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 زنی که آزار جنسی د   ر 
محیط کار را جرم کرد   

6

معاونت اقتصاد  ی وزارت کار د  ر گزارشی اعالم کرد  : بررسی رشد   
حقیقی هزینه خانوار د  ر د  هک های هزینه ای د  ر سال ۹۸ نشانگر 
آن اس��ت که تمام د  هک ه��ای هزینه ای با 
رش��د   حقیقی منفی روب��رو بود  ه اند   که 
به معنای آن اس��ت که سبد   مصرفی 
خانوارهای ایرانی کوچک تر شد  ه 

است.
د  ر  ترش��د  ن  د  قی��ق  با 
د  ه��ک ه��ای هزینه 
ای، مالحظه  میشود   
اول  د  ه��ک  ک��ه 
ش��هری و روستایی 
به ترتیب رشد  منفی 
 ۱۷.۲ منف��ی  و   ۱۶
د  ه��ک  و  د  رص��د  ی 
د  هم ش��هری و روستایی به 
حقیقی  رشد    ترتیب 
منف��ی ۶.۴ د  رصد   و 
منف��ی ۱۳.۵ د  رص��د   
را تجرب��ه کرد  ه اند   که گویای آن اس��ت ک��ه د  هک های پایین 
د  رآمد  ی از تورم آس��یب بیش��تری د  ید  ه اند  . این مطلب را ایرنا 

نوشت.

 خیلی ها تصورش��ان از جنگ با آمریکا، پوشید   لباس رزم و 
موضع گرفتن د  ر پش��ت خاکریزها و بد  ست گرفتن اسلحه و 
گوش د  اد  ن به نوحه های هیجان انگیز و شنید  ن صفیر گلوله 
است. یک نوس��تالژی که همه ما با آن آشنا هستیم. اما آنها 

اشتباه می کنند  !!
واقعیت اینس��ت که همه ما د  ر د  رون ی��ک جنگ تمام عیار 
هس��تیم منتها تم این جنگ با آن جنگهای نوس��تالژیک که 
د  ر ذه��ن د  اریم فرق د  ارد  ، یک چیز تازه ائی اس��ت . اصوال" 
این جنگی که د  ر آن قرار د  اریم، س��خت افزاری نیس��ت و از 
همان روزی شروع شد   که ترامپ از برجام رفت. آثارش نه با 
بمب��اران و ویرانی و ش��هاد  ت و جراحت ، بلکه با »انهد  ام زیر 
ساخت اقتصاد  ی« ما رقم خورد  ه است. مجروحان این جنگ 
میلیونها انس��ان بالغ هس��تند   که بیکارند   و ش��رمند  ه خود   و 
خانواد  ه هایش��ان  هستند  . آنها حتی نمید  انند   با چه سالحی 

مجروح شد  ه اند   !!
 ویران��ی آن به ش��کل تعطیل��ی کارخانج��ات و صنایع و یا 
ورشکس��تگی صنعت خود   را نش��ان مید  هد  . ترکش��های این 
جنگ پایین آمد  ن ارزش پول ملی مملکت است د  ر حد  ی که 
قیمت کاغذ اس��کناس از ارزش خود   آن بیشتر است، بنحوی 

که انتشار و چاپش هم توجیه اقتصاد  ی ند  ارد  . 
کش��ته های این جنگ، هزاران زن و مرد   و کود  ک هس��تند   
که بنیان خانواد  ه ش��ان بخاطر فقر اقتصاد  ی متالش��ی شد  ه 
و ط��الق گرفته اند  ، یا کس��انی که از ش��د  ت بی��کاری و فقر 
نمی توانند   تش��کیل خانواد  ه د  هند  .س��تون پنجم این جنگ، 
هزاران رانتخوار و اختالس��گری هس��تند   که با سوء استفاد  ه 
از قد  رت، با انواع روش��ها از احتکار و قاچاق گرفته تا تقلب و 
د  زد  ی عین الشخورها بر جسد   بی جان اقتصاد   این مملکت و 

بیت المال و بود  جه عمومی ضربه وارد   می کنند  . 
فرماند  ه��ان ای��ن جنگ، برخ��الف جنگ معمول��ی، نه مثل 
م��رد  م د  ر جنگن��د   و ن��ه حت��ی کوچکتری��ن س��ختی می 
 بینن��د   و فقط از د  ور ب��ا تبختر و غرور نعره مب��ارزه و وعد  ه 

پیروزی می د  هند  !
 بله ما د  ر حال جنگیم یک جنگ تمام عیار. آثار این جنگ، 

هر چه جلوتر میرویم خود   را بیشتر آشکار می کند  .
اینکه د  ه د  رصد   جامعه با سرعت  پولد  ارتر و نود   د  رصد   جامعه 
به همان نس��بت فقیرتر می شوند   و این شکاف روزی آنقد  ر 
بزرگ می ش��ود   که پر کرد  نش به ان��د  ازه یک انقالب و یک 
جنگ واقع��ی هزینه فرهنگی اجتماع��ی و اقتصاد  ی خواهد   
د  اش��ت. مرد  م بی ن��وای این س��رزمین س��ربازان مجروح و 
موج گرفته ای هس��تند   که گیجا گی��ج د  ور خود   میچرخند   
و نمید  انند   چکار کنند  .  بله ما د  ر حال جنگیم و د  اریم خون 
می د  هیم. آیا ش��ما صد  ای کمانه کرد  ن گلوله های این جنگ 
ک��ه از کنار گوش��تان میگذرد   را می ش��نوید  !. این مطلب را 

اسفند  یار خد  ایی نوشت.
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مجلس ش��ورای اسالمی د  ر مصوبه ای سازو کار 
اخ��ذ مالیات از خانه های خال��ی را تعیین کرد  . 
بر اس��اس این مصوبه،  خانه ای که د  ر هر س��ال 
د  ر مجموع بیش از ۴ ماه خالی باش��د   مشمول 
مالیات خواهد   شد  . نرخ جد  ید   مالیات ۱۲ برابر 
ن��رخ کنونی آن اس��ت و بنا بر گ��زارش مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س »می تواند   انگی��زه افراد   
ب��رای اجاره امالک را افزای��ش د  هد  «. اما آیا به 
راس��تی این طرح می تواند   مش��کل مسکن د  ر 
ایران را حل کند   و یا د  ست کم باعث بهبود   بازار 

آشفته مسکن شود  ؟
قانون چ��ه می گوید  ؟اولین قان��ون د  ر رابطه با 
مالی��ات بر خانه های خالی د  ر س��ال ۱۳۵۲ به 
تصویب رس��ید   اما هرگز به طور کامل عملیاتی 
نش��د  . بعد   از انقالب، اولین بار د  ر سال ۱۳۶۶، 
قانون مالیات بر خانه های خالی اصالح شد  ، اما 
آن قانون نیز د  ر عمل موفقیت چند  انی ند  اشت. 
س��ه د  هه بعد  ، د  ر س��ال ۱۳۹۴، قانون جد  ید  ی 
برای مالی��ات بر خانه های خالی تصویب ش��د   
که س��رانجاِم آن قانون نی��ز مأیوس کنند  ه بود  ه 
اس��ت. د  ر گزارش مرک��ز پژوهش های مجلس 
آمد  ه است که از جمله د  الیل ناکامی طرح های 
پیش��ین مالیات بر خانه های خال��ی »ابهام د  ر 
تعریف خانه خالی، معضل شناس��ایی آنها، عد  م 
بازد  ارند  گ��ی نرخ ه��ای مالیات و عد  م اس��تقرار 
سامانه ملی امالک و اسکان کشور« بود  ه است. 
طراحان مصوب��ه جد  ید   مجل��س مد  عی اند   که 
با تغییرات اعمال ش��د  ه د  ر قان��ون جد  ید   –به 
ویژه افزایش ۱۲ برابری نرخ مالیات- اش��کالت 
قوانین قبلی برطرف ش��د  ه است.این مطلب را 

جلیل فقیهی د  ر زیتون نوشت..

 پر کرد  ن جیب 
 د  ولت یا راند  ن 
سرمایه لغزان

مرحوم اصغر قند  چی، موس��س کارخونه ی کامیون س��ازی 
ای��ران کاوه که قبل از انقالب کامیون های روز د  نیا از جمله 
ماک رو تو ایران تولید   می کرد  ، تو خاطراتش میگه:" چینی ها 
س��ال ۵۴ اومد  ه بود  ن که از م��ا کامیون بخرن اما گفتن پول 
ند  اریم و به جاش غذا و کاال مید  یم! یه کتاب هم آورد  ه بود  ن 
که توش کاالهایی که برای عرضه د  اش��تن رو بهمون نشون 
بد  ه اما اون کاالها چی بود  ؟! فانوس، چینی آالت، د  س��ته بیل 
و بیل! خالصه گفتیم نمی تونیم این جوری بهش��ون کامیون 
بفروشیم و تا یک سال نوبت فروش د  اریم!" اون موقع ما این 
ط��وری برای چین طاقچه باال می ذاش��تیم! حاال ما کجاییم 

و چین کجا!

ریی��س کل بانک مرکزی د    ر یاد    د    اش��تی با 
موضوع مد    یریت نقد    ینگی نوشت: مد    یریت 

بازار ارز و پ��ول و نهایتا کنترل تورم، 
د    رش��رایط اقتصاد    ی ام��روز، وظیفه 
اصل��ی بانک مرکزی است.کس��ری 
بود    ج��ه د    ول��ت، به خاط��ر تحریم 
ص��اد    رات نف��ت، ی��ک واقعی��ت 
اس��ت و» تامی��ن مالی س��الم« 
این کس��ری، بد    ون اس��تقراض 
از بان��ک مرک��زی، نی��ز ی��ک 
ض��رورت. تامین مالی س��الم 
کس��ری بود    جه د    ولت، چهار 
 : ن��د    ارد      راه ح��ل بیش��تر 
کاهش هزینه ه��ا - افزایش 

د    رآمد    ه��ای مالیاتی- فروش س��هام و اموال د    ولت- انتش��ار 
اوراق بد    ه��ی یا پیش فروش کاالهایی نظیر نفت د    رش��رایط 
تحریم��ی. ظرفی��ت افزایش د    رآمد     مالیات��ی و کاهش هزینه 
ب��رای د    ولت و مجلس د    رس��ال ج��اری، با عنایت ب��ه کرونا، 
مش��خص و محد    ود     است. فروش سهام با همه موانع د    ر حال 
 انجام است و اوراق بد    هی نیز، تاکنون ۵۲ هزارمیلیارد     تومان 

فروش رفته است. 
طرح فروش اوراق ریالی س��لف نفتی که عماًل فروش قطعی 
می باش��د     و تحویل آن د    و سال د    یگر خواهد     بود    ، د    و ویژه گی 
د    ارد     : ۱- انتظارات تورمی را مد    یریت می کند    .۲- نس��بت به 
اوراق قرض��ه کم هزینه تر و قابل مد    یریت تر اس��ت، همزمان 
سود    بیش��تری نیز برای د    ارند    ه ای��ن اوراق د    ارد    . البته، واضح 
اس��ت که برای موفقیت این ط��رح، توافق تمام ارکان نظام و 

تکیه بر نظرات د    قیق کارشناسان، ضروری است.
 انتش��ار هر گونه اوراق، روش تجربه شد    ه د    ر همه د    نیا برای 
هموارسازی هزینه های د    ولت و کاهش نوسانات اقتصاد     کالن 
اس��ت و بحث هایی مانند     آیند    ه فروشی یا بد    هکاری د    ولتهای 
آیند    ه، چند    ان با اد    بیات اقتص��اد    ی همخوانی ند    ارد    . د    ولت ها 
همواره با سیاس��ت های مالی د    ر اقتصاد     حضور د    ارند    . د    ر هر 
ص��ورت، اگر با مناب��ع چهارگانه باال، کس��ری بود    جه تامین 
نشود    ، استقراض از بانک مرکزی،حتی اگر غیرمستقیم باشد    ، 
رشد     بیش��تر نقد    ینگی و تورم د    رسالهای آتی و متضرر شد    ن 

مرد    م د    ر آیند    ه خواهد     بود    .

ای��ن روزها با هر کس صحب��ت می کنی یا بد   نبال گرفتن کد    
د   ر بورس اس��ت و یا پ��ای کامپیوتر بورس ب��ازی و خرید    و 
فروش س��هام می کند   . برای من خیلی ج��ای تعجب بود    که 
چطور وقتی رونق��ی د   ر کارخانجات نیس��ت و اتفاق خاصی 
نیفت��اد   ه و حتی بخاط��ر کرونا د   ر رکود    اقتصاد   ی هس��تیم؛ 
چرا باید    بر خالف منطق اقتصاد   ، س��هام شرکت ها به یکباره 
این ق��د   ر افزایش پی��د   ا کند    و حت��ی بازار س��رمایه اعتنایی 
 هم ب��ه تحوالت نفت��ی جهان نکن��د    و روند    صع��ود   ی خود    

را اد   امه د   هد   .
بنظر م��ن د   الی��ل مختلفی برای رش��د    بی س��ابقه و یکباره 
بازار س��رمایه وجود    د   ارد    که س��اد   ه ترین آن بیکاری مرد   م و 
خانه نشینی بخاطر کرونا اس��ت. مرد   م ترجیح می د   هند    حاال 
که بخاطر کرونا نمی توانند    از خانه خارج ش��وند   ، سرمایه های 
خ��رد    خود    مثال ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان را وارد    بازار بورس 

کنند    تا هم سود   ی …

ما کجا بود  یم و چین کجا

آیند    ه فروشی یا بد    هکاری 
د    ولت های آیند    ه

 این روزها د  ر بورس 
چه خبر است 

اکن��ون ب��ورس د   ر ای��ران واجد    نقش 
و جایگاهی متافیزیکی ش��د   ه اس��ت. 
هم��ه د   رگیر ب��ورس ش��د   ه اند   . همه، 
اع��م از د   ول��ت و مل��ت مش��غول آن 
هستند   . بورس تبد   یل به شغِل شاغل 
همه شد   ه اس��ت. هم سرمایه ها و هم 
ذهن ه��ا و ه��م د   غد   غه ه��ا جذب آن 
ش��د   ه و با آن د   رگیر گش��ته و بخاطر 
آن د   غد   غه مند   ند   .هم��ه جا س��خن از 
بورس اس��ت. مبالغه نیس��ت بگوییم 
اگر تمامی ساکنان س��رزمینی ایران، 
مس��تقیم یا غیر مس��تقیم نسبتی با 
بورس برقرار کرد   ه اند   ؛ نسبتی سببی یا 
نسبی.پیرامون واژه بورس د   و کلمه ی 
د   یگر هم خود   نمای��ی می کند   ؛ حباب 
و واقع��ی. حباب خطرن��اک و واقعی 
جذاب و وسوس��ه برانگیز اس��ت. فعال 
د   وران وسوسه است، همان وسوسه ای 

که آد   م را از بهشت بیرون کرد   .
ب��ورس از ی��ک پد   ی��د   ه ی اقتص��اد   ی 
محض د   ر یک شرایط نرمال و عاد   ی، 
اجتماعی،  فرهنگ��ی،  پد   ی��د   ه ای  ب��ه 
سیاس��ی و امنیتی و حاکمیتی تبد   یل 
شد   ه است. بورس تبد   یل به اید   ئولوژی 
ش��د   ه است. نه، بیش��تر از اید   ئولوژی؛ 
بورس به جایگاه یک جهان بینی تمام 

عیار ارتقاء یافته است. عد   ه ای که اصال 
کم شمار هم نیستند   ، از منظر بورس 
ب��ه جهان و زند   گ��ی و هد   ف و تحقق 
»آرمان های تا کن��ون نامحقق« خود    
نگاه می کنند   . بورس جهانی است که 
نب��ض زند   گی د   ر آن می زند   ، نوس��ان 
نبض بورس جه��ان خیلی ها را د   چار 
نوس��ان و ارتعاش می کند   . ساکنان و 
اهال��ی جهاِن بورس با هر نوس��ان آن 
ملول و مسرور می شوند   ؛ چه بسیارند    
کس��انی که تن به تعرفه ه��ای گزاف 
ش��ارژ تلفن هم��راه می د   هند    تا اخبار 
ب��ورس را، ک��ه اکن��ون خوش��بختی 
وبد   بخت��ی خ��ود    را د   ر گ��رِو صعود    و 

سقوط آن می د   انند   ، د   نبال کنند   .
اهالی سرزمین بورس، آن را همچون 
یک م��رام تبلیغ و برای��ش یار گیری 
می کنند   ، و د   ر این مس��یر با هیجانی 
وصف ناشد   نی چنان مصر هستند    که 
هیچ چیز جلود   ارشان نیست. تو گویی 
د   ر ای��ن یارگی��ری ب��رای وارد    کرد   ن 
تعد   اد    زی��اد   ی از د   ور و بری های خود    
به بورس، ترسی مویرگی و پنهان نیز 
وج��ود    د   ارد   . انگار کس��انی که قبال به 
س��رزمین بورس مهاجرت کرد   ه اند    با 
د   عوت از د   یگران برای سهامد   ار شد   ن 

یا بخوانید   ش قبول شهروند   ی بورس، 
برای روز مباد   ا و سخت د   ر حال پیش 
بینی هس��تند   . منطقی که پشت زیاد    
ش��د   ن تع��د   اد    س��هامد   اران خوابید   ه، 
قد   رت اس��ت. تع��د   اد    زیاد    س��هامد   ار 
به س��هامد   اران حس قد   رت می د   هد   . 
تعد   اد    زی��اد    یعنی قد   رت زیاد    و قد   رت 
زیاد    یعنی کس��ی نمی توان��د    به آنان 

بی اعتنایی کند   .
با این توضیح رواست از مفهومی بنام 
»متافیزیک بورس« س��خن بگوئیم و 
د   ر م��ورد    آن فکر کنی��م. متافیزیکی 
که می توان با توس��ل به آن سیاست، 
امنیت، ثروت، س��بک زند   گی و نحوه 
نگاه بسیاری از افراد    به زند   گی و آیند   ه 
و خوشبخت یا بد   بخت بود   ن د   ر آن را، 
توضیح د   اد   . شاید    بهترین و زند   ه ترین 
مثال ب��رای تعبیر قد   یمی و آش��نای 
»نَقل مجال��س و نُقل محافل« بورس 

باشد   . همه جا سخن از بورس است.
یک توصیه: منطِق معاد   له »جمعیت و 
قد   رت« را حد   اق��ل د   ر حوزه ی بورس، 
تعد   اد    کمت��ری از مد   ی��راِن تکنوکرات  
متوجه ش��د   ه اند   . آنه��ا د   رگیر تکنیک، 
تابلو، د   فتر و تراز و اعد   اد    و ارقام هستند    
و کاری با حوالی و حواشی ند   ارند   . آنها 

شناخت یا عالقه ای به ارتباط »حاشیه و 
متن« ند   ارند   . آنها چیز چند   انی د   ر مورد    
به هم خورد   ن توازن حاش��یه و متن و 
خشم حاشیه نسبت به متن نه می د   انند    
و نه د   غد   غه ای نس��بت ب��ه آن د   ارند   . تا 
کنون رسم بود   ه است که این عد   ه برای 
کارکنان و د   یگران د   وره های آموزش��ی، 
از جمله آموزش ضمن خد   مت تعریف 
و س��پری کرد   ن آنها را اجباری کنند   ، 
مناسب اس��ت برای خود    نیز د   وره های 
ضم��ن خد   مت ب��ا محوری��ت بورس و 
مفاهیم اجتماعی وسیاس��ی و امنیتی 
پیرامون آن، طراحی کنند   . این نوشته 
هیچ گونه قضاوت��ی د   ر مورد    ماهیت و 
چند    و چون فنی ب��ورس ند   ارد    و نمی 
تواند    د   اشته  باشد   ؛ بیشتر آن را همچون 
پد   ید   ه ای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
د   ر حد    مجال یک نوشته کوتاه بررسی 
کرد   ه است. این مطلب را د   کتر فرید   ون 

رحیم زاد   ه نوشت.

متافیزیک بورس 

4

تحلیلیات



ماهنامه 
خوش اخالق ها 
و خوش ذوق ها 
در حوزه اجتماعی و اقتصادی

2ماهنامه اقتصاد ی و اجتماعی- سال ششم -  شماره 51 - امرداد ماه 1399

 بح��ث د   رب��اره احمد   ی ن��ژاد    و انتخابات منطب��ق با مصالح 
زمین��ه ای  می خواهن��د     ع��د   ه ای  اینک��ه  نیس��ت.  نظ��ام 
 ب��رای بازگش��ت احمد   ی ن��ژاد    ب��ه صحن��ه فراه��م کنند   ، 

فعالیتی بیهود   ه است. 
فکر کرد   ن به احمد   ی نژاد    به نوعی برگش��تن به عقب است.

نمی ت��وان از حاال ش��انس جری��ان اصالح��ات د   ر انتخابات 

۱۴۰۰ را صف��ر حس��اب کرد   . اگ��ر اصالح طلب��ان نیروهای 
 تن��د   رو خود    را مهار کنند   ، بی ش��ک می توانند    ش��رایط خود    

را بهبود    بخشند   .

اخیراًهمت��ی رئیس بانک مرکزی د   ر ش��بکه 
۱ س��یماگفت :نقد   ینگی عام��ل التهاب بازار 
ارز نیس��ت .یکی از عوامل افزایش قیمت ارز 
کرونا اس��ت. این قیمت ها شوک های گذرا 

است و قیمت برمیگرد   د   . 
مالک برای ما نیما اس��ت االن د   الر د   ر نیما 
زیر ۱۶ هزار تومان اس��ت و این قیمت های 
د   ر ب��ازار را قبول ند   اریم .تمام تالش��مان را 
میکنیم که کنترل کنیم. انشاله تعاد   ل برقرار 

می شود   .

همتی رئیس کل بانک مرکزی د   رباره اینکه اخاللگران بازار ارز از کش��ورهای حاش��یه حمایت 
می ش��وند   گفت: از قوه قضاییه ب��ه ما اطالع د   اد   ند    که تعد   اد   ی  از ۲۵۰ نفری که اس��امی آنها را 
د   اد   ه ایم را بازد   اشت کرد   ه اند    و این ها اخاللگرانی حرفه ای هستند    که حتی یک د   الر ارز وارد    کشور 
نکرد   ه اند   . اگر شرایط فعلی نبود    بانک مرکزی کار خود    را انجام می د   اد    اما شرایط شرایطی است 
که آنهایی که می خواهند    کشور را به هم بزنند    از همه ابزارهایشان استفاد   ه می کنند   . د   ولت هنوز 
ارزی که مصرف می کند    با قیمت ۴۲۰۰ تومان اس��ت و حتی بخشی از ارزهای بانک مرکزی را 
با مجوز قانونی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای این منظور صرف کرد   ه است، بنابراین افزایش قیمت 

ارز تاثیری د   ر د   رآمد   های د   ولت ند   ارد   .

۴۹ سال پیش جزیره بحرین استقالل خود    را از سرزمین ماد   ری اعالم کرد    و کسی فکرش را نمی 
کرد    که ایران اولین کشوری باشد    که د   قیقا یک ساعت پس از این اتفاق، استقالل آن کشور را به 
رسمیت بشناسد   . اقلیمی که د   ر کمال ناباوری امیرعباس هوید   ا نخست وزیر وقت د   ر واکنش به 
آن گفت:»بحرین به مثابه یکی از د   ختران ما بود    که این د   ختر شوهر کرد    و رفت و چون عضوی 

از خانواد   ه ما بود   ه باید    به مانند    بزرگ هر خانواد   ه از او پشتیبانی کنیم و خواهیم کرد   !«

احمد   ی نژاد    به تاـریخ پیوسته است

انشاله تعاد  ل برقرار 
می شود  

از کشورهای حاشیه حمایت می شوند   

وقتی استان چهارد  هم ایران شوهر کرد  !

د   وازد   ه د   وره اس������ت که زنان ب��رای کاند   ید   اتوری و ثبت نام د   ر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به وزارت کشور پای می گذارند   ، اما هر 
د   وره صالحی��ت آن ها بر مبنای برد   اش��ت متف��اوت از واژه »رجل 
سیاسی« ازجمله ش��رایط ش��رکت کنن�����د   گان د   ر این رقابت، 
مورد   قبول واقع نمی ش��ود   ؛ واژه ای که شاید    تفسیر مرد   انه شورای 
نگهب��ان از آن، حتی حق نامزد   ش��د   ن زنان د   ر ای��ن رقابت را که 
برخالف اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیز است، از آن ها گرفته است. 

کوالیی حضورند   اش��تن کاند   ی�����د   اه����ای زن د   ر انتخاب����ات 
ریاس��ت جمه��وری را از معض��الت و کمبود   های اساس�����ی د   ر 
انتخابات ریاس����ت جمه������وری ای��ران عن������وان می کند   . 
ب��ه اعتقاد    این فعال سیاس��ی، فقد   ان نامزد   ه��ای زن که د   ر همه 
د   وره ه��ای این رقابت بس��یار خود   نمایی کرد   ه، تمام��ا برگرفته از 
اختالف میان فقها و قانون گذارانی اس��ت که س��ال ها واژه »رجال 
سیاس��ی« را مرد   انه به تصویر کشید   ه اند    و مانع از ورود    د   اوطلبان 
زنی ش��د   ند    که حتی د   ارای شرایط کامل برای ورود    به این رقابت 

بود   ند   .

طرح موضوع امکان ریاس��ت جمهوری زنان ازجمله مباحثی است 
که س��ال ها و د   ر طول تاریخ سیاس��ی ایران به آن پرد   اخته شد   ه و 
د   ر ضمن تالش ها د   ر این مس��یر، هیچ گاه زنی د   ر قامت کاند   ید   ای 

ریاست جمهوری کشورمان د   ید   ه نشد   ه است. 
رعای��ت حقوق زن د   ر ابعاد    ماد   ی و معن��وی، از موضوعات مهمی 
اس��ت که اصل ۲۱ قانون اساس��ی تضمین و احیای آن را وظیفه 
د   ولت د   انسته است که ازجمله این حقوق، حق انتخاب شد   ن است. 
زنان واجد    شرایط نیز حق د   ارند    مانند    مرد   ان، برای تصد   ی مناصب 
 سیاس��ی و اجتماع��ی، د   اوطلب ش��وند    که ازجمله آن ها، س��مت 

ریاست جمهوری است. 
متأس��فانه عد   م حضور زنان د   ر این عرصه و انحصاری بود   ن رقابت 
انتخابات ریاست جمهوری برای مرد   ان د   ر ایران از تفسیر ناد   رست 
»رجال سیاس��ی« می آید   ؛ تفس��یری که اگر ش��ورای نگهبان د   ر 
معن��ای مرد   ان��ه واژه »رجال سیاس��ی« تجد   ید   نظ��ر نکند    به طور 
طبیعی مانند    د   وره های گذش��ته مجال��ی برای رقابت زنان د   ر این 

حرکت انتخاباتی شکل نخواهد    گرفت. 

از طرفی باوج��ود    همه بحث هایی که حقوق د   انان و صاحبان آرا و 
اند   یش��ه حوزه های فقهی د   ر این زمینه مطرح کرد   ه اند   ، به هرحال 
این نظر نیز باید    د   ر جامعه سیاس��ی و از س��وی تصمیم گیرند   گان 
م��ورد    تأیید    قرار گی��رد    تا امکان فعالیت زن��ان د   ر این عرصه نیز 
فراهم ش��ود   . همان گونه که شاهد    هس��تیم حضور و فعالیت زنان 
د   ر کش��ور ما منشأ تغییر و تحوالت بسیار جد   ی و تعیین کنند   ه ای 

بود   ه است. 
اما د   ر ارتباط با حضور زنان د   ر انتخابات ریاست جمهوری مهم ترین 
مانع و س��د   ی که برای زنان وجود    د   ارد   ، یک تفسیر از واژه رجال 
اس��ت که اگر د   ر این زمینه تغییری اتفاق نیفتد    ما ش��اهد    تکرار 

روند   های پیشین خواهیم بود   .
نگرِش ماد   ون د   ید   ن زن د   ر ایران مرتب بازتولید    می شود   . این وظیفه 
زنان است که با خود   آگاهی و باور به توانمند   ی ها و حقوق انسانی 
خود    د   ر ترویج و افزایش آگاهی نس��بت ب��ه این موضوع تغییرات 
 الزم را ایج��اد    کنند   .این مطلب گفتگ��و ی پگاه ظاهری خبرنگاربا  

با الهه کوالیی بود   .

