﺪﻯ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ»ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ
ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ« ﺭﺍ ﻋﻠﺖ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﺍﻣﺎ
ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﻗﻌﻰ ﺟﺪﺍﻳﻰ ﻋﻠﻰ ﻃﻴﺐ ﻧﻴﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﺷــﻔﺎﻑ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸــﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﺎﻩ ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭﻯ
ﻣﻰ ﻛﺮﺩ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﭙﻴﻮﺳﺖ! ﺗﻼﺵ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ ﺍﻳﻦ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻭ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﻰ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺧﻰ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ!

ورود ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﯾﺰد ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
»ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻰ« ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺸﺴﺖ
ﻣﺸــﺘﺮﻙ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺟﻤﻌﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳــﺎﻟﻦ ﻛﻮﺛﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻯ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﻳﻦ
ﺟﻠﺴﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﻠﻴﻌﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ
ﻫﻤﺪﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺍﺯ ﻗ َِﺒﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻣﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺳﺘﺎﻥ
ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ
ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺪﻝ ﺷﻮﺩ.
ﻃﺎﻟﺒﻰ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﺎﺯﻧﻤﻮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﻯ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻣﺎ ﻛﻪ
ﺩﺭ ﻃﻰ ﻗﺮﻭﻥ ﻭ ﺍﻋﺼﺎﺭ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﻌﻠﻰ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
ﻧﺎﺷــﻰ ﺍﺯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻣﻰﺷــﺪ ،ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻤــﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﺨﺸﻰ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ،ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭﻇﻴﻔﻪ
ﻣﻴﻜﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺳﺎﻣﺎﻥ
ﺩﻫﻴــﻢ .ﻭﻯ ﺍﻓــﺰﻭﺩ :ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﻛﺎﻓﻰ
ﻧﻴﺴــﺖ ﻭﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻭ ﺑــﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺧﻮﺑــﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ .ﻃﺎﻟﺒﻰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣــﺎﺕ ﺧﻮﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺑﻪ ﺭﻭﻧﻖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﺎﻣﻰ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳﺘﻰ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ
ﺧﻮﺩ ،ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻭ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻧﺸﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻇﺮﻳﻒ ﺩﺭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻰ ﻣﺸـﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻮﺩ ﭼـﺎﻭﻭﺵ ﺍﻭﻏﻠﻮ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺩ
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ ﻧﺸﺴـﺘﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺴـﻴﺮ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ .ﺑﻪ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ،ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺍﺷـﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﺗﻴﻢ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ .ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺴـﺎﺋﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺘﺎﻯ ﺗﺮﻙ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻥ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻛﺮﺩﻳﻢ ،ﺍﺯ ﺳﺮﮔﻴﺮﻯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ
ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺩﺍﺭﺩ/.ﺍﻳﺮﻧﺎ

ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ

ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻳﺰﺩ ـ ﺭﺿﺎ ﺑﺮﺩﺳـﺘﺎﻧﻰ :ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻃﻰ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﺩﻭﻟﺖﻫــﺎ ـ ﺗﺤــﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻧﻰ ـ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺍﻋــﻢ ﺍﺯ ﻭﺯﺭﺍ،
ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ،ﺩﺭ ﺑﺮﻫﻪﻫﺎﻳﻰ »ﻋﻄﺎﻯ ﻣﺎﻧﺪﻥ« ﺭﺍ ﺑﻪ»ﻟﻘﺎﻯ«
ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺷــﺨﺼﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﻫﺎ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﻧﺪ! ﺑﺮﺧﻰ
ﺑﻰﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺗﺮﻙ ﻣﻴﺰ ﻭ ﺻﻨﺪﻟﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﺑﻌ ِﺪ ﻭﺍﺳﭙﺎﺭﻯ ﻳﺎ
ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻄﺮﻩ ﭼﻜﺎﻧﻰ ﮔﻼﻳﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻭﺯ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ
ﻭ ﻳــﺎ ﻃــﻰ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻳــﺎ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ،ﻫﻤﻪ ﻯ ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ
ﺍﻓﺸﺎ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ.
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ﺍﺳــﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ
ﺩﺳــﺘﻰ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺩﺭ ﻛﺸــﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳــﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺭﻭﻧﻖ
ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺴﺘﻴﻢ.
ﻃﺎﻟﺒــﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬــﺎ ﺑﺎ ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﻈــﺮﺍﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﺷــﺪﻩ ﺍﺯ ﺳــﻮﻯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴــﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺮﺩ :ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ
ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﺭﺍﻩﺍﻧــﺪﺍﺯﻯ ﺑﺎﺯﺍﺭﭼــﻪ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﻓــﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ،ﻏﺮﻓﻪﻫــﺎﻯ ﺩﺍﺋﻤﻰ
ﻓﺮﻭﺵ ﺻﻨﺎﻳﻊﺩﺳﺘﻰ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻯ
ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻯ ﭘﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻫﻤﭽــﻮﻥ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ
ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻭﻯ ﺍﻓﺰﻭﺩ :ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻗﺴــﺎﻃﻰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻣﻨــﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ،
ﻓﺮﺍﻫﻢﻛﺮﺩﻥ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔــﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ
ﻭ ﻟﻴﻨﻚ ﺷــﺪﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺳــﺘﻰ ﺑﺎ ﺗﺸــﻜﻞﻫﺎﻯ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ.