 اینکه می گویند    هنگامی که سیاس��ت به پایان 
می رس��د   ، جن��گ آغاز می ش��ود   ؛ ش��اید    حرف 
ناد   رس��تی باشد   . زیرا د   ر این میان د   وره فترت یا 
به اصطالح »صلح مس��لح« وجود    د   ارد   . وضعیتی 
که د   ر آن عنصر زمان به نفع آن طرفی است که 
د   ارای قد   رت اقتصاد   ی، رس��انه ای و استخباراتی 
بیشتری است و همین عوامل ممکن است طرف 

مقابل را به کرنش و نرمش واد   ارد   
 واقعیت آن اس��ت سیاس��ت خارجی ما، الگویی 
مش��ابه سیاس��ت د   اخلی م��ان د   ارد   . جمه��وری 
اس��المی ایران د   ر مناسبات خارجی اعتقاد    د   ارد    
نه جنگ می ش��ود    و نه مذاک��ره و د   ر د   اخل هم 

معتقد    است نه انقالبی رخ می د   هد    و نه اصالحات 
ساختاری صورت می گیرد   . نتیجه آنکه می بینیم 
چه د   ر خارج و چه د   ر د   اخل با نوعی انسد   اد    و یا 

تعلیق مواجه هستیم
 امی��ر پروی��ز پوی��ان د   ر جزوه »خش��مگین از 
امپریالیسم، ترس��ان از انقالب« با الهام از لنین 
می نویس��د    خ��رد   ه ب��ورژوازی از ی��ک طرف با 
بورژوازی کمپراد   ور مخالف اس��ت - چون از آن 
ضرب��ه خورد   ه- و از طرف د   یگ��ر مخالف انقالب 
کارگری است زیرا نمی خواهد    منافع اش به خطر 
بیفتد   . اصالح طلبی نیز وضعیتی مش��ابه د   ارد    با 
این تفاوت که ذاتاً متعلق به طبقه متوسط است. 

از یک طرف، نگران خیزش کارگران اس��ت و از 
طرف د   یگر، ترسان از قد   رت قاهره غرب که این 
د   و تؤامان منافع این طبقه را به خطر می اند   ازند   .  
اصالح��ات یعنی تغیی��رات از د   رون. طبعا عامل 
چنین تغییراتی نیروهای د   رون حکومت هستند   ؛ 
نیروهایی که یا تمامی قد   رت را د   ر اختیار د   ارند    
ی��ا الاقل بخش��ی از آن را.  از این منظر می توان 
گف��ت، ماد   امی که نیرویی د   رون قد   رت نباش��د   ، 
قاد   ر به اصالح نیس��ت. بنابرای��ن، این گزاره که 
»بی قد   رتی اصالح جویان به د   لیل حضورش��ان د   ر 
قد   رت است«، مرد   ود    است.  هسته سخت قد   رت 
معتقد    است که نباید    از سطح اصالحات نمایشی 

فراتر رفت. غافل از آنکه چنانکه گفته شد   ، زمان 
به ضرر کش��ور د   ر حال س��پری ش��د   ن است و 
چنانچه اصالحات ساختاری کلید    نخورد   ، شاید    

خیلی زود    د   یر شود   ! 
 ب��ه خاط��ر د   اریم، مک آرت��ور بعن��وان نمایند   ه 
آمری��کا د   ر مواجه��ه ب��ا ژاپن تس��لیم نامه را به 
امپرات��ور تحمیل ک��رد   ؛ زیرا فرص��ت د   عوت به 
مذاکره از د   س��ت رفته و هم��ه چیز معطوف به 
تس��لیم شد   ه بود   . این وضعیت متأسفانه د   ر همه 
کش��ورها قابل تحقق است. این مطلب را سعید    
حجاریان، نظریه پرد   از سیاس��ی، د   ر یاد   د   اش��تی 

برای وب سایت "مشق نو" نوشت.

اصالح طلبان اساس��ا د   و رویک��رد    عمومي و عام د   ارن��د    که باید    با 
تکیه ب��ر آن د   و رویکرد    انتخاب��ات ۱۴۰۰ را تحلیل کرد   . گروهي 
از اصالح طلبان که مي ش��ود    آنها را گروه هاي نزد   یک به جریانات 
آوانگارد   ، پیشرو و تا حد   ي پیگیر مطالبات بنیاد   ي تر خواند   ، خواهان 
سکوت فعال د   ر انتخابات هستند   . یعني معتقد   ند    امکان اثرگذاري 
و پیش��برد    مطالباتي را که مرد   م د   ر نتیجه صند   وق هاي راي آن را 
مطالبه نکرد   ند    وقتي این امکان فراهم نشد   ؛ طبیعتا حتي اگر این 
ب��ار هم چهره اي اصالح طلب به قد   رت برس��د    و بخواهد    مطالبات 
بنیاد   ین را که د   ر واقع هس��ته و زیربناي برخي مش��کالت کشور 

است حل کند   ، بود    و نبود   شان چند   ان تفاوتي نخواهد    کرد   . 
از طرفي چون مرد   م نیز براساس تحلیل این گروه اوضاع سیاسي را 
تحلیل مي کنند    از این جهت از انتخابات مجلس استقبال نکرد   ند    
و سطح مش��ارکت هم کاهش پید   ا کرد   . لذا این عد   ه معتقد   ند    که 

سطح مشکالت د   اخلي، توان مد   یریتي و مانیفست براي راه حل هاي 
کارآمد    اساسا د   ر بین جریانات تند   رو اصولگرا وجود    ند   ارد   . د   ر واقع 
آنها بازتاب این تعبیر سعد   ي هستند    که »صد    چراغ د   ارد    و بیراهه 
مي رود   / بگذار تا بیفتد    و بیند    سزاي خویش« البته این یک سطح 
تحلیل است. د   ر سطح تحلیل د   وم اصالح طلباني هستند    که اساسا 
ماهیت و تحلیل ساخت  قد   رت را د   ر مشارکت توامان و همراهي با 
حاکمیت تحلیل مي کنند    و معتقد   ند    د   ر کشورهایي مثل ایران که 
نهاد   ه��اي اجتماعي، مد   ني و فرهنگ عمومي با ابهامات و ایراد   اتي 
روبه رو اس��ت اصالحات باید    بیشتر آمرانه و از باال به پایین باشد    و 
اگر صاحب قد   رت و اثرگذاري نباش��ید    بسترهاي الزم را هم براي 
تغییر اجتماعي د   ر اختیار نخواهید    د   اش��ت.  پس بهتر اس��ت د   ر 
زمی��ن تند   روها بازي نکرد    و کاري کرد    تا براي پیش��برد    مطالبات 
مد   ني، عام و مرد   م پس��ند    هر میزاني که مي ت��وان از کیک قد   رت 

برد   اش��ت و از آن بهره برد   . مثل مقایسه بسیاري ظریفي که میان 
مجل��س د   هم با ای��ن مجلس جد   ید    مي کنن��د   . اینکه این مجلس 
چق��د   ر کارآمد   تر و بازتاب د   هند   ه افکار عمومي اس��ت یا چه میزان 
متناس��ب با توان کارکرد   ي و ظرفیت مد   یریتي انتخاب شد   ند   ؟ یا 
مقایسه د   ولت اصالحات، سازند   گي یا حتي مقایسه د   ولت روحاني 
با د   ولت احمد   ي نژاد    که د   ولتي یکد   س��ت بود    و اد   عاي اد   اره جهان 
د   اش��ت و حد   ود   ۸۰میلیارد    پول د   ر اختیارش بود   . د   س��تاورد   هاي 
کد   ام را مي توان تحلیل کرد   ؟ لذا این عد   ه معتقد   ند    بهتر اس��ت از 
هر منفذي که مي شود    کمي پنجره را بازتر کرد   ، استفاد   ه کنیم. د   ر 
میان این تحلیلگران یا صاحبان این نگرش تنها کساني مي توانند    
وارد    بازي ش��وند    که بتوانند    از فیلتر رد    شوند    و کساني مي توانند    
ک��ه نزد   یک ترین و وثیق تری��ن ارتباط را با حاکمی��ت د   ارند   . این 

مطلب را فیاض زاهد    نوشت.

 اص��الح طلبی ب��ه مثابه کم هزین��ه ترین روش د   ر 
استقرار د   موکراسی و تحقق توسعه، د   ر اد   اور مختلف 
و بسته به شرایط تاکتیک های متفاوتی را می طلبد   . 
بد   ون اتخاذ تاکتیک مناسب این راه به انزوا رفته و یا 
به انواع د   یگر تغییر شکل می د   هد   . هم اکنون کشور 
ما نوعی از شرایط جنگی را تجربه می کند   . مرد   م هر 
روزه از تنش های اقتصاد   ی ناش��ی از تحریم س��یلی 
های سخت و د   رد   ناک می خورند    اما شاید    عموم آنها 
چرایی وضعیتی را که د   ر آن به س��ر می برند    ند   انند   . 
به رس��انه های آن طرف آب که نگاه می کنند    عموم 

تحلی��ل ها د   ر تالش اند    که 
جمهوری اسالمی را تنها 
مس��بب وضعی��ت فعلی 
بد   انند   . به رسانه ملی که 
ن��گاه می کنند   ، د   ش��من 

خارج��ی  یگان��ه باعث و 
بانی بحران های ۴ د   هه اخیر معرفی می شود   .

 اگ��ر پای��گاه اجتماعی اصالحات نس��بت به س��هم 
نیروهای د   اخلی، نیروهای خارجی و جهت گیری های 
کالن حاکمیت د   ر وضعیت امروز کشور توجیه نشود    

د   فاعی د   ر مقابل تبلیغات اپوزیسیون 
بران��د   از و رس��انه ملی نخواهد    د   اش��ت و 
از آنج��ا که مخاط��ب بخش خب��ری تحلیلی 
رس��انه ملی یک پایگاه 
و  وی��ژه  اجتماع��ی 
هم س��و می باش��د   ، 
نگران��ی  بیش��ترین 
متوجه چرخ��ش تود   ه به 
ای خارجی  رس��انه  مانورهای 

است. 

نگارند   ه تاکتیک متناسب با شرایط فعلی را اصالحات 
س��رد    نام گذاری می کند   . تاکتیکی که قرار است از 
افراط و گرایش جامعه به تبلیغات براند   ازان اجتناب 
نمای��د    و نی��ز از تفری��ط و افتاد   ن به د   ام��ان انفعال 

جلوگیری کند   . 
شرایطی که د   ر آن به سر می بریم و د   ر این یاد   د   اشت 
از آن به د   وره اصالحات سرد    تعبیر می شود   ،  د   ارای 
مختصات ویژه ذیل است. د   ر این د   وره؛... این مطلب 
را علی حس��ین یوس��ف زاد   ه د   ر  روزنامه سازند   گی 

نوشت.

مع�اون قضای�ی د   اد   س�تان ته�ران: عد   ه ای 
فرصت طلب و س��ود   جو د   ر ح��وزه ارزی مرتکب 

تخلف شد   ند   .
تخلف اول مربوط ب��ه گروهی از صاد   رکنند   گان 
اس��ت ک��ه ارز حاص��ل از صاد   رات را به کش��ور 
وارد    نکرد   ن��د    و تخلف د   وم مربوط وارد   کنند   گانی 
 اس��ت ک��ه ارز د   ولتی گرفتند    ول��ی کاالیی وارد    

کشور نکرد   ند   .
شناسایی های عمیقی از افراد    صوری و ذینفعان 
پش��ت پرد   ه صورت گرفته؛ برخ��ورد    با این افراد    

جد   ی خواهد    بود   .
رئیس بانک مرک��زی اعالم کرد    به متخلفین د   و 
هفته فرص��ت د   اد   ه اند    ت��ا ارز را بازگرد   انند   ؛ قوه 

قضاییه منتظر این د   و هفته اس��ت.اینبار برخورد    
قوه قضاییه با ذینفعان پش��ت پرد   ه انجام خواهد    
شد   .سیاس��ت های اش��تباه د   ولت ارز را ۴ نرخی 

کرد   ه است.
ب��ا  نف�ت:  اس�بق  وزی�ر  غرض�ی  محم�د    
سیاس��ت های اش��تباه ارزی امروز شاهد    حد   اقل 
چهار نرخ ارز هس��تیم ک��ه د   الر ۴۲۰۰ تومانی 
طرفد   ار بیش��تري د   ارد   . این شکاف قیمتي باعث 
مي ش��ود    تا هر فرد   ي که به د   الر ۴۲۰۰ توماني 
د   سترس��ي د   ارد    د   ر آن واحد    بابت هر د   الر حد   ود    
۱۸ ه��زار تومان س��ود    کند   .د   ر این کش��مکش 
 آح��اد    جامعه و عموم ش��هروند   ان هس��تند    که 

زیان مي بینند   . 

د   ر چنی��ن ش��یوه مد   یری��ت اقتص��اد   ي عرصه 
معیش��ت ب��راي فق��را و حقوق بگی��ران هر روز 
تنگ تر و تنگ تر مي ش��ود    و ای��ن رانت جویان و 
 س��فته بازان هس��تند    که جوالنگاهي براي مانور 

پید   ا مي کنند   .
س�ید    یاس�ر جبرائیلی تحلیلگ�ر اصولگرا: 
وضع امروز د   الر، نتیجه تفکر برجامی و مد   یریت 
برجامی، و از تبعات امضای توافق برجام اس��ت. 
راه اص��الح این وضع نیز، خروج از برجام و کنار 
رفت��ن تفک��ر برجامی از عرصه مد   یریت کش��ور 

است. 
س��ال  هش��ت  بای��د     گام،  اولی��ن   د   ر 

به عقب برگرد   یم!

هشد  ار به ذینفعان پشت پرد  ه تخلفات ارزی

مسئله رجل سیاسی و ریاست جمهوری زنان

خشمگین از امپریالیسم، ترسان از انقلاب

د   و نگرش اصلاح طلبانه به انتخابات ۱4۰۰

اصلاحات سرد  

د   ولت پس از عرضه صند   وق د   ارا یکم متشکل از سهام بانک ها، وعد   ه صند   وق د   ومی از شرکت های 
پاالیش��ی را د   اد   ه و حتی اعالم کرد   ه بود    که پذیره نویس��ی از اوایل شهریور آغاز می شود   . ابتد   ا 
سازمان خصوصی سازی و سپس وزیر اقتصاد    یک روزه خبر را ۱۸۰ د   رجه چرخاند   ند    و گفتند    
خبری از د   ارا د   وم نیست چون وزارت نفت مخالف است و زیرساخت فراهم نیست. همین خبر 
تابلوی بورس را خونین کرد   . حاال قرار شد   ه د   ولت سهام پاالیشی خود    را بصورت بلوکی بفروشد   . 
البته اگر خرید   اری پید   ا شود   .ه نظر می رسد    اگر این سهام به صورت ETF  عرضه شود    مد   یریت 
آن بر عهد   ه وزارت اقتصاد    باشد    و اگر عرضه به صورت بلوکی باشد    مد   یریت د   ست وزارت نفت 
بماند   . گویا همین باعث اختالف د   و وزارتخانه شد   ه است.حاال شرکت ملی پاالیش حرف وزیر 
اقتصاد    را رد    کرد   ه و گفته: عرضه نشد   ن »د   ارا د   وم« تصمیم خود    وزیر اقتصاد    بود   . اگر تصمیم 
به تشکیل صند   وق ETF د   اشته باشند   ، ما و وزارت نفت آماد   ه ایم تمامی اختیارات خود    را به 

وزارت اقتصاد    تفویض کنیم.این مطلب را فارس نوشت.

د   ارا د   وم پَر!

د   الر ۲۴ هزارتومانی بی ربط  و غیر واقعی

انگشت اتهام را به سوی نظام، نشانه می روند    

 نام گذاری د و خیابان 
به  نام مهد ی بازرگان و اعظم طالقانی

عبد   الناصر همتی رئیس بانک مرکزی:س��ال ۹۷ برای ارز التهابات زیاد   ی ایجاد    شد    که مد   یریت 
کرد   یم، بند   ه همان آد   م هستم. تا آبان شرایط خوب بود   ، اما د   و، سه اتفاق بازار را بر هم زد   . حواد   ث 
آبان و کرونا، کار د   ست سیستم تجاری د   اد    و نتوانستیم د   رآمد    ارزی د   اشته باشیم. مرز ها بسته 
شد    و تجار با مشکل مواجه شد   ند   . باالخره عوامل سیاسی و امنیتی هم بی اثر د   ر تغییر نرخ ارز 
نبود   .اقد   امات زیاد   ی انجام د   اد   ه ایم که د   ر روز های آیند   ه مشخص خواهد    شد   ، به مرد   م می گویم 
که نرخ ارز این چیزی که می بینید    نیست. نرخ ۲۴ هزار تومان کامال بی ربط است.عوامل سیاسی 
و امنیتی بر می گرد   د    به افراد   ی که با نرخ های خارج از ایران، قصد    برهم زد   ن بازار ارز را د   ارند   .

د   ستگاه های نظارتی قول د   اد   ه اند    که با اخالل گران بازار ارز برخورد    جد   ی کنند   .صاد   رکنند   گان 
متخلف که ۲۵۰ نفر بود   ند    و به قوه قضائیه معرفی شد   ند    تولید    کنند   ه نبود   ند    و حتی یک د   الر هم 
بازنگرد   اند   ه بود   ند   . بحث حذف چهار صفر از پول ملی د   ر مجلس نهایی شد    که ما هم برای چاپ 

اسکناس ۴ صفر را کمرنگ تر چاپ می کنیم.

د   بی�ر مجم�ع تش�خیص 
مصلحت نظام: موشک های 
نقط��ه زن م��ا رع��ب د   ر د   ل 

است.ماهواره  افکند   ه  آمریکایی ها 
نظامی ما از باالی سر آمریکا و اسرائیل عکس های د   قیقی 
می فرس��تد   .از نظر سیاس��ت خارجی و د   ف��اع و امنیت 

پیش��رفت ها بسیار اس��ت اما د   ر جبهه اقتصاد    و معیشت 
م��رد   م، به این د   لیل که مد   یریت جهاد   ی وجود    ند   ارد   ، مرد   م س��ختی های 
زیاد   ی را تحمل می کنند   .کسانی که خود   شان متولی این عقب ماند   گی د   ر 

اقتصاد    هستند   ، انگشت اتهام را به سوی نظام، نشانه می روند   .

ش��ورای اسالمی ش��هر تهران با پیش��نهاد  کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی، نام گذاری د و خیابان 
 ته��ران به نام مهد ی ب��ازرگان و اعظم طالقان��ی از چهر ه های تاریخ معاصر کش��ور را مصوب کرد .

چهل و یکمین جلس��ه رس��می د ور پنجم و د ویست و هشتاد  و سومین جلس��ه متوالی، پیشنهاد ات 
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی د رباره نامگذاری معابر تهران از سوی محمد  جواد  حق شناس، رئیس 
کمیس��یون، قرائت و نام گذاری د و خیابان  س��ازمان آب به مهند س مهد ی بازرگان و کوچه حافظ 

د ر خیابان شهید  کالهد وز، حد  فاصل د یباجی جنوبی تا سنجابی به نام اعظم طالقانی مصوب شد .
بازرگان، نخستین نخست وزیر جمهوری اسالمی ایران و از چهره های تاثیر گذار تاریخ سیاسی ایران 
است. وی همچنین همزمان با نخست وزیری، زعامت امورخارجه را نیز به طور موقت بر عهد ه د اشت 
و د ر د وره ای د یگر، نمایند ه مرد م تهران د ر مجلس شورای اسالمی بود . د ر کارنامه فرهنگی بازرگان 
۱۰۵ عنوان کتاب وجود  د ارد . »انقالب ایران د ر د و حرکت« از جمله آثار این چهره تاریخ سیاسی ایران 
است. مهد ی بازرگان ۳۰ د ی ماه سال ۱۳۷۳ د ر سوئیس از د نیا رفت. حجت نظری، عضو کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اس��المی شهر تهران بعد  از این مصوبه شورای شهر د ر فضای مجازی 
نوشت: »پس از گذشت د و سال از نام گذاری خیابانی به نام د کترمحمد  مصد ق، امروز با پیگیری  هایی 
که انجام شد ، خیابانی به نام مرحوم مهند س بازرگان د ر صحن شورای شهر تهران به تصویب رسید .« 
د یگر مصوبه امروز شورای اسالمی شهر تهران تغییر نام خیابان محل سکونت اعظم طالقانی به نام 
این فعال سیاسی تاریخ معاصر ایران بود . اعظم طالقانی، فرزند  آیت سید  محمود  طالقانی از چهره های 
سیاسی و تاثیر گذار تاریخ معاصر ایران است. اعظم طالقانی را به عنوان مبارز سیاسی پیش از انقالب 
و از فعاالن اجتماعی بعد  از انقالب شناخته می شود . وی از سال ۱۳۶۳ تا سال  ۱۳۸۲ د ر مقام د بیر 
کل جامعه زنان انقالب اسالمی فعالیت د اشت. از جمله فعالیت های اعظم طالقانی د ر عرصه فرهنگ 
مکتوب مسئولیت انتشار د و نشریه »پیام هاجر« و »پیام ابراهیم« بود . وی ۸ آبان  ماه سال ۱۳۹۸ د ر 
س��ن ۷۶ سالگی د ار فانی را ود اع گفت. کتاب »تبعیض زد ایی: فعالیت های اعظم طالقانی د ر عرصه 
آس��یب مند ان« د رباره فعالیت  های سیاسی  اعظم طالقانی تیر ماه س��ال جاری و د ر آستانه سالگرد  

د رگذشت وی از سوی انتشارات »توانمند ان« منتشر شد ه است. 

به قول بعضی ها
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آقای احم��د   ی نژاد    گفته د   ولته��ای ایران و آمری��کا یکد   یگر را به 
رسمیت بشناسند    و آمریکا اس��تقالل ایران را به رسمیت بشناسد    
و ایران هم از تخریب آمریکا د   س��ت برد   ارد    و د   و د   ولت بنشینند    د   ر 

یک فضای سرشار از عد   الت و احترام گفتگو کنند   .
از مواضع آقای احمد   ی نژاد    جد   ا متاسف شد   م. آقای احمد   ی نژاد    آیا 
نمی بیند    آمریکا حتی به حقوق مرد   م خود   ش هم احترام نمیگذارد   ؟ 
نمی بیند    آمریکا حتی به قرارد   اد    برجام امضا ش��د   ه توسط خود   ش 
هم احترام نگذاش��ت و پ��اره اش کرد   ؟ آقای احمد   ی ن��ژاد    نمید   اند    
سیاست جهانی جای بحثهای سانتیمانتال و شیک و مجلسی مثل 

»گفتگوی تمد   ن ها« و »تنش زد   ایی« نیست؟
آق��ای احمد   ی نژاد    نمید   اند    سیاس��ت جهانی بح��ث قد   رت و  زور و 
مناف��ع اس��ت. نمید   اند    با آمری��کا تا وقتی از فروش س��االنه صد   ها 
میلیارد    د   الر اس��لحه به فاسد   ان س��عود   ی و اماراتی و قطری سود    
میب��رد   ، تا وقتی با هش��تصد    پای��گاه نظامی زانوی��ش روی گلوی 
جهانیان اس��ت، تا وقتی با د   هه��ا پایگاه نظامی د   ر منطقه و حضور 

اشغالگرانه د   ر عراق و افغانستان و خلیج فارس زانویش روی گلوی 
منطقه ماست و تا وقتی با تحریم زانویش روی گلوی ملت ماست،، 
نمیشود    گفتگویی محترمانه و مساوی د   اشت؟ نمید   انید    گفتگو د   ر 

شرایط نابرابر عین تسلیم است؟
آق��ای احمد   ی نژاد   ! ش��ما زمانی نماد    مقاومت علی��ه آمریکا بود   ید   . 
از کی ش��ما هم ب��ه خیل اصالح طلب��ان پیوس��تید    و د   ر رابطه با 

سلطه ستیزی تجد   ید   نظرطلب شد   ید   ؟
ن��ه آقای احمد   ی ن��ژاد   ! آمریکا فقط زبان زور و ق��د   رت را میفهمد    

و م��ا هیچ چ��اره ای ند   اریم جز اینکه با افزای��ش توان نظامی 
و تالش ب��رای اخ��راج تیروهای آمریکای��ی از منطقه 
از یکس��و و از س��وی د   یگ��ر مبارزه با فس��اد    و تبعیض 
د   ر د   اخ��ل قویت��ر ش��ویم. راه ی��ک چیز اس��ت آقای 
احمد   ی ن��ژاد   . مقاومت. مقاومت توام��ان علیه آمریکا و 
 علیه تبعیض و فس��اد    و اشرافیت د   اخلی. این مطلب را 

علی علیزاد   ه نوشت.

د   رباره مصاحبه اخیر ایشان  با شبکه آمریکاییی

رئیس بنیاد    مس��تضعفان از د   ستگاهها و نهاد   های مختلفی که امالک متعلق به 
این نهاد    را د   راختیار د   ارند   ، خواس��ت تا ای��ن امالک را محترمانه تخلیه کنند    و 

پس بد   هند   !
پرویز فتاح که د   ر گفتگویی با تلویزیون د   ولتی ایران صحبت می کرد    به امالکی 
که از این نهاد    د   ر اختیار افراد    خاص از جمله روسای جمهور سابق مثل محمود    
احم��د   ی نژاد   ، مرکز پژوهش های مجلس و نیروهای مس��لح قرار د   ارد   ، اش��اره 
کرد   .او د   رباره ملکی که د   ر اختیارآقای احمد   ی نژاد    اس��ت گفت که این ملک با 
مس��احت حد   ود    ۱۸۰۰ متر مربع واقع د   ر ولنج��ک، ۲۰۰ میلیارد    تومان ارزش 

د   ارد    و آقای احمد   ی نژاد    چند    سالی است که د   رآن جا مستقر هستند   !

عباس س��لیمی نمین کارشناس سیاس��ی و مد   یر د   فتر مطالعات و تد   وین تاریخ 
ایران:احمد   ی نژاد    که مد   عی س��اد   ه زیس��تی بود    و با کاپشن س��اد   ه ای آمد    از 
بوتاکس س��ر د   ر آورد   .او ش��خصیتی کامال غیر قابل ات��کا د   ارد   . از این رو د   یگر 
فرصت��ی برای ظهور احمد   ی نژاد    د   یگر نیس��ت.محمود    احم��د   ی نژاد    زمانی با 
کاپشن پاره و پژو ۵۰۴ قد   یمی و رفتاری عوام فریبانه توانست نزد    بخش بزرگی 
از جامع��ه ایران و خصوصا طبقات مس��تضعف، محروم و کم س��واد    محبوبیت 
کس��ب کند    .هرچند    با عملکرد    خود    د   ر طول هشت سال ریاست جمهوری پایه 
گذار بیش��ترین و بزرگترین تحریمها و قطعنامه های کمرشکن اقتصاد   ی برای 
کشور شد    و بیشترین ضربات را بر گرد   ه حامیان خود    و اقتصاد    ایران وارد    کرد   . 

این مطلب را عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگر د   ر جام جم نوشت .

اس��ماعیلی س��خنگوی ق��وه قضائی��ه د   رباره 
وضعیت متهمان متواری پروند   ه پتروشیمی 

گفت:این افراد    خارج از کشور هستند   ؛ ۳ 
نفر از آنها قبل از تشکیل پروند   ه خارج از 
کشور بود   ند   .آقای »شریفی نیک نفس« 
زمانی که پروند   ه د   ر د   اد   س��را بود   ، خارج 
 شد   ه است؛ آن زمان وی ممنوع الخروج 

نبود   ه است.
آقای »علی اشرف ریاحی« د   اماد    آقای 

وزیر س��ابق صنعت نیز ممنوع الخروج 
ب��ود   ه و با پاس��پورت د   یگری از کش��ور 
خارج ش��د   ه است.اقد   امات الزم با پلیس 
بین الملل انجام ش��د   ه است. فعال عد   م 
حضور آنها د   ر پروند   ه خللی وارد    می کند    
و اگر حکمی صاد   ر ش��د    از اموال د   اخل 
کشور آنها اس��تیفا می شود   .این مطلب 

را تسنیم نوشت.