»اف  «۱۵آﻣﺮﯾﮑﺎ در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل ﺳﻘﻮط ﮐﺮد

ﺷـﻨﻴﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ،ﺭﺳـﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺎﻡﻫـﺎﻯ
ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺍﺯ ﺳـﻘﻮﻁ ﻳﻚ ﺟﻨﮕﻨـﺪﻩ ﺍﻑ 15
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻰ ﺳـﻮﺍﺣﻞ »ﻳﻮﺭﻛﺸﺎﻳﺮ«
ﺩﺭ ﺩﺭﻳـﺎﻯ ﺷـﻤﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻧـﺪ .ﻣﻘﺎﻡﻫﺎﻯ
ﺩﺭﻳﺎﻳـﻰ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺳـﻘﻮﻁ ﻳـﻚ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ
ﺍﻑ  15ﺁﻣﺮﻳـﻜﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺷـﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ
ﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺷﺒﻜﻪ »ﺍﺳﻜﺎﻯ ﻧﻴﻮﺯ« ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩ،
ﻳـﻚ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﺍﺭﺗـﺶ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺳـﺎﺣﻞ
ﻳﻮﺭﻛﺸﺎﻳﺮ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺩﺭﻳﺎﻯ
ﺷﻤﺎﻝ ﺳﻘﻮﻁ ﻛﺮﺩ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ،ﻳﻚ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻣﺪﺍﺩﻯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻳﺎﻓﺘـﻦ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻭ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ .ﮔﺎﺭﺩ ﺳﺎﺣﻠﻰ »ﺑﺮﻳﺪﻟﻴﮕﺘﻮﻥ«
ﺍﻧﮕﻠﻴـﺲ ﺧﺒﺮ ﺳـﻘﻮﻁ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤـﺎﻯ ﺍﻑ 15
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ .ﺷـﺒﻜﻪ
ﺍﺳـﻜﺎﻯ ﻧﻴﻮﺯ ﺿﻤﻦ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﺧﺒﺮ ﺳـﻘﻮﻁ
ﺍﻑ  15ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻳﺎﻯ ﺷﻤﺎﻝ ،ﺑﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻧﻜﺮﺩ/.ﻓﺎﺭﺱ

آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ﺣﻘﻮقﺑﺸﺮوآﻏﺎزی
ﺑﺮ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﺎن
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺣﺎﻝ ﻛﻪ ﺳﺮﺍﺏ ﻭﻋﺪﻩﻫﺎﻯ ﭘﻮچ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ ﺩﺭ
ﺍﻓﻖ ﺩﻳﺪﮔﺎﻥ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕﺑﺸﺮ
ﻏﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺩﺭ ﺳﻨﮕﻼﺥﻫﺎﻯ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻋﻤﻮﻣﻰ،
ﺩﺭ ﮔﻞ ﻭ ﻻﻯ ﻭﺍﻣﺎﻧﺪﻩ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳــﺪ ﺑﺴﺘﺮﻯ
ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺯﺍﻳﻰ ﻓﻜﺮﻯ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ
ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻏﺮﺑﻰ ،ﻓﺮﺍﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﻭﺭﺍﻧﻰ
ﻛﻪ ﺳــﻘﻮﻁ ﺳــﻠﻄﻪ ﺟﻮﻳــﻰ ،ﻫﮋﻣﻮﻧﻰﺧﻮﺍﻫﻰ ﻭ
ﺳﻴﺎﺳــﺖﻫﺎﻯ ﺍﺳــﺘﺒﺪﺍﺩﻯ ﻏﺮﺏ ﺭﺍ ﺑــﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﺍﻳﻦ ﺩﮔﺮﺩﻳﺴﻰ ﺗﺪﺭﻳﺠﻰ ،ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺣﻘﻴﻘــﻰ ﺑــﻪ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﻭ ﺣﻘــﻮﻕ ﺍﻧﺴــﺎﻧﻰ ﺑﺪﻭﻥ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺎﺭﻯﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳــﻰ ،ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻭﻳﻪﻫﺎ ﻭ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍ ﺩﺭ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻭ ﻣﺘﺤــﺪﺍﻥ ﻏﺮﺑﻰ ﺍﻭ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﻫﺎﻳﻰ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺷــﻴﺒﻰ ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﺳــﻘﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺍﺳــﺖ .ﺍﻳﻨﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺷــﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻯ
ﺁﺷــﻜﺎﺭ ﻓﺮﻭﭘﺎﺷــﻰ ﻫﮋﻣﻮﻧﻰ ﺍﻳــﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺯ
ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺳــﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺁﻏﺎﺯﻯ
ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد و ! ١٤٠٠
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺍﺛــﺮﺍﺕ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺗﻮﺭﻣﻰ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺴــﻴﺎﺭ
ﺑﻴﺸــﺘﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ
ﻭﺍﻗــﻊ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻘﺴــﻴﻢ
ﺛﺮﻭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺳــﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ
ﺑﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮﺩ ﻭ ﻣــﺮﺩﻡ ﻧﻴﺰ ﺯﻳﺎﻥ
ﻣﻰﺑﻴﻴﻨﺪ .ﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻫﺸــﺖ ﺳــﺎﻝ
ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﺮ ﻣﻰﺩﺍﺩ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺨﺮﺏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻴﺰ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺤﺮ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻳﻰ
ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﻧﮕﺎﺭﻧــﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧــﮋﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﻳﺮﻯ
ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﻰ ﺩﺍﻧﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﻼﺵ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺛﺮﻭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩ
ﺣﺎﻣﻴﺎﻧﻰ ﺩﺳــﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻛﻨﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺛﺮﻭﺕ
ﻛﺸــﻮﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ
ﺭﺍﺳــﺘﺎﻯ ﺗﻘﻮﻳــﺖ ﺍﻗﺘﺼــﺎﺩﻯ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻯ
ﻣﻬﻢ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﺤﺎﺩ ﺍﺭﺯﺵ
ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺳــﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣــﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳــﻦ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳــﺎﻥ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺎﻥ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺸــﻮﺭﻯ ﻭ ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛــﻪ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭ
ﺍﺳــﺘﺤﻜﺎﻡ ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫــﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧــﮋﺍﺩ ﻭﺟﻮﺩ
ﻧــﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻡ ﺍﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻳﻚ ﻭﺭﺷﻜﺴــﺘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺸﻮﺭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ .

روﻣﯿﻨﺎ و ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺍﺻﻠﻰ ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ
ﺟﻤﻌﻰ ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻜﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ
ﺷﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﭘﻮچ ،ﺧﺮﺍﻓﻪ ﻭ ...ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ؛
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻦ ﺫﻫﻦﻫﺎﻯ ﺳــﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻳﻦ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺍﺳﺖ؛
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﺮﺩ .ﺁﻩ! ﺑﻠﻪ !
ﻧﻮﻧﻬــﺎﻻﻥ ﻭ ﻛــﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑــﺎ ﺫﻫﻦﻫــﺎﻯ
ﺩﺳﺖﻧﺨﻮﺭﺩﻩﺷــﺎﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﺷــﻤﻨﺪﺗﺮﻳﻦ
ﮔــﺮﻭﻩ ﺑﺎﺷــﻨﺪ.ﭘﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ
ﺁﻣﻮﺯﺷــﻰ ﻛﺎﺭﺑﻠﺪ ﺍﺳــﺖ ﺗــﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻋﺎﻃﻔﻰ،ﻫﻴﺠﺎﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﻰ ،ﻋﺸــﻖ ﻭ ...ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﻫﺪ ،ﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺍﻃﺮﺍﻑﺷــﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ
ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻜﻮﺕ ﮔﺬﺍﺷــﺘﻦ ﻭ ﺗﺎﺑﻮ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ
ﻭ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎﻫﺎﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘــﻪ ﺍﻳﺪﻩ ﺑﻜﺮﻯﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻓــﺮﺩ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ
ﺁﻣــﻮﺯﺵ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻭ ﺯﺑﺎﻧﺶ
ﺳﺮﻯ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻛﻨﺪ.

ﮔﺰﺍﺭﺵ

زﻧﺒﯿﻞﺑﻪدﺳﺖ
ﭘﺸﺖدرﭘﺎﺳﺘﻮر١٤٠٠
ﻳﻚﺳــﺎﻝ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﮔﻤﺎﻧﻪﺯﻧــﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻓــﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﻮﺩ
ﺭﺍ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻢ ﻫﻴﭻ ﻭﺍﻛﻨﺸﻰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷــﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ
ﻇﺮﻳﻒ ،ﻣﺤﺴﻦﻫﺎﺷــﻤﻰ ،ﻋﻠﻰ ﻻﺭﻳﺠﺎﻧﻰ ،ﺳﻌﻴﺪ
ﺟﻠﻴﻠﻰ ،ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺭﺋﻴﺴــﻰ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗــﺮ ﻗﺎﻟﻴﺒﺎﻑ،
ﻣﺤﻤــﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧــﮋﺍﺩ ،ﺍﺳــﺤﺎﻕ ﺟﻬﺎﻧﮕﻴــﺮﻯ،
ﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺧﻤﻴﻨﻰ ،ﺳﻮﺭﻧﺎ ﺳﺘﺎﺭﻯ ،ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ
ﺁﺫﺭﻯ ﺟﻬﺮﻣــﻰ ،ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋــﺎﺭﻑ ﻭ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻓﺘﺎﺡ
ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭ ﻓﻌﻼ ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻡ ﻣﺤﺴــﻦ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ
ﭼﺸــﻢ ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺧﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻥ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ
ﻭ ﺑﺮﺧﻰ ﻫﻴﭻ ﻭﺍﻛﻨﺸــﻰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ .ﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ
ﻇﺮﻳﻒ ﻭﺯﻳﺮ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺣﺴــﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﻛﺴﻰ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﻤﻰ ﺷــﻮﺩ .ﺍﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﺳــﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻰ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺣﺘﻤــﺎﻝ ﺣﻀــﻮﺭﺵ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ 1400
ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩ »:ﺑﺎ ﻛﻤﺎﻝ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻛﻪ
ﺍﺻﻼ ﻣﻦ ﺧــﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ .ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭﻯ ﻛﻪ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺭﺍ
ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻫﻨﺪ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ .ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻀﺮ
ﻛــﻪ ﻧﺒﺮﺩﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮﻯ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﺎ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ.
ﺍﻣــﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻋﺮﺽ ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﻛﺎﺭ
ﺭﺍ ﺑﻠﺪﻡ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻢ
ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻩ ﺩﺭﺱ ﻣﻰﺩﻫــﻢ «.ﭘــﺲ ﺍﺯ ﻇﺮﻳﻒ،
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺴﻦﻫﺎﺷﻤﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺰﺩﻫﻢ ﺭﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺗﻜﺬﻳﺐ ﺷﺪ .ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻃﻼﻋﻴﻪﺍﻯ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ»ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﺎ ﺑﻨﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪﺍﺗﻮﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳــﺖ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻃــﺮﺡ ﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﺛﺮ
ﻣﺜﺒﺘﻰ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺩﺭﮔﻴﺮ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻭ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﺍﺳــﺖ ،ﻧﺪﺍﺭﺩﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ
ﻭ ﺭﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺠﺎﻯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧــﻪ ﺯﻧﻰﻫﺎ ﻭ
ﺷــﺎﻳﻌﺎﺕ ﺑﻰ ﺍﺳــﺎﺱ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﻭ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮔــﺮﺩﺩ «.ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺭﺋﻴﺴﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻯ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﻣﻄﺮﺡ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺍﻭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻯ
ﻭ ﻋﻠﻨﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ
ﻗﺎﺿﻰﺯﺍﺩﻩﻫﺎﺷﻤﻰ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻳﻴﺘﻰ ﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺍﺳﺖ .ﻗﺎﺿﻰﺯﺍﺩﻩﻫﺎﺷﻤﻰ ﺩﺭ ﺗﻮﻳﻴﺘﻰ ﻧﻮﺷﺖ
ﻛﻪ »ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺍﺩﺭﻡ ﺁﻗﺎﻯ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﺮ ﻟﺰﻭﻡ ﺣﻀﻮﺭ
ﺁﻳﺖﺍﷲ ﺭﺋﻴﺴﻰ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  1400ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺟﻤﻊﺑﻨــﺪﻯ ﺑﺴــﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺑﻰﻫــﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﻣﻄﺮﺡ ﻫﻢ ﺷــﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  5ﺳــﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ
ﻗﻮﻩﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ،ﻃﺮﺡ ﺑﺤﺚﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦﭼﻨﻴﻨﻰ ﺭﺍ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺩﺭ ﻣﺴــﻴﺮ ﺗﺤﻮﻟﻰ ﻗﻮﻩ ﻭ ﮔﻔﺘﻤﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴﺎﺩ
ﺩﺍﻧﺴــﺘﻨﺪ «.ﺍﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻛﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺭﺩﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  96ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻢ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ .ﻧﺰﺩﻳﻜﺎﻧﺶ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎﺱ
ﺍﻣﻴﺮﻯ ﻓﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺍﺿﻊ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ
ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺪﻫﺪ .ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺩ
ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑــﺎ US IRAN TV
ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ »ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻴﭻ ﻓﻜﺮﻯ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺨﺼﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﻭﻟﻰ ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻓﺪﺍﻛﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻢ«.
ﺍﻭ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ  96ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻛــﻪ ﻗﺼﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭﻟﻰ ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻘﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ
ﺛﺒﺖ ﻧــﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻣﻰﻛﺮﺩ ،ﺧﻮﺩﺵ
ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛــﺮﺩ .ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻯ ﻛﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﻇﺮﻳﻒ،
ﻣﺤﺴﻦﻫﺎﺷﻤﻰ ﻭ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﻧﮋﺍﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻣﺸﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻊ ﺭﺋﻴﺴــﻰ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﺎﺿﻰ
ﺯﺍﺩﻩﻫﺎﺷﻤﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺳﻴﺐ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺻﺪﻫﺰﺍﺭ
ﭼﺮﺥ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺳــﺪ .ﻛﺴــﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺣﻀﻮﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺭﺩﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷﺎﻳﺪ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ،ﺗﺤﺖﻓﺸﺎﺭ ﺣﺎﻣﻴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ
ﺷــﻮﻧﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﺣﻤﺪﻯﻧﮋﺍﺩ ﻛــﻪ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ
ﺷــﮕﻔﺖ ،ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺩﺭ
ﺳﺎﺣﺖ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ/.ﺍﻳﺴﻨﺎ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و وﺣﺸﺖ ﻣﺮگ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻭﻝ:
ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻼﺱﻫﺎﻯ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ،
ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺭﻭﺣﻰ ﻭﻋﺼﺒﻰ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻩ ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ  9ﻣﺎﻩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭﺍﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻫﺎ
ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﻮﻳﻨﺪ .ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎﻯ
ﻓﻨــﻰ ﻭﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺷــﺘﻐﺎﻝ ﭘﺎﺭﻩﻭﻗﺖ
ﺁﻧﻬﺎ)ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ(ﺿﻤﻦ ﻛﺸﻒ
ﺍﺳــﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﻯﻓﻨﻰ ﻭﺻﻨﻌﺘﻰ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ،ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻫﺎﻯ ﻳﺎﺩ ﺷــﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻰ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﻛﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ
ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﺍ ﻭﺳﻴﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻣﻔﻴﺪ ﻭﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