مصطفی میرس��لیم: د   ر مورد    رشوه ۶۵ میلیارد   ی برای عد   م تحقیق و تفحص از 
ش��هرد   اری، همان زمان به قالیباف تذکر کتبی و شفاهی د   اد   ه بود   م. بسیاری از 

مد   یرانش د   رگیر فساد    بود   ند   . 
آقای قالیباف د   ر د   وران مس��ئولیت های اجرائی خ��ود    خد   مات ارزند   ه ای انجام 
د   اد   ه ک��ه باید    تقد   یر ش��ود   ؛ د   ر همان حال زیر نظر ایش��ان اش��تباهات مهمی 
رخ د   اد   ه ک��ه به موق��ع به ایش��ان تذکر کتب��ی و ش��فاهی د   اد   ه ام و باید    اصالح 
می ش��د    و به این جا نمی رس��ید    که جانش��ین مورد    اعتماد    ایش��ان د   ستگیر و 
گرفت��ار ش��ود    و بس��یاری از مد   یران ش��هرد   اری د   رگیر مفاس��د    ش��وند   . البته 
اینها برای اعتبار مد   یر ارش��د    افتخار محس��وب نمی ش��ود   . بد   انی��د    که نه فقط 
برای من، که برای همه مرد   م این س��ؤال مطرح اس��ت که مگر د   ر ش��هرد   اری 
 چ��ه خب��ر بود   ه که رد    ش��د   ن ط��رح تحقی��ق و تفح��ص موجب ابراز تش��کر 

ایشان از مجلس شد   ؟

غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه د   ر نشست خبری از بازد   اشت "پنج 
جاس��وس د   ر وزارت خانه های امور خارجه و د   فاع، وزارت صنایع و ش��رکت های 
قطعات و پشتیبانی کنند   ه حوزه انرژی و سازمان انرژی اتمی" خبر د   اد   .به گفته 
او د   و نفر از این افراد    حکم قطعی گرفته اند   .س��خنگوی قوه قضاییه همچنین از 
فرد   ی به نام "ش��هرام ش��یرخانی" نام برد    که به گفته او برای بریتانیا جاسوسی 
می کرد   ه و "اطالعات و قرارد   اد   های ما د   ر حوزه بانک مرکزی، بانک ملی و وزارت 

د   فاع را به د   شمن د   اد   ه بود   ".

مع��اون وزی��ر اقتصاد   تاکید   ک��رد   : بانک ها معاد  ل ۵۰ د  رصد   ارزش روز س��هام 
عد  الت را وام با نرخ س��ود   ۱۸ د  رصد   و د  وره بازپرد  اخت ۳ س��اله به متقاضیان 

پرد  اخت می کنند  .  
متقاضی��ان  ب��ه  مراحب��ه  اعتب��اری  کارت  قال��ب  د  ر  تس��هیالت   ای��ن 

ارائه خواهد   شد  .

 با کاپشن ساد   ه آمد   ، 
با بوتاکس رفت!

د  اماد   فراری آقای  وزیر سابق

خد   مات ارزند   ه ای انجام د   اد   ه باید    
تقد   یر شود   

 از کاپشن پاره تا زند  گی 
د  ر ویالی 200 میلیارد  ی!

بازد   اشت جاسوسان  

 جزئیات پرد  اخت وام  
با وثیقه سهام عد  الت

پرویز فتاح رئیس بنیاد    مستضعفان این روزها به صد   ر اخبار رفته است. 
چپ و راست، نظامی و غیرنظامی و... به اظهارات ۱۸ مرد   اد    پرویز فتاح 
واکنش نش��ان د   اد   ه و د   رباره اد   عاهای��ش بیانیه صاد   ر کرد   ه اند   .اظهارات 
فت��اح د   رباره اموال د   ر اختی��ار برخی نهاد   ها و اش��خاص واکنش های 
متفاوت��ی را به وج��ود    آورد   ه و حتی برخی، از تالش رئیس فعلی بنیاد    

برای زمینه سازی کمپین انتخاباتی ۱۴۰۰ سخن گفته اند   .
رئیس بنیاد    مس��تضعفان از د   ستگاهها و نهاد   های مختلفی که امالک 
متعلق به این نهاد    را د   راختیار د   ارند   ، خواست تا این امالک را محترمانه 

تخلیه کنند    و پس بد   هند   !
پروی��ز فتاح که د   ر گفتگویی با تلویزیون د   ولتی ایران صحبت می کرد    
به امالکی که از این نهاد    د   ر اختیار افراد    خاص از جمله روسای جمهور 
سابق مثل محمود    احمد   ی نژاد   ، مرکز پژوهش های مجلس و نیروهای 

مس��لح قرار د   ارد   ، اشاره کرد   .او د   رباره ملکی که د   ر اختیارآقای احمد   ی 
نژاد    اس��ت گفت که این ملک با مساحت حد   ود    ۱۸۰۰ متر مربع واقع 
د   ر ولنج��ک، ۲۰۰ میلیارد    تومان ارزش د   ارد    و آقای احمد   ی نژاد    چند    

سالی است که د   رآن جا مستقر هستند   ! 
وی د   ر اد   ام��ه گفت:مرکز مطالعات و تحقیق زنان د   س��ت خانم ابتکار 
و موالورد   ی بود   ه اس��ت.بابت تخلیه س��اختمان آنها ۵ میلیارد    تومان 
میگیرند    که این کار خالف قانون است.کسی که د   ر ملک بنیاد    سالیان 

سال نشسته باید    اجرت المثل هم بد   هد   .
رئیس بنیاد    مس��تضعفان د   ر اد   امه خاطرنش��ان کرد   : زمینی که آقای 
حد   اد    عاد   ل د   ر منطقه فرشته برای مد   رسه گرفته اند    اجاره اش به روز 
نیست!آقای حد   اد    عاد   ل باید    یا اجاره به روز پرد   اخت کنند    یا زمین را به 
بنیاد    پس بد   هند   .آقای حد   اد    عاد   ل ۸ هزار متر زمین هم د   ر منطقه هروی 

 ۴۰۰ ارزش  ب��ه 
تومان  میلی��ارد    
بنی��اد     ب��ه  را 
پس د   اد   ن��د    قرار 
ب��ود    ایش��ان د   ر 
مد   رس��ه  آنج��ا 
بس��ازند     ای 
ک��ه مجوزه��ای 

توس��ط  آن 
ی  ر د   ا ش��هر

صاد   ر نشد   .

تیر چند  شاخه فتاح

حس�ام الد   ین آشنا مش�اور رئیس جمهوری: 
اود   ر حس��اب کارب��ری خود    د   ر توئیتر با اش��اره به 
اظهارات اخیر پرویز فتاح رئیس بنیاد    مستضعفان 
نوشت:" چه تاریخی بشود    تاریخ این بنیاد   ! فرمود   ند    
مس��تاجران بنیاد    باید    یا اجاره ها را به روز و یا ملک 
را تخلیه کنند   . اما نفرمود   ند    با آنان که امالک را به 
نام مزاید   ه  ولی با مصالحه و توصیه مالک ش��د   ه اند   ، 
چه باید    کرد   . و نفرمود   ند    فرد   ای فروش سریع همه 

اموال و امالک، بنیاد    می ماند    یا جمع می شود   "
فاطمه هاش��می فرزند    آیت اهلل هاش��می: آیت اهلل 
یزد   ی ساکن کاخ مرمر بود    و د   ر آن تغییرات ایجاد    

کرد   .
اظهارات پرویز فتاح، هنگامی قابل تامل تر و د   ارای 

جهت گیری های جناحی و سیاسی بیشتر می شود    
ک��ه د   ر هیچ یک از اظهارات تان، به س��ایر اماکن و 
کاخ های موجود    د   ر همان محد   ود   ه خیابان پاستور 
که اتفاقا هنوز د   ر د   س��ت برخی مقامات قرار د   ارد    
و د   ر ح��ال حاضر کاربری اد   اری پید   ا کرد   ه اس��ت، 
هیچگونه اش��اره ای نمی کنید   ، از جمله: ساختمان 
نظ��ام مافی، کاخ نخس��ت وزیری، کاخ قوه قضائیه 

و کاخ فرح و ....
اگ��ر جنابعال��ی واقعا ت��ا این حد    نگ��ران کاخ ها و 
آثار باس��تانی موجود    د   ر آن ها هستید   ، بهتر است 
پرون��د   ه ۲ فق��ره آت��ش زد   ن کاخ مرم��ر د   ر زمان 
استقرار آیت اهلل هاش��می را از د   ستگاه های ذیربط 
و بایگانی بنیاد    بخواهید    تا بد   انید    چه کسانی برای 

تهد   ید    جان ایشان، حتی حاضر شد   ند    آثار باستانی 
منحصر به فرد    آن را با افراد    مس��تقر د   ر آن به آتش 
بکش��ند    و مرحوم آیت اهلل هاش��می، چه اهتمام و 
جد   یت��ی ب��رای ترمیم تابلو های نفیس نقاش��ی به 
آتش کش��ید   ه شد   ه و فرش های آن مجموعه انجام 

د   اد   ند   .
پاس�خ توئیتری موالورد   ی به فتاح: شما را به 
س��المت نفس می ش��ناختم.مغالطه نکنید   .منتظر 
جوابیه مس��تند    و مس��تد   ل هیات مد   یره باش��ید   .

موسس��ه غیرانتفاعی است و هیچگونه نفع و ما به 
ازای مالی برای اعضای آن ند   ارد   . همواره با س��ری 
برافراشته بر ند   اشتن کوچکترین نقطه ضعف مالی 

و اخالقی د   ر سوابق کاری و زند   گیم بالید   ه ام.

مع��اون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های د   ولت��ی وزارت اقتصاد    طی 
بخش��نامه ای، بانک ه��ای د   ولتی را موظف کرد    اطالع رس��انی الزم را 
د   رباره پذیرش س��هام عد   الت به عنوان وثیق��ه صد   ور کارت اعتباری 
انجام د   هند   .هیچ بانکی اجازه خرید    س��هام عد   الت کمتر از ارزش بازار 
را ند   ارد   .اش��تباه د   ر محاس��بات ارزش بازار علت واریز د   یرهنگام پول 

س��هام. فرهاد    د   ژپس��ند   «، وزیر اقتصاد    و امور د   ارای��ی گفت: احتماال 
اش��تباهی د   ر محاس��بات ارزش بازار بورس ص��ورت می گیرد    و این 
موضوع موجب تاخیر د   ر واریز پول خرید    سهام عد   الت توسط بانک ها 

به حساب فروشند   ه ها می شود   .
»فرهاد    د   ژپسند   «، وزیر امور اقتصاد   ی و د   ارایی، د   ر واکنش به انتقاد   ات 

مرد   می نس��بت به عد   م واریز پول فروش س��هام عد   الت توسط برخی 
بانک ها به حس��اب س��هامد   اران گفت: هیچ بانکی اجازه ند   ارد   ، کمتر 
از ارزش بازار بورس س��هام عد   الت را خرید   اری کند    بلکه سهامد   اران 
می توانند    متناس��ب با ش��رایط بازار و به موجب فرمول تعیین ش��د   ه 

سهام عد   الت خود    را به بانک ها بفروشند   .

چه تاـریخی بشود   تاـریخ این بنیاد  

بانک ها موظف به پاسخگوییی د  رباره سهام عد  الت شد  ند  

متهمان��ی ب��ا پیش��انی های کب��ود    و 
پیراهن های س��فید   ، یقه های بس��ته و 
د   هان ه��ای گش��ود   ه، ریش ه��ای بلند    
و ریش��ه هایی فاس��د   ، س��رهایی رو به 
آسمان و د   ست هایی د   ر جیب مرد   مان، 
و  انگش��ت  د   ر  عقی��ق  انگش��ترهای 
تسبیحی د   رشت د   ر مشت و زمزمه ای 
مد   ام بر لب: سبحان اهلل، سبحان اهلل...!

ای��ن صحنه مش��ترک رس��ید   گی به 
اتهام��ات اغل��ب مقامات��ی اس��ت که 
اینروزه��ا محاکم��ات آنه��ا از صفحه 
تلویزی��ون پخش می ش��ود   ! من هنوز 

از ش��وک د   اد   گاه و اتهام��ات اکب��ر 
طبری و تش��کیل باند    د   زد   ی او د   ر 
نقش معاون اجرای��ی د   فتر رئیس 
ق��وه قضائیه جمهوري اس��المی 
بگویید     نش��د   ه ام. ش��اید     خارج 
خیل��ی  را،  طبیع��ی  مس��ائل 

جد   ی گرفته ام! ام��ا به نظر 
من این فقره، خیلی خیلی 
عصر  وارد     نیست.  طبیعی 

تبهکاری  از  جد   ی��د   ی 
س��ازمان یافته و بد   تر 
از آن، مال��ه کش��ی 
یافت��ه  س��ازمان 
ش��د   ه ایم که علل و 
عم��ق آن معلوم و 
انتها و چش��م اند   از 
نامعلوم اس��ت.  آن 

مملکت،  ای��ن  د   ر  م��ا 

آد   م ه��ای د   زد    ند   ی��د   ه ای نیس��تیم، اما 
حد   اقل خود    م��ن د   ر تمام عمرم، هیچ 
وقت این همه س��ارق ظاهر الصالح را، 
یکجا به چش��م خود    ند   ی��د   ه بود   م. من 
هم ضرب المثل »رفیق د   زد    و ش��ریک 
قافله« را ش��نید   ه ام، اما اینها رفیق د   زد    
نبود   ند   ، خود   ِ خود   ِ د   زد   ند    که قضا و قد   ر 
ای��ن کاروان د   زد    زد   ه را ه��م د   ر چنگ 
گرفته بود   ند    و اگر از قضا، د   ر د   س��تگاه 
قضا، تغییری حاصل نمی شد   ، چه بسا 
که این موجود   ات پلید    همچنان سرفراز 
و ب��ا د   س��ت ب��از، مجریان 
اقد   س  ش��رع  قان��ون 
و طلب��کار هرکس و 
نا ک��س هم 

بود   ند   !
ب��ه 

آن ج��وان اخم��و و گوش شکس��ته و 
نشسته د   ر رد   یف متهمان نگاه کرد   ید   ! 
بیژن قاس��م زاد   ه را می گویم. می د   انید    
او د   ر مقام قاضی د   اد   گاه رس��ید   گی به 
جرایم رس��انه ای، تا ح��اال چند   ین نفر 
را بیکار و آواره کرد   ه و به خاک س��یاه 
نش��اند   ه است؟ چند   ین رسانه و صد   ای 
مس��تقل را ک��ه می توانس��تند   ، عامل 
افشا و پیش��گیری الاقل بخشی از این 
تبهکاری ه��ا باش��ند    را خاموش کرد   ه 
و چند   ی��ن کس��ب و کار اینترنتی را با 
صد   ور حکم توقی��ف تلگرام، تعطیل و 

ورشکست کرد   ه است؟
آی��ا این د   زد    تبهکار ب��ه خاطر د   فاع از 
ارزش های اخالقی و اس��المی، فضای 
مجازی را تخته و مافیای فروش فیلتر 
شکن را پرورد   ه کرد   ؟ د   ید   ید    که با اقد   ام 
او تلگرام برچید   ه نشد   ، اما می د   انید    که 
چند    هزار س��اعت وق��ت مرد   م و حتی 
وقت د   س��تگاه اطالع رس��انی د   ولت را 
صرف د   انل��ود    و نصب و فعال س��ازی 
و  اط��الع  ب��رای  فیلترش��کن ها 
اخبار  تری��ن  متد   اول  ارس��ال 
ح��وزه کاری خود    کرد   ؟ حاال 
د   رباره حجة االسالم قاضی 
غالمرض��ا منصوری الاقل 
د   لمان خوش اس��ت که 
رش��وه را ب��ه ی��ورو 
گرفته اس��ت، اگر به 
د   الر گرفته بود   ، یقینا 

عواطف ضد    آمریکایی ما، بیش از اینها 
خد   شه د   ار و بر آشفته می شد   !

به چهره خونس��رد    اکبر طبری که تنها 
ی��ک قلم فس��اد    او  ۵۰ میلیارد    تومان 
اس��ت، نگاه کرد   ید   ؟ تم��ام متهمان و 
زند   انیان سیاسی و عقید   تی هیچ؛ بهتر 
اس��ت بح��ث را جناحی نکنی��م! فقط 
لحظ��ه ای هم به عقب برگرد   ید    و خیل 
زند   انیانی را بشمارید    که به جرم سرقت 
قالپاق خود   رو گرفتارند   ، به د   ست های 
برید   ه س��ارقان گرسنه و د   ر جستجوی 
ن��ان فکر کنید   ، به جوانان ۲۰ س��اله و 
سرگش��ته ای که به خاطر کیف ربایی 
د   ر خیابان حلق آویز ش��د   ند   ، به خرد   ه 
قاچاقچی نگون بخت و ایژ سواری فکر 
کنید    که به خاطر حمل چند    صد    گرم 
مواد    مخد   ر د   ر مرزهای ش��رق کش��ور 
اعد   ام ش��د   ه و خان��واد   ه و فرزند   ان بی 
پناهش��ان، از س��ر ناچاری، به راه پد   ر 
رفته و اکنون عضو با نفوذتری از شبکه 

قاچاق کشور شد   ه اند   .
هی��چ مجرم��ی قابل د   فاع نیس��ت  اما 
آیا جرم افراد    یقه چرکین و رها ش��د   ه 
د   ر خیابان ها و بیابان های کش��ورکه از 
هیچ چش��می پنهان نمی ماند   ، با جرم 
مقامات یقه بسته و تکبیرگوی د   ستگاه 
قضایی نظام، یکس��ان است؟ گیرم که 
اینها از اس��اس د   زد    ماد   رزاد    بود   ه اند    که 
حسب اتفاق به رد   یف پاکان خد   متگزار 
ارتق��اء یافته اند   ! د   ر این صورت، وظیفه 

و ماموریت د   س��تگاه عری��ض و طویل 
بازرسی و نظارتی و حراستی و امنیتی 

کشور چه می شود   ؟
آن هایی که یقه محمود    صاد   قی فرزند    
ش��هید    و نمایند   ه مجل��س را فقط به 
خاطر چون و چرا د   رباره حس��اب های 
قوه قضائیه گرفته بود   ند    و هنوز هم رها 
نکرد   ه اند   ، د   ر این چند   س��اله، د   ر کد   ام 
س��نگر د   یگری مش��غول خد   متگذاری 
بود   ند   ؟ آن کفن پوشان خود   جوش چه 
شد   ند   ؟ آن هایی که روزگاری براي پاره 
ش��د   ن عکس امام د   ر قی��ام و خروش 
بود   ند   ، اکنون چرا د   ر قبال نابود   ی راه و 
رسم امام ساکتند   ؟ »آفرین بر نظر پاِک 

خطاپوش« شما!
مع الوصف، این روزها که همه سوگوار 
و خون خواه »جورج فلوید   « آمریکایی 
هس��تیم؛ بد    نیس��ت قد   ری هم به فکر 
گلوی مرد   مان خود   مان باش��یم که هر 
روز زیر فش��ار هزاران مشکل معیشتی 
و اجتماعی، فشاری به مراتب سنگین 
ت��ر از پای پلیس آمریکایی را بر گرد   ن 

خود    احساس می کنند   . 
فش��اری ک��ه اتفاقا بخ��ش اعظم آن، 
از جان��ب امث��ال همی��ن ش��بکه های 
فاس��د    طب��ری و د   یگ��ران وارد    م��ی 
 ش��ود    و کس��ی را ی��ارای د   ر افت��اد   ن 

با آنها نیست. 
این مطلب را قاس��م خرمی پژوهشگر 

مسائل صنعتی ایران نوشت.

پايمان را از روی گلوی همد  يگر  برد  اريم!

به قول بعضی ها
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روحانی رئیس جمهور :د   رمورد    سی د   رصد    د   وم سهام 
عد   الت د   ر روز عید    غد   یر محقق ش��د    و مشموالنی که 
روش مس��تقیم را انتخاب کرد   ه بود   ن��د    از امروز می 
توانند    نس��بت به فروش ۶۰ د   رصد    س��هام خود    اقد   ام 

کنند   .
د   ژپس��ند    وزیر امور اقتص��اد    و د   ارایی گفت: مرد   م د   ر 
ص��ورت تاخی��ر د   ر واریز پول س��هام عد   الت با روابط 
عموم��ی وزارت اقتصاد    تماس بگیرن��د    تا با پیگیری 
از تضیی��ع حقوق د   ارند   گان س��هام عد   الت جلوگیری 

شود   ./ ایرنا
۶۰ د   رصد    سهام عد   الت قابل معامله شد   

مد   یرعامل شرکت بورس تهران: خبر منتشر شد   ه د   ر 

رسانه ها مبنی بر تغییر وضع سهام عد   الت ازمستقیم 
به غیرمس��تقیم و بالعکس، د   رس��ت نیست و تاکنون 
هیچ تصمیم��ی مبنی بر تغییر روش س��هام عد   الت 

گرفته نشد   ه است.
اطالعیه واگذاری سهام پاالیشگاه ها

ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش فرآورد   ه ه��ای نفتی 
طی اطالعیه ای د   ر پاس��خ به اظهارات رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی د   رباره همراهی نکرد   ن وزارت نفت 
برای واگ��ذاری س��هام پاالیش��گاه ها، توضیحاتی را 

منتشر کرد   . د   ر متن این اطالعیه آمد   ه است: 
د   ر پاس��خ به اظه��ارات آقای علیرض��ا صالح، رئیس 
محترم س��ازمان خصوصی س��ازی د   رب��اره همراهی 

نکرد   ن وزارت نفت برای واگذاری سهام پاالیشگاه ها، 
با اظهار تعجب از مطالب اظهارش��د   ه توس��ط ایشان 
ب��ه اطالع می رس��اند    طبق آخرین نظ��ر آقای فرهاد    
د   ژپس��ند   ، وزیر محترم امور اقتصاد   ی و د   ارایی، مقرر 
ش��د    س��هام پاالیش��گاه ها به صورت بلوکی فروخته 
ش��ود    بنابرای��ن با انتخ��اب این روش عرض��ه، د   یگر 
لزوم��ی به تش��کیل صند   وق ETF نبود   ه اس��ت؛ اما 
د   ر ص��ورت تغییر ای��ن نظر و تصمیم برای تش��کیل 
صن��د   وق ETF، این ش��رکت و وزارت نف��ت آماد   ه 
بود   ه و هس��تند    که هم��ه اختیارات خ��ود    را د   ر این 
 ب��اره به وزیر و وزارت محترم امور اقتصاد   ی و د   ارایی، 

تفویض کنند   .

چن��د   ی پیش د   ر یاد   د   اش��تی 
نوش��تم که به چه علت فساد    
و  عمیق ت��ر  م��ا  جامع��ه  د   ر 
ریش��ه ای تر از آن است که با 
برچید   ه  مب��ارزه ای س��طحی 
ش��ود    و نکت��ه مهم ت��ر اینکه 
ض��د     اقد   ام��ات  از  بس��یاری 
فس��اد    بیش از آنکه یک اقد   ام 
اساس��ی باش��ند   ، یک نمایش 
س��طحی اس��ت، نمایشی که 
برای س��ر کار گذاشتن مرد   م 
طراحی می ش��ود   . حتی می توان س��ناریوی آن را هم حد   س زد   . آخرین 
و خند   ه د   ارترین آنها س��خنان رییس بنیاد    مس��تضعفان است که متولی 
ایفای چنین نقش��ی بود   . نقشی که به س��رعت به علت ناآشنایی بازیگر 

آن لو رفت. 
وی با اشاره به یک سری اسامی و اینکه فالن ملک بنیاد    د   ست این است 
و د   ست آن بود   ه، خواست تصویری ضد    فساد    از خود    نشان د   هد   . د   ر حالی 
که بخش مهمی از آنچه که گفت اصاًل مهم نبود    و حتی فساد    هم نبود   . 
حتی اگر همه اش هم فساد    باشد   ، جزء فرعی و کوچکی از ماجرای تاریخ 

فساد    د   ر این بنیاد    است که طرح این موارد    موجب به حاشیه رفتن موارد    
اصلی فساد    می شود   . سعی می کنم ابعاد    اد   عای خود    را بشکافم. 

۱- وجود    س��اختمان های بنیاد    د   ر د   س��ت ارتش و س��پاه چه وجهی از 
معنای فساد    د   ارد   ؟ این د   و نهاد    صد   ها و هزاران مکان د   ر د   ست د   ارند    که 
از بود   جه عمومی و د   ولت اس��ت، اص��والً چه اهمیتی د   ارد    که یک مکان 
بنیاد    هم د   ست آنان باشد    یا نباشد   . مگر اموال شخصی است که به جیب 
فرماند   ه��ان آنان برود   . د   ر بهترین حالت آنها را پس می گیرید    برای بنیاد   . 
سپاه و ارتش هم اگر جا کم بیاورند    از پول و بود   جه ملت یک جای د   یگر 

را می خرند   . این ارتباطی با فساد    ند   ارد   . 
۲- بود   ن یک س��اختمان د   س��ت روس��ای جمه��ور قبلی چ��ه معنایی 
از فس��اد    د   ارد   ؟ این وظیفه د   ولت اس��ت که برای روس��ای جمهور قبلی 
خ��ود    د   فتری را حت��ی با هزینه متع��ارف تأمین کند   . روس��ای جمهور 
قبلی هر کش��وری فارغ از گرایش سیاس��ی آنان، نوعی سرمایه سیاسی 
 محس��وب می ش��وند   . اصوالً تخصیص این حد    از امکانات هم برای آنان؛ 

هیج ایراد   ی ند   ارد   . 
بای��د    جلوی ات��الف آن ۸۰۰ میلی��ارد    د   الر را می گرفتید    ک��ه د   ر زمان 
ریاس��ت جمهوری د   ود    شد    رفت هوا. جلوی آن را نگرفتید    چون خود   تان 
ه��م ش��ریک آن اتالف عظیم بود   ی��د   . حاال از آن��ان می خواهید    که یک 
س��اختمان را ترک کنن��د   . آن هم به این صورت نمایش��ی که آنان هم 

بگویند    چش��م می خواهیم برویم جنوب ش��هر مث��اًل د   ر عبد   ل آباد    د   فتر 
بزنیم!! ش��ما هم تش��کر کنید   . آقا نقش بازی کرد   ن هم قلق د   ارد    نه این 

قد   ر ابتد   ایی.این مطلب را عباس عبد   ی نوشت.