دلنوشته

من فقط وزیرم

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

حافظ نامه

امیر حسین ذاکری

روزنامه نگار

*ما تالش کردیم که با دنیا تعامل کنیم .البته
این سیاست در داخل و خارج مخالفانی داشت
برخیها لبخندهایم را به س��خره گرفتند .یک
طنزنوی��س به کنایه برایم نوش��ته بود :لبخند
ش��ده است پیشه و کارت – هیچ و پوچ بود در
انتظارت! میگفتند دیپلماس��ی لبخند به کار
نمیآید اما همه میدانیم هر چهرهای با لبخند
زیبا تراست!
* من آش��پز خوبی نیس��تم .یک ب��ار در خانه
آشپزی کردم سرو صدای خانمم چنان درآمد که
سرو صدای مخالفین من و برجام چنین برنیامد.
* من لیدر نیس��تم.من فقط وزیرم من فقط در
حوزه تخصص��ی خود میتوانم با مردم صحبت
کنم .البت��ه گاهی مش��اوره خانوادگی میدهم
چون زبان دیپلماسی برخی زوجین ضعیف است
قدرت تعامل ندارند.
*بخ��دا ک��م کاری نکردم کم فروش��ی نکردم.
برخیه��ا لبخندهای مرا دیدن��د اخمهای مرا،
مشت به میز مذاکره کوبیدنم را ندیدند .هر کی
شک دارد خاطرات جان کری را بخواند!
*ب��ه عن��وان عضو دول��ت وظیف��های دارم که
نمیتوان��م از آن فرار کنم .من با آن طنز نویس
موافقم که نوشت :فرار از مسئولیت مثل فرار یک
مفسد اقتصادی است!
*وقت��ی میفهم��م کس��ی بخاطر فق��ر دچار
مشکل شده اشتهایم کور میشود برای همین
مدتهاست کم اشتها و کاهش وزن دارم.هر چند
مخالفانم میگویند :فکر تناسب اندام افتاده!
* عهد بستیم که آمدهایم قربانی و فدای مردم
شویم .برای همین بارها در توئیتها مینویسم:
فدای همه تون!
* از موالنا هم یاد گرفتم که هر کسی را بهرکاری
ساختند .هر بار که در مواجهه با سیاستمداران
غربی از همکاری آنها ناامید میشوم از قول موالنا
میخوانم :از دیو و دد ملولم و افغانم آرزوست!
*تو زندگیام امضایی زشتتر از امضای ترامپ
در خروج از برجام ندیدم چون تحمیل رنجهای
مضاعف به مردم ما امضا شد.
* به صراح��ت میگویم بن��ده رئیس جمهور
نمیش��وم .یک بار آقای روحانی از دست برخی
مشکالت و کارشکنیها سردرد گرفته بود گفت:
فالنی کی ای��ن دوران تمام میش��ه برم راحت
بش��م؟ دلم میخواد آخرین هفته دوره ریاست
جمهوریام خ��ودم بگم ":آخر هفت��ه روحانی
رفته"!
* ب��ه نظرم ش��انس انتخ��اب ترام��پ بیش از
۵0درصد اس��ت .هنوز ش��انس انتخاب ش��دن
دارد .یعنی این ویروس ممکن است حاال حاالها
ماندنی باشد.اما به امید جهان بیویروس.
گزیدهای از مصاحبه وزی��ر امور خارجه در الیو
اینستاگرامی .البته با کمی دستکاری!

درد ما را نیست درمان الغیاث
هجر ما را نیس�ت پایان الغیاث
تفسیر :چون برخی می گویند با ویروس کرونا باید زندگی کنیم حافظ
هم از درد دلش و هجر روزهای بی کرونایی این بیت را سرود!

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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شغل جدید :تقلب رسان در آزمونهای آنالین!
آفتاب یزد -گروه ش�بکه :بازاره مکاره فضای مج�ازی هر روز
موضوع تازهای برای ش�گفت زده کردن اف�راد دارد .اتفاقها و
رویدادهای�ی را از طریق این فضا ش�اهد هس�تیم که حتی در
ذهنمان هم آنها را تصور نمیکردیم .مثال شغلهای عجیبی که
از طریق این فضا به وجود آمدهاند .شغلهایی که تعجب ،خنده
و انکار آن ،اولین واکنشی است که نسبت به آنها داریم .اما وقتی
با مستندات و مدارکی در خصوص این شغلها روبه رو میشویم،
متوجه میشویم که واقعیت دارند .جالب آنجاست که از در آمد
خوبی هم برخوردارند .فقط کافی اس�ت هوش و استعداد خود
را به کار گرفته و متناس�ب با هر شرایطی ،شغلی مناسب با آن
را از طریق فضای مجازی که همچون بنگاه اش�تغالزایی عمل
میکند ،دست و پا کنید .از آنجا که کرونا باعث تعطیلی مدارس
و دانش�گاهها ش�د و به دنبال آن آموزش آنالین شکل گرفت،
ع�دهای این فرصت را غنیمت ش�مرده و از طریق آن ش�غلی
را بهوجودآوردن�د که فارغ از عجی�ب بودنش ،فقط برای مدت
کوتاهی کاربرد دارد و نه تنها هیچ فایدهای برای فرد ندارد بلکه
به ضرر او و نظام آموزشی کشورهم تمام میشود .اما این روزها
این ش�غل که از آن به عنوان شغل جدید مجازی یاد میشود،
توانسته مشتریانی را که از دانشجویان هستند و پول خوبی هم
بابت آن پرداخت میکنند ،جذب کند.
> شغلی به نام کمک به تقلب در امتحانات!

ماجرا از این قرار اس�ت که امتحانات دانشجویان ،مجازی شده
اس�ت .از همی�ن رو آگهیهای همیار و کمك ب�رای حضور در
امتحاناتبهلیستخدماتغیرمعمولاضافهشدهاست.خدمت
جدیدی که در آن دانش�جویی برای س�اعت امتح�ان آنالین،
دانشجوی دیگری را به کمك میگیرد و قیمت این خدمت هم
توافق�ی در حدود  50هزار تومان تعیین میش�ود .در واقع این
ش�غل به این صورت است که با توجه به زمان برگزاری امتحان
آنالین ،دانش�جویی که از جواب یك سوال درمانده است ،فرد
دیگری به او تقلب رسانده و بابت آن پول دریافت میکند .مثال
در مطلبی که خبرگزاری فارس آن را در صفحه اینستاگرامیاش
منتشر کرده اس�ت ،دانشجویی درخواس�ت کمك خود را در
خصوصپاسخیكسوالاینطورعنوانکردهاست«:سالمبچهها
کسی هس�ت بتونه این س�واالرو حل کنه یا جوابشونو داشته
باش�ه .میدونم خیلی وقت گیره ولی خیلی حیاتیه ممنونتون
میش�م/ .قیمت توافقی» یا فرد دیگری اینطور مینویسد«:یه
نفر رو میخوام که اقتصاد کشاورزی و محیط زیست بلد باشه/
قیمتتوافقی»

> 5میلیون بگیر ،فحش بده!

نکت�های که وج�ود دارد این اس�ت ک�ه اگرچه توانس�ته این
موض�وع برای برخیها منبع درآمد باش�د اما قطعا با این روش
با دانش�جویانی روبه رو خواهیم شد که کامال بیسواد هستند
و آنطور که پیداس�ت دانش�گاه را صرفا برای دریافت مدرکش
انتخاب کردهاند .از همین رو الزم است که مسئوالن امر برای این
مشکلچارهاساسیبیندیشند.
> واکنش کاربران

اکنوناینماجراواکنشکاربرانشبکههایاجتماعیراهمدرپی
داشتهاست.
یکی از کاربران نوشته است«:تو این دوره و زمونه بخوای تقلب
کنی تهش باید بری دور میدون وایسی کارگری یا در بازار کار»
کاربر دیگری نوشته است «:به نظر من مجلس شورای اسالمی
و قوه قضاییه باید به این موضوع ورود کنند سیس�تم فش�ل
آموزشینابودکنندهنسلهایآیندهاست»
دیگری نوشت«:بازم خوبه اینا تقلب میرسونن مواردی هست
که کال یکی دیگه امتحان میده»
کاربران دیگر نوشته اند«:با این روش درس خوندن دانشجویان
امیدی به آینده نیس�ت»« ،دانش�جویان قدیم که ظاهرا درس
میخوندناینوضعکشورمونهخدامیدونهایندانشجوهابدون
هیچ علم و اطالعاتی وقتی به پست و مقامی برسن چه به روز
کشورمیاد»« ،خب موقعی که کار نباشه اینا مجبورن یه جوری
نون خودشون و دربیارن دیگه چارهای نیست»« ،وقتی دانشگاه

تجهیز دو دستگاه شاسی خودرو هیوندا  HD 65به آتش نشانی وامداد ونجات

موض�وع مناقصه :تجهیز دو دس��تگاه شاس��ی خ��ودرو هیون��دا  HD 6۵به
آتشنشانی وامداد ونجات»
مبلغ و نوع س�پرده شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به
صورت مقطوع  ۲۵0/000/000ریال مي باش��د که مي تواند به صورت واریز به
حس��اب ۲0۲۳0۵۲۳۵۳بانک تجارت یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي در
وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت بينام باشد.
 )1مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات :مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام
عقد قرارداد معادل ۱0درصدمبلغ قرارداد مي باشد.
 )2نحوه تامین اعتبارپروژه :پروژه از محل بودجه سال۱۳۹۹ش��هرداری یزد
تامین اعتبار میشود.
مهل�ت خرید و تحویل اس�ناد :زمان خرید اس��ناد از تاری��خ ۱۳۹۹/0۳/۲۷
لغایت  ۱۳۹۹/0۴/۱۲میباش��د .حداکثر تاریخ تس��لیم پیشنهادات به دبیرخانه
محرمانه اداره حراس��ت ش��هرداري یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ
 ۱۳۹۹/0۴/۱۲م��ي باش��د (آدرس:یزد می��دان آزادی -ش��هرداری یزد) و کلیه
پیش��نهادات در س��اعت  0۷:۳0صبح روز ش��نبه مورخ  ۱۳۹۹/0۴/۱۴در دفتر
ریاس��ت س��ازمان آتش نش��انی به آدرس یزد بلوار صابر یزدی –میدان شهید
سلطانپناه مفتوح مي شود.
مح�ل تحویل تجهیزات :ش��هر یزد-س��ازمان آتش نش��انی وخدمات ایمنی
شهرداری یزد
محل دریافت اسناد :یزد -میدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی -امور
قرارداد هاویا پایگاه اینترنتی سازمان آتش نشانی یزد به نشانی  ۱۲۵.yazd.irو
یا پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی yazd.ir
قیمت فروش اس�ناد :مبلغ فروش اسنادجهت ش��رکت در مناقصه به میزان
 600/000ریال