ب��ا تد   اوم اعتراض��ات مرد   م آمری��کا د   ر جهت تعمیق 
مبارزه علیه تبعیض نژاد   ی، گاه س��خن از فروپاش��ی 
این حکومت می ش��ود   ؛ چیزی مشابه فروپاشی اتحاد    
جماهیر شوروی سوسیالیس��تی. ولی تا جایی که به 
سیاس��ت جغرافیای��ی بر می گرد   د   ، چنی��ن گزاره ای 

برپایه ۱۲ د   لیل، نزد   یک به ناممکن است:
 د   ولتی د   مکرات:ایاالت متحد   ه د   ر ش��مار د   ولت های 
با پیش��ینه بیش از ۲۰۰ س��اله د   مکراسی رو به ارتقا 
اس��ت. ش��هروند   ان آمریکا با فروپاش��اند   ن این شیوه 
حکومتی، د   ر پی چه جایگزینی خواهند    بود   ؟ چین؟ 

روسیه؟ جمهوری اسالمی افغانستان؟
د   ولت��ی فد   رال:ای��االت متحد   ه، د   ر ش��مار کهن ترین 
ف��د   رال های عص��ر مد   رنیته تا کنون اس��ت. اگر چه 
تا رس��ید   ن به گونه فد   رالیس��م کامل مانند    استرالیا 
فاصله وجود    د   ارد   ، ولی هنگامی که خود    را جای یک 
معت��رض منتقد    آمریکایی ق��رار می د   هم، نمی توانم 
جایگزین برتری برای د   ولت��ی د   مکرات-فد   رال تصور 

کنم؛ 
 ۱۶ زند   انی:ب��ا فرض فروپاش��ی ای��االت متحد   ه، ۱۵ 
ایالت و واشنگتن د   ی. سی، محصور د   ر خشکی ماند   ه 

و یا به عبارت بهتر از د   ید   گاه د   سترس د   اشتن به د   ریا 
خفه خواهند    شد   . وابس��تگی و پیوستگی جغرافیایی 

ایاالت به یکد   یگر، سد   ی د   ر برابر تجزیه تام است؛ 
این همه س��الح:آمریکا ابرقد   رت واقعی نظامی است. 
با ایاالت مد   عی. پس از فروپاش��ی ش��وروی، روسیه 
به د   لیل جای��گاه پد   ری می��ان ۱۵ جمهوری، مالک 
تس��لیحات نامتعارف شد   ، چنین تجربه ای د   ر آمریکا 
ناممکن است. کالیفرنیا؟ تگزاس؟ نیویورک؟ فلورید   ا؟ 
ایلینویز؟ پنسیلوانیا؟ نیوجرسی؟ اوهایو؟ یا ... منطقه 
و ایالت��ی کانون��ی مانند    روس��یه د   ر ای��ن ۵۰ ایالت 

نیستند   ؛ بنابراین تقسیم تسلیحاتی ناممکن است.
جه��ان بی د   الر:ام��روزه روز، تصور جه��ان بی د   الر از 
د   ید   گاه بازرگانی بین المللی ناممکن به نظر می رسد   . 
هنوز به رغم آس��یب د   ید   گی های متعد   د   ، به ویژه پس 
از د   خالت نیکس��ون د   ر برت��ن وود   ز، جایگزینی برای 

د   الر د   ر مقیاس جهانی پید   ا نشد   ه است؛
 د   و راه، ی��ک هد   ف: هر د   و ح��زب، به ویژه د   مکرات، 
که بی��ش از رقی��ب جمهوری خواهش گلوبالیس��ت 
است، خواهان از د   ست د   اد   ن رهبری آمریکا نیستند   . 
تد   اوم رهبری آمریکا بر جهان، خواس��ت مشترک د   و 

حزب اس��ت؛ جهان پش��تیبان:اروپا، آسیای خاوری 
پیش��رفته، استرالیا و نیوزلند    و شمار فراوانی از د   یگر 
ملت-د   ولت ه��ای پیش��رفته، تد   اوم بق��ای ملی خود    
د   ر برابر د   ش��منانی مانند    چین و روس��یه را د   ر پرتو 
تد   اوم پش��تیبانی امنیتی آمریکا م��ی د   انند   . بنابراین 

استراتژی جایگزینی برای بقای ملی خود    ند   ارند   ؛
 نیمک��ره غربی:بر پایه اصل مونرو، 

آمریکا د   خال��ت هیچ قد   رتی 
بی��رون از نیم کره غربی د   ر 
امور این قاره را برنمی تابد   . 

ای��ن اص��ل ج��ا افت��اد   ه د   ر 
از  سیاس��ت خارجی آمری��کا، 

س��وی د   ول��ت های راس��ت 
آمریکای  میانه  راس��ت  و 
التی��ن د   نبال می ش��ود   . 
های  هزین��ه  از  کاس��تن 

د   فاعی، مهمترین د   لیل این 
حمایت از بقای ایاالت متحد   ه 

خواهد    بود   ؛
ه��ا  صند   وق ها:آمریکای��ی   

رای  ه��ای  صن��د   وق  ب��ه 
باورمند   ن��د   . بنابرای��ن نه 

تنها م��ی توانند    هر ۴ 

س��ال یک ب��ار از همین راه با تغیی��ر رئیس جمهور 
و اعض��ای کنگره انقالب کنند   ، که قاد   رند    د   ولت های 

ایالتی را نیز از همین راه د   گرگون کنند   ؛
 همسایگان شمال و جنوبی:آمریکا با هر د   و همسایه 
ش��مالی )کان��اد   ا( و جنوبی )مکزی��ک( توانمند    خود    
متحد    استراتژیک اس��ت. بنابراین مشکلی از د   ید   گاه 
د   خالت کارس��از همس��ایگان ند   ارد   . بقیه همسایگان 
کارائیبی��ش ناتوان تر از آنند    که توان برهم زد   ن این 

اتحاد   یه را د   اشته باشند   ؛
یکپارچگی س��رزمینی:آمریکا از د   ید   گاه س��رزمینی 
یک پارچه اس��ت که بیش��تر ای��االت آن حول و 
حوش رود   خانه می س��ی س��ی پی تجمیع 
یافته اس��ت؛ بنابرای��ن نیازمند    مد   یریتی 

یکپارچه است؛
حساسیت مرد   م آمریکا به سوسیالیسم 
و کمونیس��م:البته شاید    چین، 
روسیه، ونزوئال و ... د   ر تشد   ید    
آمری��کا موثر  خش��ونت های 
باش��ند   ، ولی بیش��تر مرد   م آمریکا 
نسبت به سوسیالیسم و کمونیسم 

حساسیت فوق العاد   ه ای د   ارند   .
ای��ن مطلب را ی��د   اهلل کریمی پور 

نوشت.

اگ��ر امروزه نس��لهاي جد   ید    
با واژه های��ي مثل قرنطیه و 
اجتماعي  گ��ذاري  فاصله  یا 
غریبي میکنند    و یا این واژه 
ها را محصول ویروس جد   ید    
بد   انیم  باید     مید   انن��د   ،  کرونا 
ک��ه د   ر تاری��خ بیماریه��اي 
واگی��رد   ار کش��ور خود   م��ان 
بارها این  واژه ها تکرار شد   ه 
اس��ت و مرد   م آن د   وره ها با 
آن زند   گ��ي کرد   ند   . کافي اس��ت اند   کي د   ر الب��ه الي تاریخ این بیماریها 
ق��د   م بزنیم ت��ا با واژه هاي خود    مراقبتي و د   یگر مراقبتي تاریخي آش��نا 
ش��ویم و آنها را محصول جامعه جد   ید    ند   انیم. ممکن است واژه ها شکل 
خ��ود    را تغییر د   اد   ه باش��ند    اما مفاهیم همچنان باقي اس��ت. هد   ف این 
نوش��تار کوتاه بررسي توصیه هاي بهد   اش��تي یکي از روزنامه هاي فرقه 
د   مکرات آذربایج��ان د   رباره بیماري تیفوس اس��ت. روزنامه"ارومیه" که 
ناش��ر افکار فرقه د   مکرات آذربایجان بود    با توجه به اهمیت این بیماري 
د   ر ستوني از این روزنامه به بیماري تیفوس پرد   اخته است. باید    یاد   آوري 
نمود    که بیماري تیفوس د   ر ایران با ورود    اس��راي لهس��تاني به ایران د   ر 

سال۱۲۳۱ش به اوج خود    رسید   .  

این روزنامه د   ر س��ال ۱۲۳۱ش د   ر اولین ش��ماره خود    د   ر صفحات یک 
و چه��ار تیتري تحت عنوان»حکی��م مصلحتي« د   ر ارتب��اط با بیماري 
تیفوس، خود    مراقبتي از این بیماري، راههاي پیشگیري، راههاي انتقال 
این بیماري، ش��ایعات موجود    د   رب��اره انتقال و از بی��ن برد   ن تیفوس و 
د   اروهاي موجود    براي د   رمان این بیماري را از زبان د   کتر افش��اري مورد    
بحث قرار د   اد   ه اس��ت. به نظر مي رسد    خطر شیوع گسترد   ه این بیماري 
د   ر آذربایجان، این روزنامه را بر آن د   اش��ته اس��ت تا اطالعات د   رست د   ر 
زمینه بیماري تیفوس و راههاي پیش��گیري و د   رمان آن را از این رسانه 
مهم به اطالع مرد   م برساند   . روزنامه ارومیه به ترکي نوشته شد   ه است که 
بخش هایي از آن را د   ر این نوشتار شرح و مورد    بحث قرار خواهیم د   اد   . 
د   کتر افش��اري با اش��اره به اپید   مي بود   ن این بیماري یک س��ري اصول 
پیش��گیري را بر طبق وظیفه پزش��کي خود    بیان میکن��د   :...»ازم گلیور 
که بیر نیچه طبي د   س��تورات بو وس��یله ایله اوز عزیز همشریلریه عرض 

ایلیوب و اونارین خاطرنه تابشروب و عمل اتیمگي تقاضا اید   یم.«
اولین توصیه وي براي محافظت از تیفوس را ند   اشتن"بید   "مي- د   اند    و به 
یک شایعه بزرگ آن زمان خاتمه مید   هد    و میگوید    تا بید    نباشد    تیفوس 
وجود    نخواهد    د   اشت.» بیت اولماسا اصا تیفوس وجود    اولمیا جاخ.« د   کتر 
نظافت ش��خصي را مهمترین و اصلي ترین راه پیشگیري از این بیماري 
مید   اند    و حمام زود    به زود    و کوتاه کرد   ن مو و شستشوي تمیز لباس ها 

و جوشاند   ن لباسهاي مشکوک به بید    را توصیه میکند   . 

گوی��ا تیفوس هم مانند    ویروس کرونا رابطه مس��تقمي ب��ا اجتماعات و 
مکانهاي شلوغ د   اشته است که د   کتر انتشار سریع تیفوس د   ر اجتماعات 
را گوش��زد    کرد   ه و توصیه میکن��د    حتما د   ر خانه بمانن��د   . یکي د   یگر از 
تش��ابهات تیفوس با کرونا د   ر این اس��ت هر د   و بیماري د   وران قرنطینه 
د   ارند    . د   کتر افشاري اشاره کرد   ه است که فرد    پس از بهبود    باید     ۳۱روز 
د   رر خان��ه بماند    زیرا همچنان مظنون به بیماري اس��ت و ممکن اس��ت 
د   یگران را بیمار کند   : »بییر ناش��اخ اقا ۳۱گون بسترد   ن قالخاند   ان سونرا 
گن��ه مظنوند   ر.« وي به یک ش��ایع مهم که از بین ب��رد   ن بید    از طریق 
س��رکه اس��ت را رد    میکند    و تنها راه از بین برد   ن آنرا حرارت مید   اند    و 
تنه��ا د   اروي آن را ) د   -د   -ت( معرفي مي کن��د    و توصیه اکید    میکند    به 
سایر د   اروهاي که پیشنهاد    میشوند    اعتنایي ند   اشته باشند   .وي حتي آب 
د   اغ حم��ام را بر خالف تصورعموم راهکار از بین برد   ن بید    نمید   اند    و د   ر 
پایان د   وباره یاد   آوري میکند    که بهترین کار د   ر خانه ماند   ن اس��ت و فرد    
مبتال به بید    میتواند    س��لماني ، حمام، قهوه خانه، خیاطي را آلود   ه کند   . 
براي د   رمان و یا پیش��گیري یک بیماري د   اشتن اطالعات د   رست اولین 
و مهمترین گام اس��ت، مهم نیست د   ر کد   ام ازمنه تاریخ باشید    مهم این 
اس��ت که اصول د   رس��ت مقابله با بیماري را باید    آموخ��ت و از هرگونه 
ش��ایعات بي پایه که گاها سبب تشد   ید    بیماري و گاه منجر به مرگ مي 
شود    ، د   وري کرد   . این مطلب را شوکت افشاري د   انشجوي د   کتراي تاریخ 

ایران اسامي د   انشگاه خوارزمي نوشت.

 ش��کاف طبقاتی ای��ن روزها حتی خ��ود   ش را د   ر 
اس��تفاد   ه از ماس��ک هم نش��ان می د   هد    تا جایی 
که رد   پای ماس��ک ۳ میلیون��ی تومانی هم د   ر بازار 

مشاهد   ه شد   ه است.  

یک��ی از تولید   کنن��د   گان ماس��ک م��ی گوی��د   : از 
همی��ن االن تولید    ۱۰ روز آین��د   ه ما پیش فروش 
ش��د   ه، مرد   م خیلی خوب از ماس��ک ه��ای محرم 
اس��تقبال کرد   ه اند   ، چند    هیات ه��م با طرح و آرم 

اختصاصی تعد   اد    باال به ما س��فارش د   اد   ند   .  ماسک 
ه��ای تولد    و مناس��بتی هم زیاد    ش��د   ه مثال برای 
 تولد    س��فارش چاپ عکس روی ماسک می د   هند    
ی��ا ب��رای مهمانی ه��ای مجل��ل ماس��ک های��ی 

ب��ا س��نگ های زینت��ی با ن��خ نق��ره یا ط��ال که 
ه��ر روز ب��ه تع��د   اد    ای��ن س��فارش ه��ا اف��زود   ه 
 م��ی ش��ود   . قیمت ای��ن ماس��ک ه��ا از ۲۵ هزار 

تا ۳ میلیون تومان است.

پژمانفر نمایند   ه مش��هد    د   ر جلسه علنی مجلس گفت: آقای رئیس جمهور! برجام ُمرد    و 
هفت کفن پوس��اند   ، د   ولت د   ر واکنش به اقد   امات غیرمنتظره کش��ورهای اروپایی د   یگر 
نباید    د   رخصوص خروج از برجام سخن گوید   ، باید    د   رباره خروج از NPT صحبت شود   . 

چون با مجموعه ای طرف هستیم که ظالمانه د   رباره ما تصمیم گیری می کنند   .

ترامپ رئیس جمهور آمریکا: ایران برای توافق با ما »له له« می زند   ، ولی می خواهند    
صب��ر کنند    چون ترجیح می د   هند    با ج��و باید   ن توافق کنند   . اگر د   ر انتخابات برند   ه 
ش��وم خیلی زود    با ایران به توافق می رس��یم.اگر من د   ر انتخابات ریاست جمهوری 
نوامبر ۲۰۲۰ پیروز نشوم و جو باید   ن رئیس جمهور شود   ، کل کشور به مینیاپولیس 
تبد   یل خواهد    شد   .احس��اس می کنم اگر د   موکرات ها وارد    کاخ سفید    شوند   ، عاقبت 
کش��ورمان به معنای واقعی کلمه رکود    و افس��رد   گی خواهد    بود    ش��بیه چیزی که 

تاکنون شاهد    آن نبود   ه اید   .جو باید   ن خواب آلود   ، 
می خواهد    اعتبار توافق ]اسرائیل-امارات[ 
را به خود   ش نس��بت بد   هد   . کاری که او 

انجام د   اد   ، عقد    توافقی وحش��تناک با 
ایران بود   . 

آن تواف��ق، نمایش وحش��ت بود    
و م��ن به آن خاتم��ه د   اد   م. ۱۵۰ 

میلی��ارد    د   الر د   ر ازای هیچ به 
ای��ران د   اد   ن��د   . ۱.۸ میلیارد    
د   الر پ��ول نق��د    ب��ه آنها د   ر 

آن  از  د   اد   ن��د   .  هی��چ  ازای 
توافق چیزی غیر از د   رد   س��ر 
برابر چین  عاید   نشان نشد   .د   ر 

ضعیف بود   ند   ، د   ر برابر روس��یه 
ضعیف بود   ند    و د   ر برابر ایران از 

همه ضعیف تر بود   ند   .  

رئیس جمهوری سوریه روز گذشته و د   ر میانه سخنرانی خود   ، از نمایند   گان منتخب 
مجلس مرد   می کش��ورش خواست به وی اجازه د   هند    تنها یک د   قیقه محل را ترک 

کند    تا کمی بنشیند   
وی پس از حضور، علت را افت فش��ار خون عنوان کرد    و گفت از د   یروز بعد    از ظهر 

غذا نخورد   ه ام اما االن با تناول کمی آب شکر و نمک وضعیتم عاد   ی شد   .

سعید    نمکی وزیر بهد   اشت گفت: ایران جزء اولین ها کشورها د   ر مهار ویروس کرونا 
بود   یم.با برنامه ریزی آبرو خرید   یم. ش��رایط فعلی امروز ارزان بد   س��ت نیامد   ه است. 
کمتر از ۳۰ د   رصد    ی��ک میلیارد    د   الر صند   وق 
توس��عه ملی به د   ست من رسید   ه 
است.ما د   ر بعضی جاها نمی توانیم 
به عقب برگرد   یم.نمی توانیم مرد   م 
را برگرد   انیم به شعار د   ر خانه بمانیم.ما باید    
د   نبال راهکار جد   ید    باش��یم.زیر ۳۰ د   رصد    از 
یک میلیارد    د   الری که با اجازه رهبری اختصاص یافت، 
به د   ست من رس��ید   ه است.رسانه های ضد   انقالب با د   ید   ن 
موفقیت م��ا و افتضاح د   ر اروپا و آمری��کا خفه خون گرفتند   .
حتی یک نفر از کاد   ر د   رمان ما مثل کشور های غربی تحصن نکرد   ند   .

بیش��ترین زیان و شهید    را د   ر بخش سالمت د   اد   یم.از خد   ا خواستم تا 
من این مسئولیت را د   ارم، سایه رهبر معظم انقالب کم نشود   .

ایران برای توافق با ما »له له« می زند  

ماجرای توقف سخنرانی بشار اسد  

با برنامه ریزی آبرو خرید   یم

کرونا

امکان تغییر روش آزاد  سازی سهام عد  الت وجود   ند  ارد  

نقش بازی هم قلق د  ارد  

فروپاشی آمریکا؟ !

گذاری اجتماعی از تيفوس تاـ كرونا 

ماسک هاى 3 میلیون تومانى با نخ طلا

آقای رئیس جمهور! برجام مُرد  

تحلیلیات

امیرآباد   ی فراهانی عضو هیئت رئیس��ه مجلس:براساس این طرح ماهانه به هر فرد    
۳۰ لیتر بنزین س��همیه ای پرد   اخت خواهد    شد    که به کارت سرپرست خانوار واریز 

می شود   ، و سرپرست فرصت د   ارد    تا پایان ماه آن را مصرف کند   .
اگر مقد   اری از س��همیه باقی بمان��د    زمانیکه د   ولت می خواهد    کارت سرپرس��ت را 
مجد   د    شارژ کند   ، موظف است کل باقی ماند   ه آن را براساس قیمت ۹۰ د   رصد    فوب 

خلیج فارس خرید   اری و به حساب سرپرست واریز کند   .
اگر نفت گران شود    و قیمت فوب افزایش پید   ا کند    کسی که مصرف بنزین کمتری 
د   ارد    پول بیش��تری د   ریافت خواهد    کرد   .پیش بینی می کنیم با اجرای این طرح ۱۰ 

تا ۱۵ میلیون لیتر کاهش مصرف خواهیم د   اشت.

 نشس��ت خبری د   ونالد    ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، د   ر کاخ س��فید    ناگهان و برای 
۹د   قیقه، از س��وی یک افس��ر سرویس مخفی آمریکا، متوقف ش��د    اما او پس از آن 
بازگش��ت و گفت نیروهای س��رویس مخف��ی، فرد    با مظنون مس��لحی  د   ر نزد   یک 

کاخ سفید    د   رگیر شد   ه اند   ، زخمی اش کرد   ه اند    و او حاال د   ر بیمارستان است. 
ترامپ البته گفت شاید    مرد    مسلح، قصد    حمله به او را ند   اشته و افزود    »از این ماجرا 
نترسید   ه... اما د   نیا جای خطرناکی شد   ه؛ البته همیشه د   نیا جای خطرناکی بود   ه؛ به 
گذشته ها نگاه کنید   ... همیشه خطرناک بود   ه، خیلی خطرناک...«- سرویس مخفی 

آمریکا، مسوول حفظ جان رئیس جمهورند   .

پیش بینی تولید    کرونا و بحران اقتصاد   ی د   ر چین و... توس��ط یک نش��ریه انگلیسی 
یک سال قبل از پید   ایش کرونا!

تحلیلگران و کارشناس��ان نشریه انگلیس��ی اکونومیست د   ر سلسله گزارش هایی به 
پیش بینی مسائل مختلف د   ر سال ۲۰۲۰ پرد   اخته اند   .این مجله به پیش بینی تولید    
ویروس کرونا توس��ط مورچه خوار د   ر سال ۲۰۲۰ هم پرد   اخته است اما نکته جالب 
ماجرا این اس��ت که مجله فوق یک س��ال قبل از پید   ایش کرونا د   ر جهان منتش��ر 
شد   ه است!.آیا این ها فقط پیش بینی است یا سناریوهایی که قرار است اجرا کنند   ؟

خواب جد  ید   مجلس برای بنزین

یک مرد    مسلح نطق ترامپ را قطع کرد   

 پیش بینی ها یک سال 
قبل از پید  ایش کرونا

به قول بعضی ها

تحلیلیات
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د   ریافت د   رخواس��ت های تماس تصویری د   ر س��اعات غیرمعمول و 
لحن تحکم آمیز مرد   ان د   ر جلس��ات مجازی ازجمله شکایاتی است 
ک��ه زنان کارمند    هند   ی د   ر طول قرنطین��ه گزارش کرد   ه اند   .د   وران 
طوالنی قرنطینه برای زنانی که به طور حرفه ای از خانه مشغول به 
کارند   ، چالش های جد   ید   ی آفرید   ه و آنها مجبورند    تعاد   ل زند   گی و 

کارشان را مد   یریت کنند   . 
بس��یاری از ای��ن زنان از متخصص��ان د   رباره چگونگ��ی طرح این 
ش��کایات راهنمای��ی خواس��تند   .»آکانچا اسریواس��تاوا« که بنیاد    
آکانچ��ا را برای مقابله با آزار آنالین د   ر هن��د    برپا کرد   ه، می گوید   : 
»هنوز هیچ د   س��تورالعملی مبنی بر اینکه چگون��ه باید    د   ورکاری 
کرد   ، از سوی سازمان ها د   ر د   ست نیست و همین زنان را سرد   رگم 
می کند   . از زمان قرنطینه من روزانه ۵-۴ پیام مبنی بر آزار جنسی 
کارمند   ان حین کار از خانه د   ریافت می کنم.«.اسریواس��تاوا معتقد    

اس��ت که کرونا باعث ش��د   ه که احس��اس امنی��ت کاری د   ر افراد    
پایین ت��ر بیاید    و آنها را مرد   د    کند    که د   رباره این مس��ائل صحبت 
کنن��د   . از آنجایی که زنان پی��ش از این هرگز تجربه این چنینی از 
کار ند   اش��تند   ، حاال مرد   د    ش��د   ند    که آیا اس��م این کارها آزار است 
یا نه؟ طرف مقابش��ان د   ر حال خط و نش��ان کشید   ن است؟ زبان 
ب��د   ن هم ممکن اس��ت عملی مجرمانه و ناپس��ند    تعریف ش��ود   ؟ 
هم��کاران مرد   ، آنها را د   ر ش��بکه های اجتماعی د   ید    می زنند    یا د   ر 
 این ش��بکه ها د   رخواس��ت د   وستی می فرس��تند   ، و یا زیر عکس ها 

کامنت می گذارند   . 
اسریواس��تاوا از تجربه زنی می گوید    که د   ر س��اعت ۱۱ شب پیامی 
از س��وی رئیس خ��ود    با عنوان »ی��ک موضوع ف��وری«، د   ریافت 
ک��رد   ، د   ر حال��ی که وقت��ی پیام را ب��از می کند    متوجه می ش��ود    
یک مس��اله کام��ال ع��اد   ی د   ر میان ب��ود   ه که رییس ب��ه راحتی 

می توانس��ت آن را د   ر ط��ول روز و س��اعات کاری ب��ه گ��وش او 
برس��اند   . د   ر مورد    د   یگر، زنی کارمند    مورد    س��رزنش و بازخواست 
ق��رار گرفته که چ��را نمی تواند    کار خ��ود    را مد   یریت کند   ؛ آن هم 
 فقط ب��ه خاطر اینکه بچه ه��ای زن د   ر پس زمینه تماس تصویری 

د   ر حال بازی بود   ند   . 
رئیسش به او گفته تو آشفته و پریشانی! از سوی د   یگر زنان زیاد   ی 
شکایت کرد   ند    که همکارانشان د   ر طی جلسات مجازی تصویری با 
لباس های نامناسبی هستند    و این آنها را معذب کرد   ه است.به گفته 
اسریواس��تاوا این مسائل باعث می شود    زنان د   رباره مسئولیت هایی 
که د   ر خانه د   ارند    احس��اس گناه کنند    و مجبور ش��وند    د   ر ساعات 
غیر معمول آنالین ش��وند    و اگر شرایط محیطی برای تماس کاری 
مناس��ب نباشد   ، مورد    بازخواس��ت قرار بگیرند   . این مطلب را غزاله 

شعایی برگرد   ان کرد   .

نظ��ام  س��ازمان  کل  رئی��س 
پزشکی:ش��رایط پیچید   ه است و به 

این زود   ی هم امکان کنت��رل بیماری وجود    
ند   ارد    .وزارت بهد   اش��ت برای جبران نیرو د   ر حال 
اند   یشید   ن تمهید   اتی است. به عنوان نمونه رزید   نت 

های سال آخر سریع تر توزیع شوند    
ت��ا بتوانی��م به پی��ک د   وم 

مسلط شویم و با کمبود    
نی��رو مواجه نش��ویم.د   ر 
حال حاضر وارد   ات د   اروی 

رمد   سیویر افزایش یافته است 
و توزیع د   اروی ایرانی از هفته بعد    آغاز 

می شود   .آمار کرونا باید    طبق پروتکل های سازمان بهد   اشت جهانی بر اساس تست PCR اعالم شود   .

پوتین   والد   یمی��ر  آنک��ه  با 
رئی��س جمهور روس��یه از 
کشف و ثبت واکسن کرونا 
د   ر کشورش و تزریق آن به 
اس��ت،  د   خترش خبر د   اد   ه 
محاف��ل علمی  اما ظاه��راً 
سیاس��ی  و  بهد   اش��تی  و 
جه��ان آن را خیلی جد   ی 

نگرفته اند   !
حاال فرض کنیم که چنین 

خبری را رهبر کش��ورهایی مانند    نروژ، سوئد   ، س��وئیس، بلژیک، آلمان، 
د   انمارک، فرانس��ه، بریتانیا، آمریکا، کاناد   ا، ژاپن یا حتی اس��ترالیا اعالم 
کرد   ه بود   ! د   ر آن صورت، کش��ف واکس��ن کرونا به عنوان یک "واقعیت" 
مورد    تأیید    قرار می گرفت و خوش بینی نسبت به ریشه کرد   ن کرد   ن این 

ویروس، جای خود    را به ترد   ید    و د   ود   لی و یأس می د   اد   .
چرا چنین تفاوتی؟ پاس��خ واضح اس��ت. پوتین بر کشوری حکم می راند    
که نظام سیاس��ی حاکم بر آن، س��ازوکاری برای راستی آزمایی اد   عاهای 
رهب��ران آن و پاس��خگویی آن��ان د   ر براب��ر افکار عمومی و ی��ا نهاد   های 
د   مکراتیک تعریف نکرد   ه اس��ت. بنابراین پوتین ه��ر اد   عایی را می تواند    
بد   ون تحمل هرگونه هزینة سیاس��ی مط��رح کند   . اد   عاهای بد   ون هزینه 

هم معموالً از نگاه د   یگران گزافه اند    و هر چند    که ممکن است د   ر موارد   ی 
هم د   رست باشند   ، اما به طور کلی قبل اعتماد    و اعتنا نیستند   .

 د   ر مقاب��ل، ش��اید    برخی از رهبران کش��ورهایی که د   ر ب��اال از آنان نام 
برد   ه ش��د    به لحاظ ویژگی های ش��خصی چند   ان برتر از پوتین نباش��ند   ، 
اما هر اد   عای آنان د   ر مورد    د   ستاورد   های عینی و قابل سنجش، از سوی 
رسانه ها، سازمان های مد   نی و تخصصی و نهاد   های د   مکراتیک به راحتی 
قابل راستی آزمایی است و د   ر صورت گزاف بود   ن آن، تا مرحلة برکناری 
از مقام خود    برای آنان هزینه زا خواهد    بود   . همین مکانیسِم راستی آزمایی 
و پاس��خگویی اعتماد    به اد   عاهای آنان را هم بیش��تر می کند   . این مطلب 

را  احمد    زید   آباد   ی نوشت.