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری یزد

به صورت واریز نقدي به حس��اب شماره  ۲0۲۳0۳۹۵۳۵نزد بانک تجارت سایر
اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از
انقضاي مدت مقرر واصل شود ،سپرده هاي مخدوش وکمتر از میزان مقرر ،چک
شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان میبایس��ت قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد ،با مراجعه به
س��ایت  ۱۲۵.yazd.irو یا  yazd.irفرم پیش خرید اس��ناد را دریافت ومطالعه
نموده سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه س��ازمان نسبت به استرداد این وجه
هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده هاي آنها به
ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ش��رکتکنندگان بای��د دارای پروانه بهرهب��رداری با اعتبار معتب��ر مورد تایید
وزارت صنعت،مع��دن تج��ارت و مج��وز انجم��ن کارب��ری س��ازان در س��ایت
 WWW.IRANBBS.ORGباشند.
شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد
موضوع ماده  ۱0آیین نامه معامالت شهرداریهای مراکز استانها میباشد.
درصورت تغییرات در اسناد ،صدور الحاقیه و یا تعویق در موعد تسلیم پیشنهادات
حداکثر  ۷۲ساعت قبل از روز تعیین شده جهت تحویل پاکتها از طریق سایت
 ۱۲۵.yazd.irبه اطالع ش��رکتکنندگان خواهد رس��ید .لذا شرکتکنندگان
موظفند وب سایت آتش نشانی شهرداری یزد را جهت اطالع از آخرین تغییرات
اسناد مناقصه بازدید نمایند.
هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي تک مرحلهای نوبت اول
خرید تجهیزات حفاظت فردی آتش نشانی

موض�وع مناقص�ه :خری��د تجهی��زات حفاظت فردی آتش نش��انی ش��امل
شاملآورکت شلوار حریق  ۴0 NOVOTEXدست،،چراغ قوه کاله  MSAبا
پایه  ۴0عدد (،)stream- ۳AA HAZ-LO lightدستکش حریق ۴0جفت
 ،SEIZفلش هود ماهرو ۴0عدد
مبلغ و نوع س�پرده شرکت در مناقصه :مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به
صورت مقطوع ۳۷6/000/000ریال
ميباش��د که ميتواند به صورت واریز به حس��اب ۲0۲۳0۵۲۳۵۳بانک تجارت
یزد و یا به صورت ضمانت نامه بانکي در وجه حساب مذکور و یا اوراق مشارکت
بينام باشد.
 )1مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات :مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام
عقد قراردادمعادل ۱0درصدمبلغ قرارداد مي باشد.
 )2نحوه تامین اعتبارپروژه :پروژه از محل بودجه سال۱۳۹۹ش��هرداری یزد
تامین اعتبار میشود.
مهل�ت خرید و تحویل اس�ناد :زمان خرید اس��ناد از تاری��خ ۱۳۹۹/0۳/۲۷
لغایت  ۱۳۹۹/0۴/۱۲میباش��د .حداکثر تاریخ تس��لیم پیشنهادات به دبیرخانه
محرمانه اداره حراس��ت ش��هرداري یزد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ
 ۱۳۹۹/0۴/۱۲م��ي باش��د (آدرس:یزد می��دان آزادی -ش��هرداری یزد) و کلیه
پیش��نهادات در س��اعت  0۸:00صبح روز ش��نبه مورخ  ۱۳۹۹/0۴/۱۴در دفتر
ریاس��ت س��ازمان آتشنش��انی به آدرس یزد بلوار صابر یزدی –میدان ش��هید
سلطانپناه مفتوح مي شود.
مح�ل تحویل تجهیزات :ش��هر یزد-س��ازمان آتش نش��انی وخدمات ایمنی
شهرداری یزد
محل دریافت اسناد :یزد -میدان شهید سلطان پناه – بلوار صابر یزدی -امور
قرارداد هاویا پایگاه اینترنتی سازمان آتش نشانی یزد به نشانی  ۱۲۵.yazd.irویا

سهشنبه  27خرداد 1399

| سال  | 21شماره 5758

تنبیهعجیبکارمندان
توسط کارفرمای بنگاه امالک!

هیچ زیر ساختی برای آموزش مجازی استاندارد نداره بایدم این
اتفاق بیوفته » « ،وقتی خیابونی ،ساختمونی و یا لوازمی خوب
نبود بدونید دلیلش همین دانش�جویانی هستند که راه تقلب
رو در پیش گرفتند» « ،این سیستم و این دانشگاه محصولش
مدرك است پس دانشجو هم از هر راهی میره تا مدرك بگیره »

آگهي مناقصه عمومي تک مرحلهای نوبت اول

سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری یزد

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

پایگاه اینترنتی شهرداری یزد به نشانی yazd.ir
قیمت فروش اس��ناد :مبلغ فروش اس��نادجهت ش��رکت در مناقصه به میزان
 ۷۵0/000ریال
به صورت واریز نقدي به حساب شماره  ۲0۲۳0۳۹۵۳۵نزد بانک تجارت سایر
اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پیشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء ،مشروط ،مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از
انقضاي مدت مقرر واصل شود ،سپرده هاي مخدوش وکمتر از میزان مقرر ،چک
شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تمامی متقاضیان میبایس��ت قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد،با مراجعه به
س��ایت  ۱۲۵.yazd.irویا  yazd.irفرم پیش خرید اس��ناد را دریافت ومطالعه
نموده سپس نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
درصورت عدم رعایت این بند و واریز وجه س��ازمان نسبت به استرداداین وجه
هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند سپرده هاي آنها به
ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
ش��رکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری
یزد موضوع ماده  ۱0آیین نامه معامالت شهرداریهای مراکز استانها میباشد.
درصورت تغییرات در اسناد ،صدور الحاقیه و یا تعویق در موعد تسلیم پیشنهادات
حداکثر  ۷۲ساعت قبل از روز تعیین شده جهت تحویل پاکتها از طریق سایت
 ۱۲۵.yazd.irبه اطالع ش��رکتکنندگان خواهد رس��ید .لذا شرکتکنندگان
موظفند وب سایت آتش نشانی شهرداری یزد را جهت اطالع از آخرین تغییرات
اسناد مناقصه بازدید نمایند.
هزینه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