شرایط  پیچید   ه استپوتین و واکسن کرونایش!

همچین مسئولی مستحق مد   تی انفصال است

جریمه  مسافرت های غیرضرور و نزد  ن ماسک

نمی توانیم واکسن روسی کرونا را ارزیابی کنیم

آب پاکی روی د   ستان منتظران واکسن کرونا

روحانی رئیس جمهورد   رباره   افراد   ی که از د   ستورالعمل های بهد   اشتی تخلف کنند    حتما 
باید    مجازات ش��وند    گفت :د   س��تورالعمل هایی د   ر این رابطه طی س��ه بخش تنظیم شد   ه 
است: اد   ارات، اصناف و د   ر سطح عموم.نه می توانیم فعالیت های آموزشی و اقتصاد   ی را به 
صورت کامل تعطیل کنیم و نه می توانیم بگوییم باید    مثل سابق باشد   ؛ باید    د   ر این جهت 
مسیر اعتد   الی د   اشته باشیم. حد   اقل باید    د   ر نظر بگیریم که این اوضاع را ۶ ماه د   یگر نیز 
د   اریم، البته شاید    بیشتر هم طول بکشد   .حد   اقل باید    این مد   ت را د   ر نظر بگیریم تا روزی 
که واکسنی به د   ست ما برسد   ، موثر باشد   ، به اند   ازه کافی د   ر اختیار ما قرا بگیرد    و ما هم 
توزیع کنیم.مس��ئولی را که کارمند    د   ورکار را مجبور به حضور د   ر محل کار کند    مجازات 

می کنیم. همچین مسئولی مستحق مد   تی انفصال است.

مع��اون برنامه ریزی و نظارت س��تاد    فرماند   هی مقابله با کرون��ا د   ر تهران گفت: جریمه 
نقد   ی برای افراد   ی که د   ر طول د   وران ش��یوع کرونا به س��فرهای غیرضروری می روند   ، 
پیش��نهاد   ات ش��د   ه اس��ت. همچنین پیش��نهاد    ش��د   ه که اگر فرد   ی د   ر حین مسافرت 
غیرض��روری و به د   لیل ع��د   م رعایت پروتکل ها ب��ه کرونا مبتال ش��د   ، هزینه د   رمان را 
پرد   اخت کند   . پیشنهاد    شد   ه تا برای اصناف و افراد   ی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند   ، 
جریمه های نقد   ی تعیین ش��ود   . این مس��اله افراد   ی که د   ر سطح شهر از پوشش ماسک 

استفاد   ه نمی کنند     را نیز د   ر بر می گیرد   .

 س��ازمان جهانی بهد   اش��ت اعالم کرد    که به د   لیل آنکه اطالعات کاملی د   رباره واکسن 
روسی کرونا د   ریافت نکرد   ه نمی تواند    آن را ارزیابی کند   . سازمان جهانی بهد   اشت تاکید    
کرد    که پیش از تکمیل د   و مرحله تس��ت های د   وم و س��وم نمی توان هیچگونه واکسنی 

تولید    کرد   .

آنتونی فوس��ی، مد   یر موسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی گفت:واکسن تأیید    شد   ه 
کرون��ا تنها د   ر ۵۰ تا ۶۰ د   رص��د    مؤثر خواهد    بود   ، به این معنی که اقد   امات بهد   اش��ت 
عمومی هنوز هم الزم است تا بتوان این بیماری را تحت کنترل نگه د   اشت.ما به د   نبال 
مؤثر بود   ن ۷۵ د   رصد   ی یا بیش��تر از آن هس��تیم؛ اما شانس مؤثر بود   ن آن زیاد    نیست.

افراد    هرگز نباید    رویکرد    بهد   اشت عمومی را رها کنند   .

ترکش های جنگ ویروس کرونا بر سینما 

خالف قانون اساسی است

 کشف واکسن بلند   پروازانه 
یا  موفقیت تبلیغاتی

به مرد  م عزیز اطمینان می د  هیم 

عباس بهارلو می گوید   : آن چه »ترکش های جنگ« با س��الن های سینما نکرد   ند   ، ویروس 
به چش��م نیامد   نی »کووید    ۱۹« با سینما کرد    و اقتصاد    سینما را با چنان بحرانی روبه رو 

کرد    که تاریخ سینمای جهان به  یاد    ند   ارد   .

محمد   علی نقد   علی نمایند   ه خمینی ش��هر د   ر د   ر تذکر ش��فاهی خود    د   ر مجلس شورای 
اس��المی گفت :اعمال محد   ود   یت د   ر مراس��م عزاد   اری ماه محرم را خالف قانون اساسی 
د   انست.ستاد    ملی کرونا با چه مجوزی بد   ون تصویب مجلس مراسم عزاد   اری ماه محرم 
را محد   ود    کرد   ه است؟وبا توجه به اصل ۷۹ قانون اساسی اعمال هرگونه محد   ود   یت باید    

با تصمیم مجلس صورت گیرد   .
این تذکر د   ر حالی د   اد   ه می ش��ود    که بسیاری از منتقد   ان نگران گسترش وسیع ابتال به 
کرونا د   ر مراس��م محرم اند    و هم  زمان گفته می ش��ود    که آمار کرونا د   ر ایران "مهند   سی  

شد   ه" و آمار واقعی بسیار بیش تر از د   اد   ه های رسمی است.

روس��یه نخستین کشوری است که رس��ما اولین واکسن کرونا را به نام خود    ثبت کرد   ه 
است. از نظر برخی محققان اما این امر بسیار شتاب زد   ه بود   ه و نتایج آزمایش آن هنوز 
مشخص نیست. پوتین فرمان د   اد    تا این واکسن مورد    استفاد   ه همگان قرار گیرد   .برخی 
از ناظران گمان می کنند    که د   لیل اعالم زود   هنگام کشف این واکسن "بلند   پروازانه" این 

بود   ه است که مسکو به د   نبال "موفقیت تبلیغاتی" است.

روحانی رییس جمهور د   ر نشس��ت با مد   یران نقش آفرین د   رعرصه تولید    د   ارو و واکسن 
گفت: به م��رد   م عزیز اطمینان می د   هیم که د   انش��مند   ان، محققان و متخصصان جوان 
کشور د   ر شرکت های د   انش بنیان و شرکت های مسئول با انگیزه باال برای تولید    د   ارو و 
واکس��ن کرونا تالش می کنند    و د   ولت نیز حمایت الزم و کامل را از این تالش ها انجام 

می د   هد   .

آنتونیو گوترش، د   بیرکل س��ازمان ملل: د   ر میانه ماه 
ژوئیه یک میلیارد    کود   ک د   ر سراسر جهان با د   رهای 
بسته مد   ارس روبرو بود   ند   . د   بیرکل سازمان ملل اد   امه 
تعطیلی مد   ارس به د   لیل مبارزه با کرونا را “فاجعه ای 

برای تمامی یک نسل” د   انسته است. 
آنتونی��و گوترش، د   بیرکل س��ازمان ملل متحد    گفته 
بازگشت د   انش آموزان به مد   ارس باید    باالترین اولویت 
باش��د   . د   ر میانه ماه ژوئیه د   ر حد   ود    ۱۶۰ کشور بیش 
از ی��ک میلی��ارد    د   انش آموز به د   لیل ش��یوع کرونا از 
رفتن به مد   رس��ه محروم ماند   ند   ، حد   اقل ۴۰ میلیون 

از آن ها کود   کانی هستند    که از رفتن به پیشد   بستانی 
محروم شد   ند   .

آنتونیو گوترش د   ر مراسم افتتاح کمپین سازمان ملل 
با ن��ام “آیند   ه ما را نجات د   هی��د   ” د   ر این باره گفت: 
»ما هم اکنون د   ر آس��تانه یک فاجعه برای یک نسل 
هس��تیم، فاجعه ای که می تواند    پتانسیل انسانی را به 
طور وس��یعی از بین ببرد   ، پیشرفت های د   هها ساله را 

تضعیف و نابرابری های عمیق را تشد   ید    کند   .«
د   بیرکل س��ازمان ملل هشد   ار د   اد    به محض این که د   ر 
هر نقطه ش��یوع ویروس کرونا تح��ت کنترل د   رآید   ، 

بای��د    اولوی��ت اصلی بازگش��ت د   انش آموزان به س��ر 
کالس های د   رس باشد   . د   ر این راستا او مشاوره د   اد   ن 
ب��ه اولیا، مربیان و معلمان را د   ارای اهمیتی اساس��ی 

د   انست.
طبق پژوهشی که د   ر استرالیا انجام شد   ه، با تد   ابیری 
مانن��د    رد   یابی تماس می توان خطر ش��یوع کرونا د   ر 
مد   ارس و مهد    کود   ک ها را پایین نگه د   اش��ت.د   ر عین 
حال بر اس��اس پژوهش محققان یک نش��ریه علمی 
تخصص��ی، معلمان، مربی��ان و کود   کانی که آلود   ه به 
ویروس کرونا باشند    و د   ر د   وران نهفتگی این ویروس 

به مراکز آموزش��ی بروند   ، تنها می توانند    تعد   اد    کمی 
از افراد    را مبتال کنن��د   .د   ر مجموع رد   یابی موثر افراد    
آل��ود   ه، کلید    جلوگیری از ش��یوع وی��روس کرونا د   ر 
م��د   ارس و مراکز مراقبت روزانه از کود   کان اس��ت.د   ر 
آلمان به تد   ریج د   ر تمامی ایالت ها مد   ارس بازگشایی 
می ش��وند   . رعایت مقررات بهد   اشتی مثل ضد   عفونی 
کرد   ن د   س��ت ها و رعایت فاصله یک و نیم متری قرار 
اس��ت د   ر تمامی مد   ارس اجرا ش��ود    اما بحث بر سر 
اینکه د   انش آموزان باید    با ماسک سر کالس بنشینند    

یا نه همچنان اد   امه د   ارد   .

د  رهای بسته مد  ارس؛ فاجعه ای برای یک نسل

فضاهای سربس��ته:فضا های سربس��ته همواره پر ریس��ک ترین 
محیط برای انتقال ویروس کروناس��ت. خطر محیط سربسته به 
حد   ی زیاد    است که کاد   ر د   رمانی کشور به رغم استفاد   ه از ماسک 

های N۹۵ و گان، باز هم از ابتال د   ر امان نیستند   .
گرمای هوا:سخنگوی س��ازمان سنجش از »بازکرد   ن پنجره« به 
عن��وان راهکار کاهش خطر ابتال یاد    کرد   ه اند   . بس��یار هم عالی! 
فقط جای س��وال است د   ر شرایطی که د   مای هوای برخی نقاط 
کش��ور باالی ۵۰ د   رجه اس��ت، د   اوطلب چطور قرار است آزمون 
بد   ه��د   ؟ آن هم ۴ س��اعت، تحت فش��ار اضطراب، ب��د   ون امکان 
مص��رف آب و هر خوراک��ی د   یگری، و با ماس��کی که د   ر همان 

۲۰ د   قیقه ی اول آزمون خیس ش��د   ه و کارایی ند   ارد   . انشااهلل که 
کسی هم به سرش نمیزند    ماسک را از صورت برد   ارد   !

آزمود   ه را آزمود   ن خطاست:ما یکبار پروتکل های د   ولت را هنگام 
برگ��زاری امتحانات نهایی تجرب��ه کرد   ه ایم و د   ر حال حاضر هم 
اثراتش را د   ر قالب آمار مشاهد   ه میکنیم. ما نمیخواهیم د   وباره با 

طناب د   ولت د   ر چاه برویم.
اح��راز هویت :حضرات چگونه قرار اس��ت د   اوطلب��ان را از روی 
ماس��ک اح��راز هویت کنند   ؟ بد   یهی اس��ت که هربار برد   اش��تن 

ماسک، خطر ابتال را به شکل چشمگیری افزایش مید   هد   .
نظرات کارشناسی:فارغ از تضاد    محد   ود   یت های اعمال شد   ه برای 
هفته ی آتی د   ر ته��ران با برگزاری کنکور د   کتری،۱۸ تیر د   کتر 
زال��ی د   ر مصاحبه ب��ا فارس اعالم کرد   ند   :»بای��د    تعلیق آزمون ها 
ص��ورت بگیرد    و همه تجمعات تعطیل ش��ود   .« و قبل از آن نیز 
د   کتر مینو محرز د   ر مصاحب��ه با برنا گفته بود   :»برگزاری کنکور 
اشتباه است«. همواره مارا متهم کرد   ه اند    که کارشناسان را برای 
لغو کنکور تحت فشار قرار د   اد   ه ایم؛ د   رحالی برعکس، فعالیت ما 

برای شنید   ه شد   ن نظرات کارشناسی است. 
عملی��ات فریب س��ازمان س��نجش:امروز د   یگر تمایل س��ازمان 
س��نجش برای برگزاری کنکور آن هم به هر قیمتی، بر کس��ی 
پوش��ید   ه نیس��ت. د   ر همین راس��تا ش��اهد    عملیات گسترد   ه ی 
س��ازمان سنجش)و ش��رکا( برای فریب افکار عمومی، رسانه ها 
مسئولین و... هستیم. اقد   اماتی مانند    ارائه د   اد   ن پروتکل های به 
ظاهر متنوع مانند    برگزاری کنکور د   ر ۴ روز)که د   ر حالت عاد   ی 

هم د   ر د   و بازه ی زمانی جد   اگانه از روز انجام میشد   .(

حمل و نق��ل د   اوطلبین:گوی��ا حضرات تص��ور میکنند    همه ی 
د   اوطلبین قرار اس با ماشین شخصی خانواد   ه و یا اسنپ و تپسی 
خود    را به حوزه برسانند   ! د   ر بسیاری از شهر ها و روستا ها اصال 
حوزه ای وجود    ند   ارد    و د   اوطلب باید    د   ر حوزه ی خارج از ش��هر 

خود    حضور پید   ا کند   .
کرونا بین اش��خاص فرق میگذارد   !:  متاس��فانه ب��رای بعضی از 
د   اوطلبین و یا اولیائی که د   ارای بیماری های زمینه ای هستند   ، 
ابتال به کرونا مساوی با مرگ است. فقط تصور کنید    کسی ماد   ر 
بارد   ار، خواهر مبتال به آسم و یا پد   ر جنباز د   ر خانه د   اشته باشد   ...

توالی آزم��ون ها و مخاطرات آن:بس��اری از ش��رکت کنند   گان 
کنکور سراس��ری، د   اوطلب ش��رکت د   ر د   و یا حتی س��ه کنکور 
هس��تند   )به عنوان مثال، نگارند   ه خ��ود    د   ر هر د   و گروه ریاضی و 
زبان قصد    ش��رکت د   ارد   (. حال د   ر نظر بگیرید    فرد    شرکت کنند   ه 
ای را ک��ه د   ر آزمون اول که به کرونا مبتال ش��د   ه؛ ناقل خاموش 
محس��وب میش��ود   ؛ و د   ر آزمون های بعد   ی افراد    بیشتری را نیز 

مبتال میکند   .
مقایس��ه با کنکور ک��ره ی جنوبی و چین)!(: ای��ن مورد    نیاز به 
توضیح چند   انی ند   ارد   ؛ مقایسه ی آمار های تک رقمی، زیرساخت 
های نظارتی و برگزاری کره و چین با کشور عزیزمان به خود   ی 

خود    گویای خند   ه د   ار بود   ن این مقایسه است.
فاجع��ه ی بع��د    از آزمون:حتی با متصور ب��ود   ن کمترین میزان 
ابتالی به کرونا س��ر جلسه ی کنکور، اگر هر د   اوطلب ناقل تنها 
د   و نفر از اعضای خانود   ه خود    را مبتال کند    باید    منتظر یک فاجعه 

باشیم.این مطلب را حسین ابراهیم خانی نوشت.

چرا خواستار تعویق کنکور هستیم؟ 

آزارهای جنسی آنلاین د  ر قرنطینه خانگی

تحلیلیات

پروانه سلحش��ورینمایند ه س��ابق م��رد م تهران 
د ر مجلس د ر اینس��تاگرام خود   نوش��ت:"فاش 
می گویم و از گفته خود  د لش��اد م بند ه عش��قم 
و از هر د و جهان آزاد م،طایر گلش��ن قد سم چه 
د هم ش��رح فراق،که د ر این د امگه حاد ثه چون 
افتاد م،م��ن ملک ب��ود م و ف��رد وس برین جایم 

بود ،آد م آورد  د ر این د یر خراب آباد م"
چند  ماه��ی بود  که پد ر و م��اد رم از اهواز آمد ه 
بود ن��د  و با م��ا زند گی می کرد ند . م��اد رم مد تی 
به آلزایمر مبتال ش��د ه ب��ود  و پد رم هم د رد های 
اس��تخوانی آزارش می د اد . د و س��ه روز د ر هفته 
ه��م د انش��گاه می رفت��م و تد ریس د اش��تم. از 
روزه��ای قب��ل، اطرافیان پیش��نهاد  ثبت نام د ر 
انتخابات مجل��س را می د اد ند  اما مرد د  بود م. به 

یاد  د ارم، روز س��ه ش��نبه بود  که زنگ تلفن به 
ص��د ا د رآمد . یکی از آش��نایان بود  که فرزند م از 
او خواس��ته بود  تا مرا هم برای ثبت نام ببرد . نه 
قصد ی د اش��تم و نه عالقه ای، اما باالخره رفتم. 
آن زم��ان خد مت کرد ن برای من، کمک به پد ر 
و ماد رم بود . آنچه ما می خواهیم و د س��ت تقد یر 

چه می خواهد ، الزاما همیشه یکی نمی شود . 
ش��اید  آن حض��ور و ای��ن خ��روج د ر گرد ونه ی 
گرد ون زند گ��ی، راهی بود  که بای��د  می رفتم و 

البته هر چه بود ، طی شد .
همیشه خد ا را سپاسگزارم برای الطاف بیکرانش، 
که نوشتم هرآنچه را به نظرم د رست بود ، و گفتم 
آنچ��ه را که به نظرم حق و صحیح آمد . البته که 
با قرائت های حکومتی سازگار نبود ، چه باک که 

آنانکه که ب��ر اریکه ی قد رت س��وارند  را خوش 
نیای��د .د ر این روزها هم بیش��تر تجربه مرگ را 
از نزد یک احس��اس می کنم. کرونا، ایست قلبی، 
سرطان، قتل و خود کشی و د ه ها د لیل طبیعی و 
غیرطبیعی د یگر. با د ید ن تمام این ها و با علم به 
اینکه بعد  از مرگ د س��تمان از د نیا کوتاه است، 
د ِل خوش د اش��تن ب��ه زند گی ای که مرگ هر 
لحظه د ر کمین آن است، هوسی است که به 
ما اجازه قضاوت، سرکوب، پروند ه سازی و ... 
می د هد .عجی��ب غافلیم و د رس نمی گیریم 
از این رسم زند گی. نه کسی مقام را به گور 

ب��رد ه و نه ق��د رت، نه ه��وس را و نه ثروت. 
آنچه برای آد می می ماند  انسان بود ن است 
و مس��ئولیت پذیری، متعهد  بود ن است و 
نهراسید ن از گفتن حقیقت، و د ر نهایت 

تسلیم محض پرورد گار یکتا بود ن.

فاش می گویم و از گفته خود  د لشاد م
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ش��وهای فراواقع��ی یا ش��وآف د   ر ش��بکه اجتماعي 
اینس��تاگرام بازار گرم و پر رونقی پید   ا کرد   ه است. د   ر 
ای��ن بازار مکاره نان عد   ه ای ه��م د   ر مبالغه و وارونه 
سازی واقعیات است. بر خالف شوهای د   نیای واقعی 
که امکان ش��ناخت آن تا اند   اره ای برای ش��هروند   ان 
میسر است، استفاد   ه از تکنیک های صنعت د   یجیتال 
امکان ش��ناخت فریب های شوهای مجازی را بسیار  
پیچی��د   ه کرد   ه اس��ت. ش��اخ های اینس��تاگرامی که 
مباد   رت به شوآف می کنند   ، پیوستار یا طیف طویلي 
را تش��کیل مي د   هند   .  یک سر این طیف، الف زن ها 
و د   روغگوی��ان که ناتوانی ها خود    را با رنگ و لعاب و 

تکنیک های صنعت د   یجیتال پوش��اند   ه و نقطه قوت 
نشان می د   هند    و سر د   یگر طیف، افراد    خالق هستند    
که  البته بد   رستی توانمند   ی واقعی خود    را به نمایش 

می گذارند   .
شوآف د   ر اینس��تاگرام به اشکال فرهنگي، اجتماعي، 
سیاس��ي و اقتص��اد   ی رواج د   ارد   . ش��وآف فرهنگ��ي 
د   ر ش��بکه ه��ای اجتماعی مانند    تظاه��ر به باکالس 
س��خن گفتن و فرهنگ متفاوت د   اش��تن بد   ون مابه 
ازای واقعی است. ش��وآف اجتماعي مانند    به نمایش 
گذاش��تن س��بک خاص زند   گي و پز د   اد   ن پاره ای از 
س��لبریتی های ایرانی با مناسبت هایی خاصی مانند    

کریس��مس، ولنتاین و همچنین پوشش های خاص 
و موارد   ي از این د   س��ت  است. شواف  سیاسي مانند    
پروپاگاند   ا و تبلیغات سیاس��ي و بلوف هاي بازیگران 
سیاس��ي د   ر عرصه سیاس��ت د   اخلی و خارجی است. 
ش��وآف اقتصاد   ي مانند    نمایش ویالها و ماشین هاي 
الکچری است.ش��وآف هاي اینس��تاگرامي موج هاي  
هیجاني و گذرایی هستند    که یکباره سر برآورد   ه و به 
س��رعت فروکش مي کنند   . شوآف از جهاتي با تظاهر 
و فری��ب، خالي بند   ي، زیاد   ه فروش��ي، بزرگنمایي و 
فراواقعیت سازي همپوشاني پید   ا می کند   .انسد   اد    د   ر 
رس��انه هاي جریان اصلي و کاهش اعتماد    عمومی به 

آنها، کم توجهی به نیازهای مخاطبان، تغییر س��بک 
زند   گ��ی، تغیی��رات فناورانه و خود   مخت��اری کاربران 
د   ر رس��انه های اجتماعی از جمله علل رونق گرفتن 
خود   نمایی و پز د   اد   ن د   ر شبکه های  اجتماعی است.

قابلیت اس��توري پلتفرم اینس��تاگرام ب��راي نمایش 
عکس، وید   ئو و بویژه الیو اینس��تا،  فرصت مناس��بي 
براي پز د   اد   ن عد   ه ای از کاربران ش��د   ه اس��ت. جذب 
فالوئر، د   ید   ن پیج ها، الیک کرد   ن و کامنت گذاشتن 
و تش��کیل سیاهي لشگر با هد   ف جلب توجه و کسب 
د   رآمد    از جمله اهد   اف شوآف شاخ های اینستاگرامی 

است.این مطلب را حجت  اله عباسی نوشت.

 چند    روز پیش د   ر یکی از گروه  های فضای مجازی با 
تبلیغ کانال فروش مد   رک تحصیلی مواجه ش��د   م. به 
مد   یر کان��ال مذکور پیام د   اد   م که اگر مد   رک بخواهم 
چگونه باید    اقد   ام کنم و ...اطالعاتی برای بند   ه ارسال 

ش��د    که قیمت و مد   ت صد   ور مد   رک 
را اعالم و قید    »قابل استعالم« نیز د   ر 

آن د   رج شد   ه بود   .
ف��روش کلی��ه م��د   ارک تحصیل��ی با 

استعالم رسمی !
تعرفه سال ۱۳۹۹ 

د   یپل��م فنی حرف��ه ای :  ۵ میلیون 
تومان  

د   یپلم د   بیرستان : ۶ میلیون تومان 
کارد   ان��ی د   انش��گاه آزاد    : ۹  میلی��ون 

تومان 

کارشناسی د   انشکاه آزاد    : ۱۵  میلیون تومان 
کارشناسی ارشد    :  ۲۸  میلیون تومان 

د   کتری با طرح و پایان نامه : ۶۰ میلیون تومان 
۵۰٪ مبلغ به عنوان پیش پرد   اخت قبل  از انجام کار 
از مشتری د   ریافت میشه جهت امور اد   اری د   انشگاه 

د   ر ضمن د   ر صورت د   ریافت مد   رک 
و ناراض��ی ب��ود   ن مبل��غ تماما به 

حسابتون برگشت میخوره 
مد   ت زمان انجام کار برای مد   ارک: 

د   یپلم : ۱۵ روز کاری
کارد   انی ۲۰ روز کاری

کارشناسی ۲۰ روز کاری 
کارشناسی ارشد    ۴۵ روز کاری 

د   کترا ۶۰ روز کاری  
ج��د   ای از اینکه چنین موضوعی 

یعنی »فاجعه« که البت��ه بارها و بارها زنگ خطرش 
به ص��د   ا د   رآمد   ه و همی��ن باعث ش��د   ه آقایان تصور 
کنن��د    که نظ��ارت بر مح��د   ود   ه چه��ارراه ولیعصر تا 
می��د   ان انقالب یعنی پایان چنی��ن فضاحتی )که آن 
نظ��ارت هم به نظر باگ های ج��د   ی د   ارد   (، باید    د   ید    
 چرا اساس��ا چنین ش��غلی ایج��اد    و مورد    اس��تقبال 

قرار می گیرد   .
 موضوع س��اد   ه است؛ قانون همیشگی عرضه و تقاضا. 
ام��ا چرا تقاضا برای خرید    م��د   رک وجود    د   ارد   ؟ چون 
همه چیز بر مبنای مد   رک گرایی بنا ش��د   ه است. یک 
لیسانس و فوق لیس��انس ماهر براساس ارزشگذاری 
اش��تباه صورت گرفته، کم ارزش تر و غیرکاراتر از یک 

د   کتر کارنابلد    قلمد   اد    می شود   . 
اساس��ا این ارزش گذاری د   چار ایراد    باعث شد   ه است 
ک��ه از س��طوح باال تا د   رج��ات پایین ت��ر جامعه ولع 

د   ریاف��ت م��د   رک پید   ا کرد   ه و به س��راغ س��ود   اگران 
بازاری پرس��ود   تر م��د   رک فروش��ی بروند   .نکته د   یگر 
اینکه باید    بر فروش مد   رک چه د   ر راس��ته ی خیابان 
انق��الب و چه د   ر فضای مجازی برخورد    ش��ود    واال با 
نمایند   گان��ی مواجه خواهیم ب��ود    که به علت مد   رک 
جعلی، اعتبارنامه ش��ان تایید    نمی شود    و مد   یرانی که 
بعد   ها با رس��وایی جعل مد   رک از کار کنار گذاش��ته 

می شوند   . 
وقت��ی ج��ای »تخص��ص«، »تعهد   « و »مه��ارت« را 
»م��د   رک« و عناوی��ن د   هان پر کن بگی��رد    نتیجه و 
خروجی می ش��ود    انبوه امور بر زمی��ن ماند   ه، نیروی 
انس��انی ناکارآمد    و مد   عی که چون مد   رک د   ارند    هر 
کاری را هم قب��ول نمی کنند    و...آقای��ان! چه خواب 
باش��ید    و چه خود   تان را به خواب زد   ه باشید   ، مسوول 
این وضع ش��ما هستید   . شد   ه اس��ت مصد   اق بازر "نه 

چک زد   یم نه چونه مد   رک اومد    به خونه!"
این مطل��ب را معصومه نصیری کارش��ناس رس��انه 

نوشت.

وقت��ی که عاّلمه محّم��د    قزوین��ی ) ۱۲۹۴_ ۱۳۶۸ ه.ق( بعد    از عمری 
تحصیالِت حوزوی د   ر ایران و س��الها پژوهش د   ر اروپا و حش��ر و نشر با 
بزرگ ترین خاورشناساِن جهان و نشِر آنهمه آثار تاریخی و اد   بی فارسی و 
عربی و فراهم آورد   ن آنهمه یاد   د   اشت ها به ایران بازگشت، اراد   تمند   ان او، 
امثال سید    حسن تقی زاد   ه و بد   یع الّزمان فروزانفر، خواستند    برای او ممرّ ِ 
معیشتی فراهم سازند    که او پیرانه سر از گرسنگی نمیرد   . مصلحت د   ر آن 
د   ید   ند    که ایشان را به استاد   ی د   انشگاه تهران د   عوت کنند   . مجلسی برای 
همین امر د   ر د   انشگاه تهران تشکیل شد    که د   ر آن تقی زاد   ه و فروزانفر و 
همه بزرگان عصر د   ر آن جمع بود   ند   . از عاّلمه قزوینی نیز خواهش کرد   ه 
بود   ند    که به آن مجلس د   رآید   . س��رانجام مسأله استاد   ی ایشان را مطرح 
کرد   ند    و قرار شد    که شورای د   انشگاه این موضوع را تصویب کند   . هریک 
از بزرگان د   قایقی چند    د   ر فضایل علمی ایش��ان و جایگاه جهانی ایش��ان 
د   ر حوزه پژوهش های ایرانی و اسالمی، سخن گفت و همگی به د   انشگاه 
تهران تبریک گفتند    که عاّلمه قزوینی چنین افتخاری را به د   انشگاه د   اد   ه 
و استاد   ی آنجا را قبول کرد   ه است. کار د   ر آستانه تمام شد   ن بود    که یکی 

از استاد   ان د   انشکد   ه الهیات، که د   ر معارِف طلبگی مرد    فاضلی بود    و معلم 
صرف و نحو عربی؛ پرسید   :

ایش��ان استاد    چه رشته ای خواهند    بود   ؟ پاسخ د   اد   ند    که استاد    تاریخ . آن 
استاد    ساد   ه لوح د   انشکد   ه الهیات گفت:تاریخ را که بّچه خود   ش می خواند   ، 

استاد    الزم ند   ارد   ! 
مرحوم قزوینی با شنید   ن این سخن برخاست و گفت:»آری، تاریخ استاد    

الزم ند   ارد   .«
و مجلس را ترک گفت و برای همیشه د   انشگاه تهران را از وجود   ِ بی مانند    
خویش محروم کرد   . هرچه تقی زاد   ه و فروزانفر و د   یگر بزرگان عجز و البه 
کرد   ند   ، به هیچ روی حاضر نش��د    استاد   ی د   انش��گاه تهران را قبول کند   .

رش��د   ِ عقالنی جوامع بش��ری، بیش��تر از آنکه به ارتقای طّب و فیزیک و 
ش��یمی د   ر آن کشورها وابسته باش��د    به میزان فهمی که از تاریخ د   ارند   ، 
وابسته است. تاریخ پیچید   ه ترین د   انِش بشری است. از فیزیک، از شیمی، 
از ریاضیات و نجوم بس��ی پیچید   ه تر و د   ش��وارتر است. ما تصّور می کنیم 
موّرخ کس��ی است که ناس��خ التواریخ را حفظ کرد   ه و می د   اند    که د   ر چه 

سالی فالن جنگ روی د   اد   ه است و چند    نفر د   ر آن جنگ کشته شد   ه اند    و 
نام آن کشتگان چیست.این مطلب را محمد   رضا شفیعی کد   کنی نوشت.

 اد   ین تاب، یکی از تاثیرگذارترین فمینیست های آمریکایی، د   و هفته ی پیش د   ر 
سن ۷۷ سالگی از د   نیا رفت. شاید    کمتر کسی بد   اند    که اگر امروز د   ر بسیاری از 
محیط های کاری، قوانین مد   ون و مشخص »مقابله با آزار جنسی« د   اریم، مد   یون 
ناد   ین تاب هس��تیم که معمار تد   وین و تهیه و س��ال ها تالش بود    تا محیط های 
کاری قوانین مشخص برای گزارش، پیگیری و مقابله با آزار جنسی د   اشته باشند   . 
تصویب چنین قوانینی از آمریکا ش��روع ش��د    و به د   یگر کشورها تسری یافت و 

آمریکا این قوانین را مد   یون ناد   ین تاب است.
ناد   ین تاب، استاد    حقوق د   ر د   انشگاه »راتگرز« بود   . د   ر اوایل د   هه ی ۱۹۷۰ میالد   ی 

مرکز »گزارش حقوقی زنان« را د   ر این د   انشگاه راه اند   اخت؛ 
اولین مرکز د   انش��گاهی حقوقی که تم��ام موارد    نقض 
حقوق قانونی زنان د   ر آمریکا را ثبت و گزارش می کرد   . 
د   ر س��ال ۱۹۷۴، تاب وکیل یک��ی از اولین پروند   ه های  
آزار جنس��ی د   ر محیط کار  آمریکا ش��د   . پروند   ه ای که 

به نام »اد   رین تامکینز د   ر برابر شرکت گاز و الکترونیک پابلیک 
سرویس« شناخته می شود   . 

د   ر آن روزگار د   ر قوانین آمریکا اصال مفهوم »آزار جنسی« 
تعریف نش��د   ه بود   . رئیس باالد   س��ت اد   رین تامکینز به او 
اولتیمات��وم د   اد   ه ب��ود    که یا با او رابطه ی جنس��ی برقرار 

می کند    یا این که اد   رین ش��غل خود    را از د   س��ت می د   هد   .  
تاب د   ر د   فاع خود    از تامکینز، اولین وکیلی شد    که با توسل به 

قانون منع تبعیض د   ر محیط کار، اد   عای تازه و مهمی را مطرح کرد   :» پیشنهاد    
ارتباط جنس��ی و آزار جنسی د   ر محیط کار، مصد   اقی از تبعیض د   ر محیط های 
کاری اس��ت.« او د   ر د   اد   گاه تاکید    کرد    که پیشنهاد    جنسی به زنان د   ر محل کار، 
مصد   اقی از »زن به مثابه ابژه« اس��ت و کارفرما با ابژه انگاری زن، حق پیش��رفت 
شغلی زن، امنیت و فرصت برابر شغلی او را نقض کرد   ه است. د   اد   گاه اولیه به ضرر 
تامکینز رای د   اد    و نتیجه گرفت که پیشنهاد    شغلی کارفرما به کارمند    یک »مساله 

خصوصی« است و ربطی به د   اد   گاه و قانون منع تبعیض د   ر محیط کار ند   ارد   . 
ناد   ین تاب پروند   ه را به د   اد   گاه باالتر کش��اند   . د   ر د   فاعیات پرشور خود    د   ر د   اد   گاه، 
استد   الل هایی را مطرح کرد    که بعد   ها به »تئوری کلیشه سازی 
از زن د   ر محیط کار« معروف ش��د   . تاوب به صد   ها س��ال 
پیش نقب زد    که چطور احساس »برتری جنسی مرد   ان« 
ریش��ه د   ر زور و توان فیزیکی د   اش��ت. د   ر د   وران صنعتی 
شد   ن، این برتری با ثروت و قد   رت پیوند    خورد    و حاال د   ر 
نیمه ی د   وم قرن بیستم که زنان فرصت های شغلی به مراتب 
بیشتر و بهتری د   ارند   ، مرد   ان می خواهند    این نظام سلسله مراتب 
د   ر محیط کاری را با زورگویی و آزار جنسی و زن را به ابژه ی 
جنسی تقلیل د   اد   ن، حفظ کنند   . تاب د   ر د   فاعیات منحصر 
بفرد    خود    س��راغ زبان انگلیسی رفت که چطور سرشار از 
واژه های رایجی اس��ت که زنان را د   ر روزمره و د   ر محل کار 
به عروس��ک جنس��ی و ابزار د   لبری تقلیل می د   هد   . او از ۲ 

نظرسنجی جنبش زنان د   هه ی ۱۹۷۰ میالد   ی آمریکا مثال آورد    که چطور زنان 
از ای��ن آزار زبانی د   ر محیط کار د   ر رنج اند    و احس��اس می کنند    کل هویت و 

توانایی آن ها به چاک د   امن، رنگ رژلب و مد   ل موی آن ها تقلیل د   اد   ه شد   ه 
و صرفا »عروسک های متحرک قشنگ« د   ر محیط های کاری اند   . 

ناد   ی��ن تاب برای این که د   ر این پروند   ه برند   ه ش��وند   ، س��راغ چند   ین نهاد    
غیرد   ولتی فمینیس��تی رفته بود   . د   س��ت کمک به سوی کنشگران حقوق 

زنان د   راز کرد    و از روز اول تاکید    کرد    که این پروند   ه ای مربوط 
به جنبش زنان اس��ت و برد    و باخت د   ر این پروند   ه، مساله ی 
کل جنبش زنان آمریکا و جهان اس��ت. د   انشجویان خود    را 
فراخواند    و گوش تا گوش د   اد   گاه پر از د   انش��جویان حقوق 

بود   . د   ر سال ۱۹۷۷ د   اد   گاه د   ر تصمیمی سرنوشت  ساز و 
تاریخی به نفع اد   رین تامکینز رای د   اد    و اعالم کرد    آزار 
جنس��ی د   ر محیط کار، مصد   اقی از تبعیض د   ر محیط 

کار و برخالف قان��ون ممنوعیت تبعیض د   ر محیط کار 
مصوب س��ال ۱۹۶۴ اس��ت. با این حکم د   اد   گاه بود    که د   ه ها زن د   یگر توانستند    
مرد   ان همکار یا کارفرمای آزارگر د   ر محیط کار را به د   اد   گاه کشید   ه و به جرم آزار 

جنسی به مثابه تبعیض د   ر محیط کار، آن ها را مجازات کنند   . 
د   ر تم��ام ۳۰س��ال بعد    نی��ز او وکیل د   ه ها پرون��د   ه ی مهم حقوق زن��ان بود   ، از 
پروند   ه های س��قط جنین گرفته تا تبعیض محیط های آموزش��ی علیه زنان. او و 
روت بید   ر گینزبورگ، یکی از قضات فعلی د   اد   گاه عالی آمریکا د   س��ت د   ر د   ست 

ه��م د   ر پروند   ه ی معروف »کالیفرنی��ا د   ر برابر گلد   فارب« تالش کرد   ند    و برند   ه ی 
یکی از معروف ترین پروند   ه ها د   ر حوزه ی تبعیض جنسیتی د   ر استفاد   ه از تامین 
اجتماعی شد   ند   . تاب سال ها عضو گروه مقابله با »خشونت خانگی د   ر نیوجرسی« 
بود    و بعضی از اولین کتاب های حقوق و قوانین فمینیستی و از منظر فمینیسم 

د   ر آمریکا را نوشت.

 زنی که آزار جنسی د   ر محیط کار را جرم کرد    

شوآف د   ر اينستاگرام

پول بد   ه، مد   رک بخر، سر سیبیل شاه نقاره بزن!

تاـریِخ ناد  انِی ما

نیل پستمن رئیس د    ایره فرهنگ و ارتباطات د    ر د    انشگاه 
نیویورک و نویس��ند    ه د    ه ها مقاله و کت��اب د    ر موضوع 
رسانه ها، جامعه شناس��ی و ارتباطات معتقد     است: 
»غول های رس��انه ای، 
مکانیسمی  د    ارای 
شرکت ها  چون 
ک��ه  هس��تند     
د    ی  س��تبد    ا ا
سلس��له  و 
و  مراتبی ان��د     
کنت��رل  ب��اال  از 
می شوند    . اگر آنچه را که آن ها 
انجام می د    هند    ، د    وست ند    اشته 
باشید    ، باید     آنجا را ترک کنید    .« 
اما این اس��تبد    اد     رسانه ای چنان 

نرم و هوش��مند     اس��ت که قربانی را گاه بد    ون مقاومت به س��مت تغییر 
رفتار یا نهایتاً بایکوت رس��انه ای هد    ای��ت می کند    .اجازه بد    هید     بحث را با 
د    ید    گاه مکتب فرانکفورت د    ر خصوص #علومحیلتساز پی بگیریم، مکتبی 
انتقاد    ی که د    ر نقد     نظام س��رمایه د    اری سازمان گرفت و هربرت مارکوزه 
فیلسوف نام آشنای سیاسی از شاخص ترین نظریه پرد    ازان آن محسوب 
می ش��ود    . مهمترین ابزار مد    یریت افکار عمومی د    ر نظام های سرمایه د    ار 
با پوس��ته ای لیبرال _ د    موکرات و مغز توتالیتر، #آگاهیکاذب اس��ت، اما 
آگاهی کاذب چیس��ت؟! اگاهی کاذب بخش اساسی سیستمی است که 
ب��ه کمک صنعت تبلیغات، رس��انه های همگانی، عل��وم اجتماعی و روان 
ش��ناختِی د    ر بس��ترعلوم حیلت ساز به صنایع سرگرم س��از و پر کنند    ه 
اوقات فراغت جان می د    هد     تا نظام مس��تقر سرمایه د    ارتوتالیتر را تثبیت 
کند    .اما شاید     از خود     بپرسید     چگونه رسانه های عمومی و امروز شبکه های 
اجتماعی به عنوان نسل جد    ید     رسانه های د    و سویه موجب تثبیت هژمونی 
س��رمایه ساالر خواهند     شد    ؟! کلید     حل این معما د    ر رضایت خاطر ارزان، 
بی مایه و د    س��ت د    وم و کاذب برای تود    ه ها با پر کرد    ن اوقات فراغت آنها 

است. جامعه ای مصرف گرا، بی تفاوت نسبت به جامعه خود     که آماد    ه ذبح 
عد    الت و آزاد    ی های اساس��ی د    ر سایه رش��د     بی بند    وباری به اسم آزاد    ی 
است، به تعبیر مارکوزه چنین نظامی فرایند     »#کود    ن_سازی« مرد    م را به 
عنوان برد    ه پی می گیرد    . حاال با جامعه ای مواجه خواهیم بود     که به جای 
رش��د     عقالنی خود     و تفکر و تالش برای تغییر به فکر پیگیری ستاره های 
بی هویت و یا تبد    یل ش��د    ن به چنین افراد     فرومایه ای با تقلید     از س��بک 

زند    گی آنها هست.
سونامی ویرانگر آگاهی های کاذب که مد    ام ذهن و زمان مخاطب بی نوا را 
بمباران می کند     و انواع اخبار زرد    ، سطحی ولی د    ر ظاهر جذاب را بر اساس 
اص��ل لذت د    ر حلق او می ریزد    ، هیچ فرصتی را باقی نمی گذارد    . غول های 
رسانه ای برای جذابیت هر چه بیشتر و بزک کرد    ن این آگاهی های کاذب 
نیازبه قهرمان و س��وپر اس��تار و بالگر و اینفلوئنس��رهای بی سواد     د    ارند    . 
قهرمان��اِن بی مایه که هر کس��ی را امید    وار می کند     بد    ون تالش، د    انش و 
صالحیت به آن جایگاه د    ست یابد    . حتی اگر هزینه آن قبح شکنی باشد    . 
بد    یهی است »اصل واقعیت« د    ر مقابل »اصل لذت« شانس چند    انی ند    ارد    !

فرآیند    »کود   ن سازی« د   ر رسانه ها
اجتماعی

د   کتر امیر ناصر کاتوزیان؛ پد   ر علم حقوق د   ر خاطراتش می نویس��د   :اولین باری 
که بین د   وراهی قانون و اخالق  قرار گرفتم مربوط به زمانی بود    که قاضی  بود   م 
و به پروند   ه های تخلفات رانند   گی  رس��ید   گی می کرد   م.پروند   ه پس��ر د   وس��ت 
پ��د   رم را برای��م آورد   ند    که من و خانواد   ه ام چند    مد   ت��ی د   ر خانه آن ها  تا پید   ا 
شد   ن خانه جد   ید    مهمان بود   یم. اخالق اقتضا می کرد    تا او را جریمه  نکنم ولی 
ند   ای د   رونم قانون را میپس��ند   ید   .باالخره او را جریمه کرد   م اما برگ جریمه اش 

را خود   م پرد   اختم.

قبرس��تان به اصطالح الکچری ای که چند   روز قب��ل وید  ئویی از آن د  ر فضای 
مجازی د  س��ت به د  س��ت می شد   د  ر واقع یک قبرس��تان وقفی قد  یمی است و 
ماجرای الکچری ش��د  نش بر می گرد  د   به زنی کرش��مه نام که پیکرش د  ر این 
قبرس��تان د  فن ش��د  ه. بانو کرشمه متولد   ۱۳۵۵ بود  ه و د  ر سال ۹۷ د  ر سن ۴۲ 
س��الگی از د  نیا رفته و کرش��مه اش آن قد  ر قوی بود   که بعد   مرگش گورس��تان 
گلند  وک نیز متحول ش��د  !.د  رباره این که این مرحومه کیس��ت و چه کسی د  ور  
و بر مزارش را به س��بک اروپایی و آمریکای��ی آرایش د  اد  ه حرف و حد  یث زیاد   
اس��ت ولی نقطه اش��تراک همه این حرف ها می رسد   به یک مرد   که شوهر این 
زن اس��ت که خارج از ایران زند  گی می کند   و کارش برج س��ازی است و مولتی 
میلیارد  ر است،  مرد  ی که می گویند   هر پنجشنبه خیرات مفصلی برای همسرش 
می د  هد  .یکی از اعضای هیات امنای گورس��تان می گوید   آقای ... سالی چند   بار  
که به ایران می آید   به عش��ق همین زن اس��ت و می خواهد   باز هم د  نیا و همه 
زیبایی هایش را به پای همسرش بریزد  ،  حتی شد  ه با آباد   کرد  ن همه گورستان،  
حتی با ساختن سرویس های بهد  اشتی مجهز و لوکس و حاال هم با طرحی برای 

برنزی کرد  ن سر د  ر گلزار.این مطلب را ایسنا نوشت.

بین د   وراهی قانون و اخالق  

 قبرستان الکچری لواسان

توجه مثبت به ش��بکه های اجتماع��ی روی بخش های مختلفی از مغزمان تاثیر 
می گ��ذارد   . طبق مقاله ای که د   ر نش��ریه »علوم اعصاب ش��ناختی اجتماعی و 
عاطفی« منتش��ر ش��د   ه، همین »الیک های« س��اد   ه د   ر فیس ب��وک، توییتر یا 
اینس��تاگرام موجب فعال ش��د   ن »مد   ار عصبی مرتبط با #سیستم_پاد   اش« د   ر 
مغزمان می ش��ود   . زمانی که پست د   وس��تان تان را الیک می کنید   ، د   و منطقه از 
مغزتان به نام های تگمنتوم ش��کمی و جسم مخطط یا استریاتوم فعال می شود    
که اولی بخش #هیجانی است که مسئولیت آزاد   سازی د   وپامین را د   ارد    و د   ومی 
ورود   ی ها را از قش��ر مغز د   ریافت می کند    و نقش مهمی د   ر پیاد   ه س��ازی حافظه 
کوتاه مد   ت د   ارد   .محققان د   ر یک تحقیق، مغز بزرگساالن را د   ر حین اینستاگرام 
گ��رد   ی تحلیل کرد   ند    و د   ریافتن��د    که هر چقد   ر میزان الیک عکس ها بیش��تر 
باش��د   ، فعالیت گس��ترد   ه تری د   ر بخش عصبی مرتبط با #سیستمپاد   اش د   هی، 
#ش��ناختاجتماعی و #توجه آنها مشاهد   ه می شود   . جالب است بد   انید    که #قمار 
و #مواد   مخد   ر نیز به همین روش بخش های مربوط به پاد   اش د   هی مغز را فعال 
می کنند   .باید    بد   انید    که به غیر از سیستم های پاد   اش د   هی، رسانه های اجتماعی 
روی تصمیم گی��ری و عملک��رد    پرد   ازش_عاطفی مغز نیز تاثی��ر می گذارد   . د   ر 
مطالع��ه د   یگری ک��ه د   ر آن فعالیت مغز نوجوانان مورد    بررس��ی ق��رار گرفته، 
محققان د   ریافتند    که قسمت هایی از مغز که با پرد   ازش عاطفی و حسی سروکار 
د   ارند   ، به طرز چشمگیری زمانی که د   اوطلبان احساس محرومیت د   اشتند   ، فعال 
می شود   . د   ر این پژوهش، تاثیرات »#محرومیت اجتماعی آنالین« روی مغزهای 
د   ر حال رشد    نوجوانان بررسی شد   . به این معنا که زمانی که کاربران شبکه  های 
اجتماعی خود    را از گروه های آنالین، چت ها یا روید   اد   ها محروم می ش��وند   ، این 

قسمت از مغزشان فعال می شود   .

سقوط تمد   ن و ویرانی یک اجتماع از موقعی آغاز مي شود    که بیمارِی اختیارِی 
ظلم، ش��روع به گس��ترد   ن ریش��ه های خود    کند   ؛ خواس��ته های حیاتی مرد   م 
مورد    بي اعتنایی قرار گیرد   ؛ اس��تثمار و بهره کش��ی که انسانها را از »َکس« به 
»چیز« پایین مي آورد   ، ش��یوع پید   ا کند   ؛ هیچ روزی به وجود    نیاید    که فرد   ایی 
قابل محاس��به د   ر د   نبال خود    د   اش��ته باشد   ؛ رنِگ حیاتِی حق و باطل مات شود    
و واقعیتی مشخص به نام حق، و ضد    واقعیتی معین به نام باطل وجود    ند   اشته 
باش��د   ؛ هد   فها و وس��یله ها به هم خورد   ه، ارزش��ها پیرو اراد   ه های معد   ود   ی از 
انس��انها قرار گیرد   ؛ قوانین س��ازند   ه نه تنها از فعالیت خنثی ش��وند   ، بلکه آلت 
د   س��ت اقویا قرار د   اش��ته باش��د   .این مطلب را  محمد    تقی جعفری از  ترجمه و 

تفسیر نهج البالغه نوشت.

تأثیر شبکه های اجتماعی روی مغز افراد   

سقوط تمد   ن و ویرانی یک اجتماع
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وجود    فقر، بیکاری و بسیاری از آسیب های اجتماعی 
د   یگر به موضوع نوزاد    فروش��ی د   امن زد   ه اس��ت، اما 
عد   م وجود    قوانین بازد   ارن��د   ه و مقرارت الزم و وجود    
حفره های قانونی، راه برای استثمار کود   کان و نوازد   ان 

باز گذاشته است.
 د   کتر محمد   ی رئیس انجمن آسیب شناسی اجتماعی 
ایران د   ر سرمقاله روزنامه وقایع استان د   رباره آسیب 

های اجتماعی می گوید   :
"قری��ب به س��ه د   ه��ه از آغ��از د   وران گ��ذار جامعه 

س��نتی ایران و نواخته ش��د   ن آهنگ مد   رنیته بهمراه 
تحوالت ساختاری د   ر ریشه های بنیاد   ین فرایند   های 
اجتماعی می گذرد    اما امروز سایه شوم فقر، بیکاری 
و آس��یبهای اجتماعی بیش از هر د   ستاورد    صنعتی و 
اقتصاد   ی بر گرد   ه مرد   م احس��اس می ش��ود   . اعتیاد   ، 
طالق، د   خت��ران فرار، کود   کان کار، تکد   ی گری، ... و 
ناهنجاریه��ای اجتماعی، نه تنها د   ر این مد   ت کنترل 
و حذف نش��د   ه اند    که با افزایش نگران کنند   ه ای نیز 

همراه بود   ه اند   ."

الزم ب��ه ذکر اس��ت د   ر ح��وزه قوانین بی��ن الملل و 
کنوانس��یون الهه معاهد   ه ای است که خرید    و فروش 
نوزاد   ان و کود   کان را ممنوع می کند    و تالش می کند    
تا مقررات الزم را ب��ر فرزند    خواند   گی اعمال کند   .د   ر 
حال حاضر بس��یاری از کش��ورهای توس��عه یافته با 
اعم��ال قوانین بین المللی و تنظیم قوانین د   اخلی به 
مبارزه با کود   ک فروش��ی می پرد   ازند   . اگر چه قوانین 
و مقررات الزم نقش حیاتی را ایفا می کنند    اما همان 
طور که گفته ش��د    آس��یب های اجتماعی مانند    فقر 

و اعتی��اد    می توانند    به افزایش ای��ن واقعه تلخ کمک 
کنند   .بنابرای��ن برای از بین ب��رد   ن این فاجعه ی تلخ 
انس��انی عالوه بر نیاز به قوانین و مقرراتی که به طور 
جد   ی علیه اس��تثمار و استمعار کود   کان اعمال شود   . 
بای��د    د   ر جهت از بین برد   ن آس��یب ه��ای اجتماعی 
مانن��د    فق��ر، اعتیاد   ، تبعیض طبقات��ی و... که از مهم 
ترین عوامل به وجود    آمد   ن این فاجعه می باش��د    نیز 
ب��ا جد   یت قد   م برد   اش��ت.این مطلب را امیر حس��ین 

حسینی پور- روزنامه نگار آزاد    نوشت.

کد   ام یک را ترجیح می د   هید   : اینکه باهوش ترین آد   م 
روی زمین باشید   ، ولی بقیه شما را احمق ترین بد   انند    
یا اینکه احمق ترین آد   م روی زمین باشید    ولی شما را 

باهوش ترین بد   انند   ؟
وقتی باب د   یلن د   ر س��ال ۲۰۱۶ برن��د   ه جایزه نوبل 
اد   بیات شد   ، تا هفته ها اصال به روی خود   ش نمی آورد   . 
هیچ بیانیه ای ن��د   اد    و مصاحبه ای نکرد   ، حتی جواب 
تلفن های آکاد   می س��وئد   ی نوبل را هم ند   اد   . س��یل 
انتقاد   ها از همه طرف شروع شد   . وقتی سرانجام پاسخ 
د   اد   ، د   ر مصاحبه با یک روزنامه بریتانیایی با س��رد   ی 
گفت بابت افتخاری که نصیبم شد   ، سپاسگزارم. انگار 
ای��ن جمالت را یک مش��اور روابط عمومی به زور د   ر 
د   هانش گذاش��ته باش��د   . او د   ر مراس��م اهد   ای جایزه 
ش��رکت نکرد    یا به عبارت بهتر، س��ه ماه د   یر به آنجا 
رفت. تنها برد   اشت ممکن این بود    که او هیچ اهمیتی 
برای باارزش ترین جایزه جهان قائل نیست. به سوال 

اول��م برگرد   یم ک��ه وارن بافِ��ت آن را این گونه 
مطرح می کند   : "ترجی��ح می د   هید    بزرگترین 

عاشق د   نیا باش��ید    د   ر حالی که همه فکر 
کنند    د   ر د   نیا بد   ترین هس��تید   ، یا ترجیح 
می د   هید    بد   ترین عاش��ق د   نیا باشید   ، د   ر 
حالی که همه فکر کنند    بهترین هستید   ؟

با طرح این س��وال، باف��ت به طور خالصه 
یکی از حیاتی ترین اید   ه ها برای رس��ید   ن 
ب��ه زند   گ��ی خ��وب را ش��رح د   اد   ؛ تفاوت 
بین کارنام��ه د   رون��ی و بیرونی.کد   ام یک 
برای شما اهمیت بیش��تری د   ارد   : اینکه 
چگون��ه خود   تان را ارزیاب��ی می کنید    یا 
د   نی��ای بیرون��ی چگونه ش��ما را ارزیابی 

می کند   ؟ د   الیل تکامل��ی قابل د   رکی 
وجود    د   ارد    که چ��را این همه تحت 
تاثیر نظرات د   یگران هس��تیم، اما باز 

د   لیل نمی شود    امروز هم این تحت تاثیر قرار گرفتن ها 
منطقی به نظر برسد   . کاماًل برعکس، عقید   ه ی د   یگران 
بس��یار کم اهمیت تر از چیزی اس��ت که شما فکر می 
کنید   .اگر تعریف های د   یگران ش��ما را به آسمانها ببرد    
یا انتقاد    های ش��ان لگد   مال تان کند   ، تاثیر واقعی ش��ان 
روی زند   گی ت��ان به طور قابل مالحظه ای کمتر از 
احساس افتخار یا شرمند   گی د   رونی است که به 
شما د   ست می د   هد   . بنابراین خود   تان را رها کنید   . 
سه د   لیل برای آن وجود    د   ارد   : از فراز و نشیب های 
احساسی نجات پید   ا می کنید   . د   ر د   رازمد   ت شما 
نمی توانی��د    محبوبیت تان را ب��د   ون عیب و 
نقص مد   یریت کنید   .با تمرکز روی اعتبار و 
وجهه، د   رک ما نسبت به آنچه عمیقاً 
باعث خوش��حالی ما می شود   ، 
می ش��ود   .اهمیت  مخد   وش 
د   اد   ن ب��ه نظر د   یگران باعث 
ایجاد    نگرانی و تش��ویش د   ر 
شما می ش��ود   ؛ فشار و استرسی که برای 

زند   گی خوب قطعاً مضر است.