البته فقط شغل کاذب تقلبرسانی نیست که در فضای مجازی
ایجاد شده بلکه شغلهایی هم وجود دارند که با شنیدنشان از
تعجب روی سرمان شاخ ،سبز خواهد شد .چندی پیش باشگاه
خبرنگاران در گزارشی در مورد این شغلهای عجیبآورده بود:
«شایدشمادرنگاهاولمشاغلکاذبرامشاغلیبدانیدکهمعموالً
اصناف ،تعزیرات و مأموران سد معبر شهرداریها از اشتغال این
افراد جلوگیری میکنند و یا تراکتپخشکنها ،دستفروشان
لباس ،کفش ،پیراهن ،شلوار ،جوراب ،گل ،فال حافظ ،خوراکی،
مواد آشامیدنی در مترو و کنار خیابان را جزء مشاغل غیررسمی
و زیرزمینی بدانید ،اما اینها تنها بخشی از مشاغلی هستند که
ش�اغلین در آنها به صورت غیرمجاز کسب درآمد میکنند.
در این میان هس�تند مش�اغلی که در فضای مج�ازی و بدون
حضور فیزیکی صاحب ش�غل بسیار فعال هس�تند .گزارشی
از درآمد بعضی از ش�غلها در فضای مجازی نشان میدهد که
هر بازدیدکننده صفحات یا به اصطالح س�ین کارها برحس�ب
فعالیتشان،ماهانهبین 1.5تا 3میلیوندرماهوکپشننویسهای
اینستاگرامی بین 5تا 50میلیون درماه درآمد دارند ،اما بعضیها
هم روزانهدرآمدمیلیونیدارندمثلهشتگ زنها کهچیزیبین
ی�ك تا  20میلیون در روز درآمد دارند .تبریك گوهای تولد هم
در اینستاگرام داریم که به ازای هر تبریك بر اساس معروفیت و
البتهتعدادفالوئرهایشانبینیكتا 20میلیوندریافتمیکنند،
اما شاید باورتان نشود یك عده هم هستند که ماهی بین یك تا
5میلیوندریافتمیکنندتادرصفحاتاشخاصخاصمثلافراد
چهره و یا یك فرد مورد نظر فحش بنویسند و از این راه درآمد
کسب کنند .البته آن چیزی که بسیار قابل توجه است این است
که عکسهایی که این روزها در استوری عدهای از فالوئرهایتان
میبینید که غذاها و رستورانهای الکچری و خفن را به اشتراك
میگذارند و ادعا میکنند از غذای فالن رستوران الکچری میل
کردند و یا اینکه برای جلب نگرانی شما نسبت به خودشان گاه
عکس�ی از سرمی که در درمانگاه به دستشان وصل شده است
استوری میکنند ،فروشی هستند و ممکن است آنها در ازای
دریافتچنینعکسهاییمبلغیپرداختکردهباشند.».

بالیی که ازدواج اینترنتی
سر جوان اندونزیاییآورد

م��رد جوان اندونزیای��ی دو روز بعد از عروس��ی
که از اینترنت انتخاب ک��رده بود ،طالق گرفت.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران ،ج��ای انتخاب
س��نتی جوانان در ازدواج را سایتهای اینترنتی
و ش��بکههای اجتماعی پرمخاط��ب گرفتهاند و
بنبست ،سرانجام اغلب این انتخابهای مجازی
است و جوانان بیشماری هستند که این قبیل
انتخابها را برای برگزیدن همسر خود انتخاب
میکنن��د .بدون تردی��د ازدواجه��ای اینترنتی
پیامدها و عواقب بس��یاری را به دنبال دارد و بر
اساس آنچه که تجربه جوانانی که به این سبک
راهی خانه بخت شدهاند به اثبات رسانده ،نتیجه

خوب و مناسبی دربرندارد و در بسیاری از موارد
منجر به طالق و جدایی میش��ود.البته اینگونه
ازدواجها اغلب موقعیتی س��وء ب��رای انجام انواع
کالهبرداریها ،مزاحمتها و هتک حرمتها را به
همراه دارد .این گزارش از یکی از قربانیان ازدواج
اینترنت��ی خبر میدهد .یک س��اکن اندونزیایی
ک��ه قصد ندارد هویت خ��ود را فاش کند و تنها
نام او «مو» گفته ش��ده ،چندی پیش با دختری
بهنام «میتا» در اینترنت آشنا شد و خیلی سریع
قرار مالقات گذاش��تند و همه چیز خیلی عالی
پیشمیرفت طوریکه جوان عاشق و شیفته رفتار
و اخالق دختر ش��د تا جایی که به او پیش��نهاد
ازدواج داد .مراس��م ازدواج این دو صورت گرفت،
اما دو روز بعد به طالق ختم شد .علت این طالق
کالهبردار ب��ودن عروس اعالم ش��د .زیرا داماد
متوجه شد که با یک مرد  ۲۵ساله ازدواج کرده
اس��ت و نه با یه خان��م .او یک کالهبردار بود که
قبل از عروسی  ۱۴00دالر از داماد هدیه گرفته
و اینکار را با افراد دیگری هم انجام داده ،اما فرار
کرده بود ،اما اینبار نتوانست قسر در برود و گیر
افتاد و به اتهام کالهبرداری دستگیر شد .هر چند
داماد سریع این موضوع را فهمید ،اما مسلما برای
یک عمر از لحاظ روحی آسیب دیده است.

ُ
گ ِلر نوجوانی که تحسین AFCرا برانگیخت!