 نتیجه؟
د   نی��ا هر طور که د   ل��ش بخواهد    راجع به ش��ما می 
نویسد   ، توییت می کند    و پست می گذارد   . مرد   م انواع 
و اقسام شایعات خاله زنکی را برایتان می سازند   . نمی 
توانی��د    جلوی آنها را بگیرید   ، اما خوش��بختانه نیازی 

هم به این کار ند   ارید   . 
اگر سیاس��تمد   ار یا یک چهره مش��هور نیس��تید    و از 
طری��ق تبلیغ��ات پ��ول د   ر نمی آورید   ، د   یگ��ر نگران 
وجهه تان نباش��ید   . د   ر عوض س��عی کنید    کار به د   رد    
بخوری انجام د   هید   . بافت می گوید   : "اگر کاری انجام 
د   هم که د   یگ��ران از آن خوش ش��ان نیاید    اما خود   م 

حس خوبی نسبت به آن د   اشته باشم، خوشحالم. 
اگر د   یگران من را بابت کاری ستایش کنند    ولی خود   م 
راضی نباش��م، احس��اس ناراحت��ی می کنم."کارنامه 

د   رونی د   قیقاً همین است. 
پ��س روی آن تمرکز کنید    و با تعریف ها و انتقاد    های 
بیرونی به شکلی د   وس��تانه، اما با بی تفاوتی برخورد    
کنید   . این مطل��ب د   ر هنر خوب زند   گی کرد   ن رولف 

د   وبلی برد   اشته شد   ه است.

کود  ک فروشی، تلخ ترین فاجعه انسانی 

زند   ان خوشنامی!

هیچ زمامد   اری حق ند   ارد    از تقصیرهایی که شهروند   ان 
مرتکب می شوند    شکایت کند    چون تقصیرهای اینان 
یا از اهمال خود    او نشات می گیرند    یا از اینکه خود   ش 
سرمش��ق بد   ی برای شهروند   ان اس��ت. اگر د   ر احوال 
ملل��ی که امروز ب��ه د   زد   ی و راهزنی و معایبی از این 
قبی��ل متهم اند    نیک بنگریم خواهی��م د   ید    که چون 
زمامد   ارانش��ان د   ارای آن معایب اند   ، آنگونه ش��د   ه اند   . 
منطقه رومانیا پیش از آن که پاپ آلکس��اند   ر شش��م 
ش��هریاران کوچک را از آن جا بی��رون کند   ، نمونه ی 
زند   گی فس��اد   آلود    ب��ود    و هر بهانه کوچ��ک د   ر آنجا 
س��بب د   زد   ی و غارت و آد   مکشی می گرد   ید   . مرد   مان 
آن منطق��ه از آن رو چن��ان بود   ند    که زمامد   ارانش��ان 
فاس��د    بود   ند    نه از آن رو که، چنان که زمامد   ارانش��ان 
اد   ع��ا می کرد   ند   ، طبیعت مرد   مان فاس��د    ش��د   ه بود   . 
آن زمامد   اران تنگد   س��ت بود   ند    و می خواستند    مانند    
توانگ��ران زند   گی کنند   . از این رو چاره ند   اش��تند    جز 
اینک��ه راه د   زد   ی و غ��ارت د   ر پیش گیرند   ، و این کار 

را ب��ه روش های گوناگ��ون انجام می د   اد   ن��د   . یکی از 
وس��ایل زیان باری که از آن اس��تفاد   ه می کرد   ند    این 
بود    که با وضع قانون عملی را ممنوع می س��اختند    و 
آنگاه خود   شان نخستین کس��انی بود   ند    که موجبات 
تجاوز از آن قانون را فراهم می کرد   ند   ، ولی کسانی را 
که خالف قانون عمل ک��رد   ه بود   ند    هنگامی مجازات 
می کرد   ند    که می د   ید   ند    مرد   مان بس��یاری مرتکب آن 
تقصیر شد   ه اند   : پس مجازات برای نگاه د   اشتن حرمت 
قانون نبود    بلکه مراد   ش��ان این بود    که جریمه ای هر 
چه بیش��تر وصول کنن��د   . نتیجه این ب��ود    که مرد   م 
روز به روز فقیرتر می ش��د   ند    ولی بهتر نمی گرد   ید   ند   ، و 
فقیرش��د   گان به اموال کسانی د   ست د   رازی می کرد   ند    
ک��ه ضعیف تر از خود    ایش��ان بود   ن��د   . از این جا همه 
معایبی ریش��ه گرفتند    که پیش��تر برشمرد   م و منشا 

اصلی همه آن ها خود    زمامد   اران بود   ند   .
گزارش تیتوس لی ویوس س��خن م��را تأیید    می کند   : 
وقتی ک��ه فرس��تاد   گان روم مقد   اری از غنیمت ش��هر 

"ویی" را که وقف پرستشگاه آپولون بود    به پرستشگاه 
می برد   ند   ، راهزنان د   ریایی ش��هر لیپاریس د   ر سیسیل 
آن��ان را د   س��تگیر کرد   ن��د    و به ش��هر برد   ن��د   . چون 
تیماسی تئوس ش��هریار لیپاریس شنید    که آن اموال 
را چه کس��ان و به چه منظ��ور روانه کرد   ه اند   ، با اینکه 
د   ر ش��هر لیپاریس به جهان آمد   ه بود    مانند    شهروند   ی 

رومی رفتار کرد   ، و به مرد   م شهر گفت غارت کرد   ن 
چنین مالی د   ور از خد   اپرستی است، و فرستاد   گان 
روم را ب��ا اموال وق��ف آزاد    کرد    و ب��ه راه اند   اخت. 
لی ویوس د   ر این باره می گوید   : »تیماس��ی تئوس 
د   ل های مرد   مان را، که همیش��ه مش��ابه زمامد   ار 

خویش اند   ، با احس��اس خد   اپرستی آکند   ه 
بود   .« لورنتس��و د   ِ مد   یچی نی��ز د   ر تا یید    
این سخن می گوید   : »مرد   مان از سرمشق 

زمام��د   ار پی��روی می کنن��د    چون همیش��ه 
چشم شان به زمامد   ار د   وخته است. این مطلب برگرفته 

از گفتارها، نیکولو ماکیاولی، کتاب سوم است.

اد   بیات کود   ک د   ر نهاد   ینه س��اختن تقس��یم جنس��یتی کار و همچنین 
ارزش گذاری جنس��یتی کار می تواند    تاثیر بس��زایی د   اش��ته باشد    آنچه 
د   ر این نمونه مش��اهد   ه میکنیم ایجاد    نوعی خط کش��ی و حالت مقایسه 
ای بی��ن کار زن و مرد    د   ر ذهن کود   ک و ارزش د   هی نابرابر و پایینتر به 
کار خانگی س��ت که بد   ون د   ستمزد   ، مس��تمر و بی وقفه توسط زنان د   ر 
خانه ها انجام میش��ود   ، که با مقایس��ه تن چاق زنانه و تن نحیف مرد   انه 
به عنوان نش��انه ای از س��خت کوشی مرد   انه و تن پروری زنانه به تصویر 
کش��ید   ه می شود   . د   ر این شعر که برای کود   کان طراحی شد   ه میخوانیم 
که پد   ر فرد    زحمتکشی ست که به سختی پول د   ر می آورد    و هرچه د   ارد    
د   ر راه خد   مت به همس��ر و د   خترش خرج میکند    و همسر و د   ختر هر د   و 
پرخور و چاق و س��یری ناپذیرند    که گویی ماد   ر هیچ کارکرد   ی د   ر جهت 
حفظ این خانواد   ه ند   ارد    و صرفاً به مهربانی و د   ستپخت خوب وی بسند   ه 

شد   ه و این پد   ر است که بار این خانواد   ه را به تنهایی بر د   وش میکشد   !

کود   ک از راه کتاب اس��ت که چهره ي اجتماع را میبیند    و با نقش��ها و 
روشهایي که باید    د   ر پیش بگیرد   ، آشنا میشود    بنابراین یکی از مهمترین 

راهبرد   ها د   ر جهت رشد    جامعه ، اد   بیات کود   کان است.
اد   بی��ات کود   کان عبارت اس��ت از هرگونه متنی ک��ه با چارچوب و طرح 
مش��خصی به طور عمد    و یا غیرعمد    برای کود   کان آفرید   ه ش��د   ه باش��د    
)محور س��اختاری( به صورتی که کود   ک با آن ارتباط برقرار کند    )محور 
ارتباط شناس��ی( و این رابطه منجر به برانگیختن احساسات و عواطف و 
پد   ید    آمد   ن لذت زیبایی ش��ناختی شود    )محور زیبایی شناسی( و تأثیرات 
خاص روحی و روانی روی کود   ک بگذارد    و س��بب رشد    شناخت او شود    

)تأثیر شناخت شناسی(.
نوش��تن کار د   شواري اس��ت اما براي کود   کان، نوشتن د   شوارترین کارها 
اس��ت بنابراین کشورهاي معتقد    به ارزش انسان و ضرورت تربیت مد   اوم 
د   ر طول زند   گي، به ویژه د   وران کود   کي و نوجواني، فعالیتهاي چشمگیري 

د   ر گسترش اد   بیات کود   کان و نوجوانان د   ارند    و عالوه بر انتشار روزنامه ها 
و مجالت خاص ایش��ان کنگره ها و کنفرانس��هایي با شرکت کارشناسان 
فني براي بحث د   ر کیفیت بهره برد   اري مطلوب از این عامل مهم آموزش 
و پرورش غیرمستقیم و گسترش و غني تر ساختن آن تشکیل مي د   هند   ..

اگر جامعه به د   نبال ارزش های نوین باش��د    باید    د   ستان خود    را به سوی 
کود   کان د   راز کند   . بنابراین باید    توجه د   اش��ت که انتخاب قصه با د   ر نظر 
د   اشتن ابزار رش��د    کود   ک و وسایل آموزش و پرورش غیرمستقیم هد   ف 

بسیار مهم است،
یافته های پژوهشگران حاکی از آن است که د   ر بخشی وسیع از اد   بیات 
کود   ک و از جمله اد   بیات د   استانی واقع گرا، نویسند   گان با انتقال ذهنیات 
و تجربیاتی که به تد   ریج د   ر ذهنش��ان رس��وخ کرد   ه، به بازتولید    و تد   اوم 
کلیش��ه ها، خواسته یا ناخواسته، یاری می رسانند   . این مطلب را پرستو 

فرخی نوشت.

نقش اد  بیات کود  کان د  ر بازتولید   سکسیسم

د   ولت مد   ارس د   انش آموزان اتباع خارجی را از هموطنان ایرانی جد   ا نمی ش��ود   . سیاست د   ایر 
کرد   ن مد   ارس به صورت ترکیبی سیاست صحیح د   ولت است، و به د   انش آموزان کمک می کند    
که با س��ایر همس��االن خود    از ملیت ها مختلف ارتباط فرهنگی برقرار کند   ؛ ساالنه ۴۰۰ نخبه 
از د   انش آموزان اتباع خارجی انتخاب می ش��وند    و به مد   ارس ویژه ایران ورود    پید   ا می کنند   . 
۴۷۷ هزار و ۹۵۳ نفر د   انش آموزان افغانستانی د   ر مد   ارس کشور تحصیل می کنند    و بیش از 
۵۰۵ هزار د   انش آموز از سایر ملیت ها نیز د   ر مد   ارس کشور د   ر حال تحصیل هستند   .خد   مت به 
د   انش آموزان و د   انش��جویان اتباع خارجی را یک وظیفه اخالقی و انسانی است. د   ر بخش آموز 
فنی و حرفه ای ۱۶ هزار نفر ساالنه آموزش می بینند    ۵۳۶ د   انشجو د   ر حوزه وزارت بهد   اشت 
و د   ررسته های مختلف پزشکی و بیش از ۲۲هزار ۳۰۰ د   انشجو د   ر وزارت علوم د   ر رشته های 
غیرپزشکی د   ر حال تحصیل هستند   . د   ر برخی موارد    به د   لیل نبود    قانون، برخی مسائل را ایجاد    
کرد   ه بود    که با تصویب و اجرای قانون تابعیت فرزند   ان این مشکالت به سرعت رفع می شود   .

طبق آمار و گزارش بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی قانونی د   ر کشور د   اریم و حد   ود    ۲.۵ 
میلیون مهاجر بد   ون مجوز وارد    ایران شد   ه اند   .د   ید   گاه به این مساله اخالقی است و نباید    برخی 

رفتارها و برخورد   ها را پای سیاست ها و رفتارهای عمومی ما نوشته شود   .  

قانون تحصیل اتباع خارجی د   ر ایرانمرد  مان از سرمشق زمامد  ار پیروی می کنند  

ثبت نام فرزند  ان اتباع ماد  ران ایرانی 
برای د  ریافت شناسنامه

بانی کنسرت های خیریه

منصور حاجی مد   یر کل اتباع و مهاجرین خارجی اس��تاند   اری تهران:پس از مصوبات مجلس 
ش��ورای اس��المی و د   ولت د   ر خصوص اعطای شناس��نامه به فرزند   ان ماد   ر ایرانی، شیوه نامه 
اجرایی این طرح به اس��تان رس��ید   ه است و بر همین اساس عملیات ثبت نام از طریق سامانه 
اینترنتی اد   اره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور ب��ه آد   رس www.bafia.ir  آغاز 
شد   ه است.متقاضیان د   ر این سامانه باید    عملیات ثبت نام خود    را انجام د   هند    و سپس براساس 
نوبت د   هی که به این افراد    اختصاص د   اد   ه می شود   ، زمان مراجعه حضوری برای ارائه مد   ارک 

مورد    نیازی به آنها اعالم می شود   .

قمر خانم سید   حس��ینخان مش��هور به قمرالملوک وزیری د   ر سال ۱۲۸۴ د   ر تاکستان 
قزوین زاد   ه شد   .او به همراه ماد   ربزرگش به مجالس عزا می رفت و با شور و نوای کود   کانه 
و صد   ای خوشش مجلس را به یک کنسرت موسیقی تبد   یل می کرد   : "من مد   یون تربیت 
اولیه خود   م هس��تم. همان پامنبری کرد   ن ها به من جرأت خوانند   گی د   اد   ".او نخس��تین 
خوانند   ه زنی است که ترانه های سیاسی و اجتماعی را برای اجرا د   ر کنسرت ها و ضبط 
صفحه برگزید   ، کنس��رت های خیریه ترتیب د   اد    و سود    بیشتر برنامه هایش را خرج ۱۲ 

فرزند   خواند   ه اش و چند    پرورشگاه می کرد   .

س��اقی عقیلی نقال و بازیگر تئاتر، تلویزیون و س��ینما اس��ت با پشتیبانی 
وی و جمع��ی از نقاالن د   ر س��ال ۱۳۹۰ نقالی به ثبت جهانی د   ر یونس��کو 
رسید   .او پرد   ه خوان، مد   رس د   انشگاه و پژوهشگر نمایشهای سنتی و شاگرد    
اس��تاد    د   اوود    فتحعلی بیگی ست. س��اقی عقیلی د   ر بسیاری از روزنامه ها و 
وبس��ایت های معتبر به عنوان اولین زن نقال ایرانی معرفی شد   ه است.ساقی 
عقیل��ی د   ر ۱۸ تیر ۱۳۴۰ د   ر تهران متولد    ش��د   . پ��د   ر او از عالقه مند   ان و 
کوش��ش گران د   ر زمین��ه حفظ تاریخ و اد   بیات کهن ای��ران زمین و د   ارای 
کتابخانه ای نفیس سرش��ار از کتب قد   یمی و کم نظیر به زبان فارس��ی بود   . 
عموی وی عبد   اهلل عقیلی، محقق، مورخ و سکه شناس��ی نامی است که آثار 
باس��تانی و گرانبهای خود    را به منظور ثبت و حفظ و ماند   گاری، به آستانه 
قبله تهران تقد   یم کرد   ه است.ساقی عقیلی د   ر نمایش مجد   د    خاتون - برگرفته 
از پرد   ه نئی بهرام بیضایی - به کارگرد   انی ساسان مهر پویان به ایفای نقش 
پرد   اخت. نمایش خاتون زیر نظر د   اوود    فتحعلی بیگی به شیوه نقالی تمرین 
و اجرا ش��د    - شیوه ای مشابه ش��یوه بازی د   ر مرگ یزد   گرد    بیضایی و مویه 
جم قطب الد   ین صاد   قی. بازی او د   ر این نمایش و ایفای نقشش همچون یک 

نقال زن باعث ش��د    به امکانات و کاربرد    و تکنیک های نقالی بیش��تر واقف 
ش��ود    و نقالی را بیش از پیش پی  بگیرد   .ساقی عقیلی پس از سال ها تجربه 
د   ر نقالی د   ر جشنواره نمایش های آیینی و سنتی سال ۱۳۸۰ نقل گرد   آفرید    
ش��اهنامه را اجرا کرد   . ژست ها و حرکات مطابق با نقش گرد   آفرید   ، تحرک 
و انعطاف فیزیکی و بیان حماس��ی او د   ر این نقل تمامی بینند   گان و برگزار 
کنند   گان جشنواره را ش��گفت زد   ه کرد   . او با تصویر کرد   ن جنگ سهراب و 
گرد   آفرید    جانی د   وباره به نقالی بخشید    و ثابت کرد    که زنان می توانند    نقالی 
را به ش��کل سنتی و چه بسا مطابق با زیبایی شناسی تماشاگران امروز اجرا 
کنند   .د   ر این جشنواره ساقی عقیلی به عنوان بهترین بازیگر زن جشنواره از 
سوی تماشاگران برگزید   ه شد   .ساقی عقیلی د   ر ارد   یبهشت سال ۱۳۸۷مطابق 
با ۲۰۰۸ میالد   ی همراه با استاد   انی چون د   اوود    فتحعلی بیگی، مرشد    ترابی 
و ساسان مهرپویان راهی ایتالیا شد    و د   ر شهرهای چرویا و تورینو، استاد   ان 
و د   انش��جویان ایتالیا برای اولین بار شاهد    نقالی یک زن نقال ایرانی بود   ند   .

او می گوید    وقتی برای د   وستان خارج از کشور نقالی می کرد   ه، متوجه شد   ه 
است نسل د   وم ایرانیان خارج از کشور با شاهنامه و کالمش بیگانه اند    چون 

زبان فارسی را به د   رستی نمی د   انند   . برای همین تصمیم گرفته است نقالی 
ش��اهنامه را به زبان انگلیسی اجرا کند   .گروه نقالی مد   رنی که ساقی عقیلی 
به راه اند   اخته، با استفاد   ه از تکنولوژی، زبان های مختلف و تصویر، کوشید   ه 
است مخاطبانی د   ر س��نین مختلف د   اشته باشد   . او به زبان انگلیسی نقالی 
می کند    و می گوید    ناچار اس��ت متن ها را کوتاه کند    اما انگیزه اش این است 
که با ساد   ه و کوتاه کرد   ن متن ها و اجرای آن به زبان انگلیسی برای کود   کان 
و نوجوانان خارج از ایران، ش��اهنامه را به چیزی تبد   یل کند    که د   ر خاطره 
کود   کی  آن ها ثبت شود   .ساقی عقیلی د   ر کنار فعالیت های حرفه ای گسترد   ه 
برای معرفی، آموزش و گس��ترش فرهنگ و هنر ایران خد   مات زیاد   ی را به 
شکل افتخاری و رایگان انجام د   اد   ه است که به عنوان نمونه می توان به موارد    
زیر اش��اره کرد   : اجرای نقالی د   ر روس��تاها و شهرهای مختلف، جشن های 
ایرانی سد   ه و مهرگان برای جامعه زرتشتیان ایران، آموزش نقالی به کود   کان 
د   ر مد   ارس )از د   وره ابتد   ایی تا د   بیرستان(، نوشتن طومارهای نقالی و نهاد   ن 
مقاالتی د   رباره تاریخ نقالی و نقالی د   ر ایران د   ر سایت ها و وبالگ ها، آموختن 
زبان ناش��نوایان برای آموزش نقالی به آن��ان و آموزش نقالی به نابینایان و 
ناشنوایان که ثمره آن پرورش و معرفی د   و نقال روشن د   ل به نام های سمیه 
باقر پور و امین طاهریان به جامعه نقالی ایران است؛ نقاالن روشن د   لی که 
د   ر جشنواره بانوان سال ۸۸ و به مناسبت روز جهانی معلولین د   ر خانه تئاتر 

نقل فرود    سیاوش را اجرا کرد   ه اند   .

زن نقالی که شاهنامه را به انگلیسی روایت می کند    

زن د  ر شاهنامه

کاهش ازد   واج د   ر روستاها و شهرها

باز شد   ن پای یک زن به فوتبال مرد   ان

 شاهنامه کتابی است که زن د   ر سراسر آن حضور د   ارد   ؛ برعکس ایلیاد    هومر که د   ر آن 
س��یمای زن پرید   ه رنگ و کم اهمیت اس��ت. زن د   ر ایلیاد   ، آتش فاجعه را برمی افروزد    
و خود    کنار می نش��یند   . این گونه اس��ت هلن که زیبایی شوم و تباه کنند   ه اش موجد    

جنگ است. 
د   ر د   وران پهلوانی ش��اهنامه، حضور زن لطف و گرم��ی و نازکی و رنگارنگی به ماجراها 
می بخش��د   . این زن ها هس��تند    که به د   استان های ش��اهنامه آب و رنگ بخشید   ه اند   . 
اگ��ر تهمینه نبود    مرگ س��هراب آن قد   ر موثر و غم انگیز جل��وه نمی کرد   . همین گونه 
اس��ت مرگ فرود    اگر جریره نبود   ، و مرگ سیاوش اگر فرنگیس نبود   ، و مرگ اسفند   یار 
اگر کتایون نبود   ، و مرگ رس��تم و تراژد   ی زال، اگر رود   ابه نبود   . سیمای تراژیک زن د   ر 
ش��اهنامه به نجیب تری��ن و پاکیزه ترین نحو یعنی به عنوان ماد   ر و همس��ر جلوه می 
کند   ، نه به عنوان معشوقه. د   ر تمام د   استانهای شاهنامه حضور زن را می بینیم. د   ر تمام 
د   وران پهلوانی، از سود   ابه که بگذریم، یک زن پتیاره د   ید   ه نمی شود   . اکثر زنان شاهنامه 
نمونه ی بارز زِن تمام عیار هس��تند    که د   ر عین برخورد   اری از فرزانگی و بزرگ منشی، 

از جوهر زنانگی و زیبایی نیز به نحو سرشار بهره مند   ند   . 
زن خوب د   ر ش��اهنامه، زنی است که زیبایی و رعنایی را با آهستگی و فرزانگی، و شرم 
را با خواهش جمع د   اشته باشد   . شرم، نخستین صفت زن است. آوای نرم نشانه ی اد   ب 

و آزرم است و آهستگی نشانه ی بزرگ منشی. 
صفت د   وم، خرد    و فرزانگی اس��ت. از این لحاظ زن همپایه ی مرد    است، زیرا برای مرد    
نیز خرد   مند   ی مهم ترین صفت ش��ناخته ش��د   ه است. د   ر کنار آهستگی و خرد   مند   ی و 
ش��رم و شایستگی، چاره گری و زبان آوری نیز صفت مقبولی است. نمونه ی بارز زنان 
کد   بانو و چاره گر و س��خند   ان، سیند   خت زن مهراب کابلی و ماد   ر رود   ابه است. این زن 
د   ر جریان عش��قبازی د   خترش با زال چنان پختگ��ی و تد   بیر به خرج می د   هد    و چنان 
ظرافت را با زیرکی می آمیزد   ، که امر مشکل ازد   واج زال و رود   ابه به همت او آسان می 

شود    و کشورش از بالیی بزرگ که تا آستانه اش آمد   ه نجات می یابد   .
عشق د   ر شاهنامه د   ر عین برهنگی، پاک و نجیبانه است. رابطه ی زن و مرد    بی آنکه به 
تکلّف و تّصنع گرایید   ه باشد    از تمد   ن و فرهنگ آن قد   ر مایه د   ارد    که بتواند    با ظرافت و 
پاکیزگی همراه باشد   . د   ر د   وران پهلوانی شاهنامه، تنها یک مورد    می بینیم که عشق به 
کام نمی رس��د    و آن عشق ناگهانی و نافرجام سهراب به گرد   آفرید    است. و تنها د   ر یک 
مورد   ، عشق، ناپاک و نارواست و آن عشق سود   ابه به سیاوش است. این مطلب را استاد    

محمد    علی اسالمی ند   وشن نوشت.

براس��اس آمارهای سازمان ثبت واحوال کش��ور، د   ر پایان سال ۱۳۹۲ تعد   اد    ازد   واج های 
کشور نزد   یک به ۷۹۴هزار بود   ه که این میزان با کاهش ۳۳ د   رصد   ی د   ر سال ۱۳۹۸ به 
۵۳۰هزار و ۲۲۵ ازد   واج رس��ید   ه است.طی این مد   ت، د   ر مناطق شهری تعد   اد    ازد   واج ها 
از ۶۸۳ هزار د   ر سال ۱۳۹۲ با کاهش ۳۱ د   رصد   ی د   ر سال گذشته به ۴۶۸ هزار و ۳۰۴ 
ازد   واج رس��ید   ه و د   ر مناطق روس��تایی نیز تعد   اد    ساالنه ازد   واج ها از ۱۱۰هزار ازد   واج د   ر 
س��ال ۱۳۹۲ با کاهش ۴۴ د   رصد   ی به حد   ود    ۶۲هزار ازد   واج رسید   ه است.کاهش شد   ید    
ازد   واج د   ر مناطق روس��تایی عالوه بر همه د   الیل��ی فرهنگی و اقتصاد   ی و اجتماعی که 
برای تاخیر د   ر ازد   واج جوانان ذکر می ش��ود   ، یک د   لیل اقتصاد   ی-اجتماعی د   یگری نیز 
د   ارد    ک��ه آن هم، افزایش مهاجرت جوانان و به عبارتی د   یگر خروج نیروی کار جوان از 
روستاها است که د   ر نتیجه بر روی آمارهای ازد   واج د   ر روستاها نیز تاثیر منفی گذاشته 

است.

وزنه برد   ار زن اروپا مسلمان شد   
د   ر حال��ی ک��ه د   و هفت��ه پی��ش، رب��کا کوه��ا وزنه ب��رد   ار لتونیای��ی قهرم��ان زن��ان اروپا خبر مس��لمان 
ش��د   نش را د   ر صفح��ه ش��خصی اینس��تاگرامش منتش��ر ک��رد   ، ح��اال خب��ر خد   احافظ��ی اش از ورزش 
 حرف��ه ای ب��ه گ��وش می رس��د   .اد   وارد   ز آند   روش��وویچ مرب��ی ای��ن وزنه ب��رد   ار د   ر توییت��راش خد   احافظی 

ربکا کوها را تایید    کرد   .

فد   راسیون فوتبال هلند    د   ر اقد   امی جالب توجه به یک خانم اجازه حضور د   ر لیگ مرد   ان این کشور را د   اد   ه است.
الن فوکما که ۱۹ سال سن د   ارد   ، به اولین بازیکنی تبد   یل خواهد    شد    که به عنوان یک زن د   ر رقابت های فوتبال 
مرد   ان شرکت خواهد    کرد   . این اتفاق د   ر کشور هلند    رخ د   اد   ه و این خانم حاال قاد   ر خواهد    بود    برای یک تیم د   سته 

نهمی این کشور به مید   ان برود   .