گل��ر نوج��وان هندوس��تانی ک��ه در یک��ی از
صحنهه��ای یک ب��ازی فوتب��ال چهار ب��ار با
واکنشهای��ی دیدنی مانع بازش��دن دروازهاش
ش��د مورد تمجید  AFCدر توئیتر قرار گرفت.
بهگزارش باشگاه خبرنگاران ،بدون تردید ورزش
فوتبال محبوبترین و پرطرفدارترین ورزش در
جهان به ش��مار میرود .این ورزش که نیاز به
امکانات زیادی نیز ندارد افراد در همه س��نین
را مجذوب خود میکند .اگر در شهرهای بزرگ
برای انجام این ورزش نیاز به مکانهای ورزشی
اس��ت در مقابل افراد در ش��هرهای کوچک و
روس��تاها با کمترین امکانات قادر به انجام این
ورزش محب��وب خ��ود هس��تند .در این میان
اس��تعدادهایی نیز ظهور میکنن��د که نه تنها
در رس��انههای محلی بلکه گاهی در رسانههای

منطقهای و حتی جهانی خبرس��از میش��وند.
مانن��د ی��ک دروازه ب��ان نوجوان با اس��تعداد
هندوستانی که به تازگی ویدئویی از واکنشهای
دیدنی او به سوژه رسانهها تبدیل شده است .در
این ویدئو این گلر نوجوان در یک صحنه چهار
بار مانع از باز شدن دروازهاش میشود .ویدئوی
ای��ن نوجوان پس از انتش��ار در فضای مجازی
در صفحه توئیتر کنفدراس��یون فوتبال آسیا یا
 AFCنیز به اش��تراک گذاشته شد .این ویدئو
پس از انتش��ار در تاری��خ  ۳ژوئن تاکنون بیش
از  ۷000الیک دریاف��ت کرده و  ۱۹00بار نیز
بازنشر شده اس��ت .همچنین این ویدئو توسط
یکی از افسران پلیس محلی هند با نام «دیپانشو
کابرا» در توئیتر در تاریخ  ۸ژوئن منتش��ر شد.
او در توضیح این ویدئو نوشت« :هرگز ناامید نشو،
قهرمانی از آن توس��ت ».ویدئوی منتش��ر شده
این افس��ر پلیس محلی هند نیز تاکنون بیش
از  ۱۴00بیننده داش��ته و بیش از  ۲00بار نیز
بازنشر شده است .انتشار این ویدئوها با واکنش
کاربران همراه بود و بسیاری از آنها مهارت این
نوجوان هندی در دروازه بانی را مورد تمجید قرار
دادند .برخی از کاربران آینده درخشانی را برای
این گلر نوجوان پیشبینی کردند.

کارفرمای یک بنگاه امالک ،کارمندان خود را
بخاطر کم کاری در جذب مش��تری به شکلی
عجیب مورد تنبیه قرار داد.به گزارش باشگاه
خبرنگاران ،کش��ور چین یکی از کشورهایی
اس��ت که کارمندان و کارگران در آن توسط
کارفرمایان خود به اشکال مختلف مورد تنبیه
قرار میگیرند .هرزگاهی ویدئوهایی از تنبیه
ای��ن کارمندان و کارگران بیچ��اره در فضای
مجازی منتش��ر میش��ود که کاربران جهانی
را دچار به��ت و حیرت میکن��د ،از خوردن
جان��وران چندشآور گرفته ت��ا خزیدن روی
زمی��ن در خیابان! اما به تازگی تنبیه تعدادی
از کارمندان یک بنگاه امالک در این کش��ور
به سوژه رسانهها تبدیل شده است .کارفرمای
این بنگاه امالک در حالی که کارمندان خود
را مجبور به انجام حرکت شنا کرده بود اقدام
به ریختن آب روی پش��ت آنها نیز کرد .در
ویدئوی��ی که در ش��بکههای مج��ازی چین
منتشر ش��ده اس��ت تنبیه عجیب کارمندان
این بن��گاه امالک را به تصویر میکش��د .در
ای��ن ویدئو در حال��ی که یک��ی از کارمندان
در ح��ال انجام حرکت ش��نا روی پله ورودی
بنگاه اس��ت یکی از کارمندان روی پش��ت او
آب میریزد .ای��ن اتفاق در یکی از بنگاههای
امالک ش��هر «لئویانگ» واقع در استان هنان
چین رخ داد.بنا به گزارش رس��انههای محلی
چین کارفرمای ای��ن بنگاه امالک کارمندانی
را که موفق به جذب مش��تری نش��ده بودند
به این ش��کل عجی��ب مورد تنبیه ق��رار داد.
پساز انتشار گسترده این ویدئو در شبکههای
اجتماع��ی چین صاح��ب این بن��گاه امالک
مدعی ش��د که این ویدئو قدیمی اس��ت و او
دیگر از ای��ن روش برای تنبیه کارمندانی که
کمکاری میکنند استفاده نمیکند.

خانهایقاجاری
که محکوم به زوال است!

شهرس��تان بردس��یر بی��ش از هف��ت ه��زار
س��ال پیش��ینه تاریخی دارد و از آثار قدیمی
نی��ز برخ��وردار اس��ت .ای��ن شهرس��تان در
60کیلومتری کرمان قرار دارد .به گزارش خبر
آنالین ،یکی از جاذبههای تاریخی شهرستان
بردس��یر ،خانه تاریخی بهادرالملک است که
توس��ط س��رتیپ عبدالمظفرخان معروف به
بهادرالمل��ک در روزگار قاجار س��اخته ش��ده
است.خانه بهادرالملک همانند دیگر ابنیه دوره
قاجار با نقشه حیاط مرکزی و فضاهای اطراف
بنا نهاده ش��ده است ،در جبهه شمالی حیاط،
سه دری و در جبهه جنوبی ،تاالر وسیعی قرار
گرفته اس��ت که سایر فضاهای شرقی و غربی
که ش��امل انبارها ،اتاقه��ای خدمه و مطبخ
میباش��د ،در خدمت فضای اصلی خانه بوده
اس��ت .ازجمله بخشهای جالب این بنا عالوه
بر تاالر بزرگ آن ،انبارهایِ طبقه فوقانی جهت
برج خش��تی این خانه
ذخی��ره موادغذایی و ِ
اس��ت که بخش تحتان��ی آن به صورت محل
گذر عموم است .شهرستان بردسیر از بناهای
تاریخی کمی برخوردار است و برخی ارگانها
و نهادهای دیگر به ساخت و ساز در مجاورت
این بن��ا پرداختند که به منظ��ر فرهنگی آن
آسیب زده اس��ت .با ساخت و سازهای جدید
در حریم این خانه ،این بنا با تخریب بیشتری
مواجه شده اس��ت که خطر جدی فروریختن
و خ��روج از لیس��ت آث��ار ثب��ت مل��ی آن را
تهدید میکند.
دیالوگ

مامان باباها خیلی خوبن س��هیل ...بخدا قسم
وقتی نیس��تند اینو می فهمی ب��اور کن ...به
خاک آقام!
حوض نقاشی – مازیار میری