منیرالسلطنه 
منیرالس��لطنه زن ناصرالد   ین شاه را 
کمتر از باقی زنان او می شناس��یم. 
زنی نیکوکار که ثروت خود    را وقف 
ام��ور خیریه کرد   . وی مد   رس��ه ایی 
ب��ه نام منیریه بنا نه��اد    و موقوفاتی 
از ته��ران و مازند   ران را برای هزینه  
های این مد   رس��ه تعیین کرد   . تنها 
زنی اس��ت ک��ه هنوز نام��ش روی 
قطعه ای از این ش��هر ماند   ه اس��ت: 
مید   ان منیریه و محله منیریه به نام 

اوست!
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مراجعه فرمایید  .

خد   مت  خوانند   گان محترم و س��روران  مش��ترک و غیر مش��ترک که به نوعی 
پولی یا مجانی هر ماه یک نس��خه جرید   ه  ما را د   ریافت می کنند    , عارضم که 
این قضیه بر قاریین معظم پوشید   ه و مخفی نیست که د   ر این د   وران وانفسای 
گران��ی کاغذ وس��رانه  مطالعه یک صد   م ثانی��ه د   ر روز  هموطنان فرهیخته  , 
جیگر ش��یر و سر پر س��ود   ا می خواهد    که جرید   ه د   اری کنی. اوضاع ما به مثل 
مستاجری می ماند    که هر ماه رویش را برنگرد   اند   ه آخر ماه می شود    و خستگی 
کار از یک طرف و چمچاره پرد   اخت هزینه های اصلی و فرعی  و بالخص چک 
چاپخانه از طرف د   یگر روزها و ماهها و سالهای آیند   ه را چون زهر بر ما کوفت  
و خواب به چش��مانمان حرام می کند   .منظور این است که با تمام این وزاریات 
س��عی کرد   یم از قلم نویس��ند   گان زبرد   ست آب زیرکاه و طنزیم کنند   گان نامی 
د   یروز و امروز که کم  هم الکی نیستند    مستفیضتان کنیم. نتیجه اینکه جرید   ه 
ای که به طبع و نظرتان می رس��د    یکی از هزاران نبوغ نهانی ماست که بعضی 
ها می د   انند    و به روی مبارکشان نمی آورند    آن هم به د   الیلی که ما می د   انیم 
و ش��ما  نمی د   انید     و بهتر اس��ت خود   تان را د   رگیر مشکالت  ما نکنید   . به قول 
قضی��ه ت��ق ریز نومچه هد   ایت خان   عزیز که اگر می د   انس��ت هواخواه پر و پا 
قرصی چون ما د   ارد     هر گز از افسرد   گی د   ر عنفوان جوانی د   ر غربت خود   کشی 
نمی کرد    ,خوش��بختانه بر عکس خیلی از س��ایر همکاران یک کلمه از جاهای 
د   یگر بد   ون ذکر منبع د   زد   ی نکرد   ه ایم و اصلن احتیاج به چنین عملی ند   اشتیم 
.  و ام��ا قضی��ه رنگ عوض کرد   نم��ان را به پای قضیه ماجراه��ای آقای ملون 
نگذاری��د    . بلکه بد   لیل پاره ای  منظور بعضی مش��کالت  فنی د   ر چاپ  هیئت 
تحریره تصمیم به د   ورنگی گرفتند   , سو تفاهم  نباشد   ،  منظور همان  چاپ د   و 
رنگ بود    که مالحظه می فرمائید   .  وایضا  بقول قضیه وای بحال نومچه صاد   ق 

خان , جونم واسه شما بگه آقام که شما باشید    :
وای بحال آن کس��ی که از س��بک و س��یاق تک و آس ما  کپی برابر اصل کند    
و ما خبرد   ار ش��ویم که وا مصیبتا به حالش , آن س��رش ناپید   ا که اگر کسی پا 

روی کفش ما بگذارد   .
وای بحال آن کسی که اقد   ام به انتشار مطالب ما بد   ون ذکر منبع  کند   .

وای بحالش اگر از ما  و نویس��ند   گان ما بد    بگوید    , انتقاد    کند    , نطق و مسخره 
کند     که رسواش می کنم من .

و ایضا بقول قضیه جایزه نومچه د   وست بزرگوارمان  , د   ر پیشگاه اد   با و فضالی 
جلیل القد   ر و ارباب علم و د   انش پوشید   ه  و مخفی نماناد    که اینجانبان تصمیم 
قطع��ی گرفتی��م که هرکس کم��ر همت بر میان بند   د    و به  م��ا آگهی د   هد     و 
مش��ترک ش��ود   , ما را د   ر امر خیر ی که گفتیم  یاری نماید    عالوه بر س��هیم 
ش��د   ن د   ر ثواب آن  به عنوان اسپانس��رینگ و حامی د   ر تمام صفحات با د   رج 
لوگو تجلیل و قد   رد   انی می گرد   د    .باش��د    که اش��خاص د   یگر تش��ویق شوند     و 
عبرت س��ایرین گرد   د    . البته نه اینکه کار و بار زند   گی خود   ش��ان را ول کنند    و 
فقط س��نگ ما را به س��ینه بزنند    .د   ر پایان به قول تقد   یم نومچه هد   ایت : ای 
خوانن��د   گان معظم و گرام��ی ! ما این جرید   ه را با کمال احترام , د   و د   س��تی , 
تقد   یم می کنیم به شما .خد   اوند    حامیان و تعریف کنند   گان ما را توفیق و پول 

عنایت فرمایاد   !

ته مقاله
مد     یر مسئول

»اهد ای تخمک زیر ۳۰ س��ال قد بلند  و سفید  و چشم رنگی از حوالی شیراز 
نیازمند یم. اهد ای تخمک س��بزه رو و بانمک از تهران اعالم آماد گی کرد ند . 
رحم اجاره ای مطلقه و د ارای سابقه بارد اری موفقیت آمیز از ارومیه نیازمند یم. 
خانم مطلقه برای صیغه ب��ارد اری همراه با حقوق مکفی و محل زند گی د ر 

خراسان نیازمند یم«.
اینها بخشی از آگهی های بازار مکاره اینستاگرامی زنانی است که یا تخمک 
می فروش��ند  یا رحم اجاره می د هند  یا ازد واج موقت می کنند  تا بارد ار شوند  
و بع��د  از ۹ ماه بچ��ه را به خانواد ه د ر آرزوی بچ��ه ای بد هند  و خد احافظی 
کنند . زنانی که بیش از ۹۰ د رصد ش��ان از طبقه محروم و فرود ست هستند  
و رنجی را متحمل می ش��وند ؛ برای آنکه بتوانند  پول به د س��ت آورند . زنانی 
نهایتا ۳۴س��اله که اکثرشان سابقه زند گی شکست خورد ه د ارند  و به واسطه 
پیشنهاد  هایی از سوی د الالنی که آنها را به خانواد ه د ر آرزوی فرزند  متصل 
می کنند ، عضوی از بد ن شان را اجاره می د هند  یا می فروشند  که زند گی بخش 
اس��ت.  زنانی که عمد تا قربانی یکی از کلینیک های خصوصی ناباروری د ر 
شمال تهران هس��تند ؛ چراکه پروسه اهد ای تخمک و ماد ر جایگزین  شد ن 
د ر بیمارستان های د ولتی و مراکز مرجع کار سختی است و نیاز به جلسات 
مش��اوره د ارد ؛ زنانی که د ر این کلینی��ک چند ین و چند  بار اهد ای تخمک 

می کنند  و کس��ی به فکر بار روانی ای که آنها تا آخر عمر با خود شان حمل 
می کنند ، نیس��ت. این گزارش روایت این زنان اس��ت و قصه بچه هایی است 
ک��ه از تخمک های اهد ایی به د نی��ا می آیند  یا د ر رح��م زن د یگری د وران 
جنینی شان را می گذرانند . پید اکرد ن ش��ان کار ساد ه ای نبود . مراکز رسمی 
د رمان ناباروری د وس��ت ند اش��تند  د ر ماجرا د خالت کنند  و چاره، توسل به 
آگهی های اینترنتی بود . کافی است هشتگ رحم اجاره ای یا ماد ر جایگزین را 
د ر اینستاگرام جست وجو کنید  تا به د نیای عجیبی وارد  شوید  که گاهی زنان 
شبیه برد ه د ر آن خرید  و فروش می شوند . یکی از صفحات را د نبال می کنم و 

نتیجه  موفقیت آمیز است. صفحه متعلق به یکی از واسطه هاست.
 آنه��ا به خود ش��ان نام لی��د ر می د هند . اس��توری های روزان��ه، د نبال زنان 
خوش س��یما و خوش اند ام برای اهد ای تخمک اس��ت یا زن��ان مطلقه ای را 
می خواهند  تا به جای ماد ر جایگزین ۹ ماه رحم شان را اجاره بد هند . بیشتر 
واسطه ها شماره تلفنی را هم برای ارتباط با مشتری ها د ر صفحه گذاشته اند . 
بع��د  از تماس با چند  واس��طه باالخره یکی از آنه��ا حاضر به صحبت کرد ن 
می شود . خانم اسد ی کارش واسطه گری میان زنان نابارور و کسانی است که 

از طریق اهد ای تخمک و ماد ر جایگزین شد ن روزگار می گذرانند . 
او د رباره اینکه بیشتر زنانی که تن به اهد ای تخمک و ماد ر جایگزین  شد ن 

می د هند ، چه کسانی هستند ، می گوید : »به جز موارد  بسیار محد ود ی ماد ر 
میانج��ی و تخمک اهد ایی )رحم جایگزین یا رحم اهد ایی( که از د وس��تان 
بسیار نزد یک هستند  یا خانمی است از اقوام که حاضر به کمک و جایگزینی 
رحم شان و اهد ای تخمک می شود ، عموما خانم هایی که د اوطلب اهد ای رحم 
یا تخمک هستند ، از طبقه نیازمند  جامعه اند . من با وجود  بیش از ۱۰ سال 
فعالیت د ر این حوزه به عنوان لید ر چنین پروژه هایی هنوز شاهد  حتی یک 
مورد  اهد ای رحم یا تخمک با انگیزه ای جز نیاز مالی نبود ه ام«. او د ر پاس��خ 
به این س��ؤال که هر ماد ری چند  بار می تواند  ماد ر میانجی ش��ود  یا تخمک 
اجاره د هد ، نیز می گوید : »این س��ؤال بس��تگی کامل به شخص اهد اکنند ه 
رحم یا تخمک د ارد ؛ مثل د یگر موارد  پزش��کی س��ن، وزن، میزان سالمت، 
بنیه عمومی و... د اوطلب اس��ت که تعد اد  د فعات اهد ا و فاصله بین د و اهد ا 
را با تشخیص پزشک تعیین می کند ؛ اما شاید  بتوان گفت عموما اهد ا برای 
چند  بار با فواصل چند ین ماهه برای تخمک و چند ساله برای رحم امکان پذیر 
است. بعضی از خانم ها به د لیل سن باال یا مشکالتی د ر تخمد ان ها یا به علت 
بعضی بیماری های د یگر امکان بارد اری با استفاد ه از تخمک های موجود  د ر 
تخمد ان های خود شان را ند ارند . برای همین است که پزشکان متخصص با 
اس��تفاد ه از تخمک اهد ایی و تلقیح آزمایش��گاهی اقد ام به د رمان و باروری 
خانمی که د چار این مشکل است، می کنند . البته این لقاح با استفاد ه از اسپرم 
همسر بیمار انجام می شود  و استفتائات الزم و کامل از حوزه های علوم د ینی 
و علما انجام ش��د ه و د ر ش��رعی و قانونی بود ن این گونه د رمان کوچک ترین 

ترد ید ی وجود  ند ارد «. این مطلب را شهرزاد  همتی د ر شرق نوشت.

از رنج از د ست د اد ن می گویند 

طرح: کامبیز د    رمبخش

م��ی گویند  ماد ربزرگانمان د ر گوش��ه تاریک مطب��خ، اوهام می بافتند  و 
خیال می پروراند ند . می نویس��ند  ماد رانمان د انش و هنری ند اش��تند  تا 
به د خترانش��ان بیاموزند .  من د ر گوشه گوشه تاریخ سرزمینم زنانی می 
بین��م هنرمن��د ، صبور، د انا، د لیر که پخته اند  و شس��ته اند  و بافته اند  و 
رفت��ه اند  و د وخته ان��د  وووو ... . و ناگهان د ر بزنگاه های تاریخ از میان 
خاکس��تر اجاق هایش��ان  آزاد ی و آزاد ی خواهی را فریاد  کشید ه اند  

و م��ن مبهوت همه این ف��راز و فرود ها، د ر این میانه ایس��تاد ه ام. کاش 
تاریخ را یک بار د یگر بنویس��یم .د ر جس��تجوی ماد ران��م، تاریخ را ورق 
می زنم. س��کوتی عمیق حکمفرماست. کجا هستند ، گویی نیستند ، غبار 
فراموشی برسرگذشت آنها نشسته، قصه هاشان تاریک است،  صد ای قد م 
هایشان از د ورهای د ور به گوش می رسد ، گویی هیچ کس آنان را ند ید ه  
و نش��نید ه، روایتی نیس��ت .  فریاد هایش��ان د ر فراس��وی زمان پیچید ه، 

ص��د ای گام های استوارش��ان د ر کوچه های تبریز و ش��اه عبد العظیم و 
ری و اصفهان و ... انعکاس د ارد  و خونشان د ر پشت سنگرهای مشروطه 
خواهان  به س��رخی الله هاس��ت که بر زمین ریخته، آنجا که رو د ر روی  
بیگانه ایستاد ند  و عد الت خواستند  اما قلمی، کالمی را برای آنان نسرود ه، 
چه کسی از ماد ران من سخن خواهد  گفت؟.این مطلب را  حمیرا رنجبر 

عمرانی نوشت.

در گوشه گوشه تاـریخ سرزمینم 

روند   افزایش کم سابقه قیمت سکه از سال گذشته آغاز 
ش��د   و د  ر ماه های اخیر به اوج رس��ید  . یکی از اقشاری 
که این مس��اله بر زند  گی ش��ان تاثیر مستقیم گذاشته، 
آن د  س��ته از زوج هایی هس��تند   که به د  لیل طالق و به 
اجرا گذاشته شد  ن مهریه، باید   مهریه زوجه را پرد  اخت 
کنند  .عرف د  اد  گاه های خانواد  ه این اس��ت که با توجه به 
وضعی��ت د  رآمد  ِی مرد  ، ش��یوه پرد  اخت مهریه - که به 
صورت یک رس��م، عمد  تا د  ر قالب تعد  اد  ی س��که بهار 
آزاد  ی تعیین ش��د  ه است - را قس��ط بند  ی می کنند  . با 
این حال، کس��انی که مثال با سکه سه میلیون تومانی 
د  رخواست تقسیط کرد  ه بود  ند  ، حاال با سکه ۱۱ میلیونی 
مواجهند   و همین مساله مراجعه به د  اد  گاه های خانواد  ه 

را افزایش د  اد  ه است.

عباس مس��جد ی آرانی رییس سازمان پزش��کی قانونی د ر 
حوزه اخالل جنسیتی د ر سال ۹۸، ۵۸۰ پروند ه مطرح شد . 
گف��ت : ۴۰۰ پروند ه مربوط به زنان می باش��د  که حاکی از 
ان اس��ت که تغییر جنسیت د ر خانم ها افزایش یافته است. 

و تنه��ا  ۱۰۳ مورد  آن تایید  ش��د ه اس��ت. ۱۸۰ پروند ه نیز 
مربوط به د رخواس��ت تغییر جنس��یت د ر آقایان می باشد ، 
که ۵۶ مورد  آن تایید  ش��د ه اس��ت.این د ر حالی اس��ت که 
د ر گزارش��ی سازمان پزش��کی قانونی ایران از ثبت ۸۵ هزار 
و ۴۲۰ مورد  همس��رآزاری د ر سال ۱۳۹۸  خبر د اد ه است . 
رییس سازمان پزشکی قانونی با ارائه خالصه ای از آمار سال 
گذش��ته »د اد  زد ن، فحش د اد ن، اند اخت��ن بار زند گی روی 
د وش همس��ر، حصار کشید ن د ور همسر، تحقیر، بد اخالقی 
و انعطاف ناپذیری« را از مصاد یق همسرآزاری شمرد ه است. 
آمار خود کش��ی ۵۱۴۳ م��ورد  اعالم کرد ، که بیش از س��ه 
هزار و ۶۰۰ مورد  مربوط به مرد ان است.اس��تان های محروم 
مانند  کهگیلویه بویراحمد ، ایالم و کرمانش��اه بیشترین آمار 
خود کش��ی را د ارند . خود کشی با طناب هم بیشترین عامل 

مرگ د ر این موارد  بود ه است. 

علم الهد   ی امام جمعه مش�هد   : د   وچرخه سواری د   ختر جوان د   ر د   انشگاه، 
مقابل چش��م هزاران د   انشجو، د   انشگاه را کانون فساد    می کند   .این کار، آتشی 
می ش��ود    که به غرایز جنس��ی جوانان ش��عله می زند   .نه تنها این اقد   ام را نهی 

می کنیم، بلکه با آن مبارزه خواهیم کرد   .
رئیس هیات د   وچرخه س�واری اس�تان خراس�ان رضوی: ستاد    امر به 
معروف و نهی از منکر با اخذ مجوزهای مربوطه، ممنوعیت د   وچرخه سواری 
بانوان را اجرایی کرد    و حتی تصویب شد   .د   وچرخه سواری بانوان د   ر مکان های 
عمومی و د   ر مال عام نیز ممنوع باش��د   .باعث این محد   ود   یت ها افراد   ی بود   ند    
که د   ر گذش��ته بد   ون رعایت صحیح حجاب و اس��تفاد   ه از لباس های زنند   ه 
هنگام د   وچرخه س��واری توجه زیاد   ی را به این مسئله جلب کرد   ند   .د   ر تالش 
هستیم تا بانوانی که به هنجارها پایبند    هستند   ، مشکلی برای د   وچرخه سواری 

ند   اشته باشند   .
د   اد   ستان عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی : صد   ور د   ستور 
قضایی برای ممنوعیت د   وچرخه سواری زنان د   ر شهر مشهد    را تکذیب کرد   .به 
گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعالم کرد   ، د   اد   سرای عمومی و انقالب 

مرکز اس��تان خراسان رضوی هیچ گونه د   س��تور قضایی د   ر این زمینه صاد   ر 
نکرد   ه اس��ت.پیش از این د   ر فضای مجازی خبرهایی مبنی بر ممنوع ش��د   ن 
د   وچرخه س��واری زنان د   ر مشهد    به د   ستور محمد   حس��ین د   رود   ی، د   اد   ستان 
عمومی و انقالب مرکز استان خراسان رضوی منتشر شد   ه بود   .او خبر د   ستور 

د   اد   ستانی د   ر این مورد    را "کذب " خواند    و گفت، این خبر "صحت ند   ارد   ."
محمد   تق�ی فاضل میب�د   ی، عضو مجمع محققین و مد   رس�ین حوزه 
علمیه قم: خرافات مانند    زعفر جني براي د   ین خطرناک است به نام د   ین هم 
جلوي بسیاري از کارها را بگیریم که د   ین حرام نکرد   ه خطرناک و بد   عت است. 
د   وچرخه س��ورای زنان د   ر خیابان با ماشین سواری آنها هیچ فرقی نمی کند   ، 
د   ر واقع تفاوتی نمی کند    مرکبی که انس��ان سوار می شود    ماشین، موتور و یا 
د   وچرخه باش��د   . خانمی که س��وار د   وچرخه می شود    یا به خاطر صرفه جویی 
است و نمی خواهد    هوا را آلود   ه کند    یا اینکه می خواهد    ورزش کند   ، لذا از هر 
جهت این خانم عمل خالف شرعی را مرتکب نشد   ه است و اینکه به حجاب 

این خانم گیر بد   هیم، شرعی و عقلی نیست و به نفع کشور و اسالم نیست.
تجربه های تلخ یک زن د   وچرخه س�وار به روایت ایسنا: از ضربه هایی 

که سرنش��ین ماشین ها از پش��ت به کمرم می زد   ند   ؟از پرتاب میوه و زباله از 
د   اخل خود   رو؟از پاش��ید   ن آب از د   اخل خود   رو؟از تعقیب های موتور سوارانی 
که قصد    س��وء استفاد   ه و آزار فیزیکی د   اشتند   ؟از موارد   ی که خود   رو به قد   ری 
خ��ود   ش رو به من نزد   یک کرد   ه و باعث انحراف من از جاد   ه و زمین خورد   ن 
من ش��د   ه؟از موارد   ی که خود   رو به قد   ری به من نزد   یک ش��د   ه که سرنشین 
خود   رو، د   ست د   رازی کرد   ه؟بارها مورد    فحاشی قرار گرفته ام با جمالتی زشت 
و کلماتی رکیک چند   ین بار منو تعقیب و تهد   ید    کرد   ند   . تاکنون د   وبار تصاد   ف 

عمد   ی د   و بار تصاد   ف غیر عمد   ی رو تجربه کرد   م.

طلاق، مهریه، تورم؛ د  رد  ی پس از د  رد   د  یگر افزایش تغییر جنسیت د ر  زنان 

قضیه د   وچرخه سواری زنان

د   ار االفتاء مصر د   ر یک فتوای جنجالی اعالم کرد    جاسوس��ی زن و س��رک کشید   ن او به تلفن 
همراه ش��وهر حرام بود   ه  و رفتارهایی همچون تالش برای پید   ا کرد   ن پس��ورد    تلفن همراه را 
عین جاسوس��ی و برخالف تعالیم اسالم می د   اند   .رسانه های مصری نوشتند    د   ار االفتا د   ر پاسخ 
به پرسش یکی از افراد    که نوشته بود   : »همسرم از من پسورد    تلفن همراهم را می خواهد    و من 
حاضر به د   اد   ن آن نیستم. آیا او حق د   ارد    این پسورد    را د   اشته باشد    یا آن که من حق ند   اد   ن آن 

را د   ارم؟«، اعالم کرد   : »جاسوسی زن از موبایل شوهرش شرعا حرام است.«
 این مرکز د   ر عین حال تاکید    کرد    نه زن و نه شوهر هیچ یک حق ند   ارند    به تلفن همراه د   یگری 
سرک بکشند    و آنها می توانند    حریم خصوصی خود    را با پسورد    حفظ کنند   .این مرکز د   ر پایان بر 
ُسوا َو ال یَْغَتْب بَْعُضُکْم بَْعضاً« تاکید    کرد    هیچ یک از آنها حق  اساس نص آیه شریفه »َو ال تََجَسّ

جاسوسی علیه د   یگری را ند   ارد   . این مطلب را اعتماد    آنالین نوشت.

حجت االسالم سید   جواد   حسینی کیا، عضو هیئت 
رئیس��ه کمیسیون صنایع و معاد  ن مجلس از تهیه 
طرحی د  رباره س��اماند  هی »امور مهریه« از سوی 
جمعی از نمایند  گان خبر د  اد   و گفت: بر اساس این 
طرح بناست مبنای محاسبه مهریه، میزان د  ستمزد   

کارگر د  ر نظر گرفته شود  .

مبنای جد  ید   تعیین سقف 
مهریه چه خواهد   بود  ؟

جاسوسی زن از موبایل شوهرش شرعا 
حرام است!

امروز باورم به اینکه کرونا، د   نیا را به هم ریخته، قوی تر ش��د   . 
همچنین باور به شکس��تن خیلی از مرزه��ا. مرزهای عاطفه، 
مرزهای مهربانی و حتی مرزهای خشونت. همچنین شکستن 
مرزه��ای ناپید   ایی که برای بس��یاری از افراد    قابل رویت نبود   . 
مرزهای بد   بختی زنان و کود   کانی که س��ال ها د   ر خانه هایشان 
ش��کنجه می ش��د   ند   . زن��ان و ک��ود   کان بی پناهی ک��ه د   م بر 
نمی آورد   ند   . اما حاال کرونا مرزهای سکوت آنها را هم د   ر نورد   ید   ه 
است. همین د   یروز بود    که سازمان پزشکی قانونی اعالم کرد   ؛ 
د   ر سال ۹۸ بیش از ۸۲ هزار زن مورد    همسر آزاری و خشونت 
قرار گرفته اند   . به گفته کارشناسان این سازمان، بسیاری از این 
خشونت ها به  د   لیل محد   ود   یت های قانونی، اجتماعی و مذهبی 

گزارش نمی ش��ود   . ولی من یکی از این هزاران را د   ر کش��ورم 
می شناسم. یکی از میلیون ها زن سیاه بخت این کره خاکی که 
هر از گاهی، یکی از اعضای بد   نش با ضربات هولناک یک نامرد   ِ 
وحش��ی، خرد    می شود    و صد   ای شکستن استخوانی د   ر همان 

خانه، خاموش می شود   . د   ست، پا، بینی و...
و گاهی رفتارهای وحشیانه تر. اینکه سر د   ختر ۱۰ ساله را به  
خاطر یک اشتباه کوچک د   ر کاسه توالت فرو کنی و او را واد   ار 
به عذر خواهی کنی و برایش د   نیایی از کابوس های وحشتناک 
بس��ازی.خانواد   ه ناتوان از انجام هر کاری، پلیس هم با رضایت 
زن )از ترس ش��وهر( تک تک پروند   ه ها را می بست و موضوع 

خاتمه می یافت.
حاال آن د   ختر خرد   سال، جوانی شد   ه است برای خود   ش، ولی 

مبتال به کرونا همراه با بی تفاوتی های پد   ر و فرار او از د   خترش، 
به خاطر ت��رس از پول خرج کرد   ن و ت��رس از ابتالی کرونا از 
د   ختر ۲۰ س��اله. فرد    د   لس��وزی د   ختر را به د   کتر برد   . د   یگری 
د   ارویش را خرید   . آن د   یگری پول تس��تش را د   اد    و این د   ختر 
همچنان با سرفه غذا می خورد   . با سرفه می خوابد   . سرفه، سرفه، 
سرفه.آنقد   ر که ماد   ر زخم خورد   ه را شبانه به طغیان وا می د   ارد    
و ساعت ۴صبح، شروع به کوفتن د   ر خانه این مرد    می کند   ، آن 
هم با هیاهو و پرخاش. خانه ای باالی سرش با زنی به نام هوو. 
د   اد    و فریاد    می کند    برای رس��اند   ن د   ختر جوان به بیمارستان. 
م��رد   ی که از رس��اند   ن د   خت��رش به د   کتر طف��ره می رفت و 
می گفت: به من مربوط نیس��ت. زن د   ر این س��حرگاه به سیم 
آخ��ر زد   ه و د   اد    و فریاد    می کن��د   . فریاد   هایی که چند    د   هه د   ر 
گلویش خشک شد   ه بود   . می د   انم این روزهای کرونایی زن هایی 
زیاد   ی د   ست به طغیان زد   ه اند    یا خواهند    زد   . روزهایی که فشار 
اقتصاد   ی خشمگین ترشان کرد   ه و کرونا بساط د   ستفروشی شان 

را ه��وا کرد   ه اس��ت. بیکاری و محد   ود   یت ه��ا و حتی غم نان 
ش��ب هم رهایشان نمی کند    و شد   ه است حکایت قوز باال قوز. 
امروز با شنید   ن خبر پرخاش ها و فریاد   های د   ر گلو ماند   ه زنی 
خش��ونت د   ید   ه و ساکت، باور کرد   م کرونا مرزهای بیشتری را 
جابه جا خواهد    کرد   ..این مطلب را  عذرا فراهانی روزنامه نگار د   ر  

همشهری نوشت.

ویژگی اصلی قتل های ناموسی این است 
که زنان فقط بخاطر زن بود ن شان قربانی 
خشونت مرد ان می شوند . معنای اجتماعی 
»قتل های ناموسی« و نیز اشکال پنهان و 
آشکار تحقیر و آزار زنان د ر د رون خانه و 
د ر عرصه عمومی چیزی نیست جز انکار 
زنان ب��ه عنوان ش��هروند  برابر د ر حقوق 
و همزم��ان مقاوم��ت لجوجان��ه د ر برابر 
تحوالتی که جامعه ایران از س��ر گذراند ه 
و می گذراند .به سخن د یگر، د یرپایی این 
سنت ش��وم د ر جامعه د ر حال د گرگونی 

ایران از جمله پیامد  ماند گاری ذهنیت و 
فرهنگ مرد انی است که با پیشرفت های 
زنان د ر حوزه های گوناگون س��ر س��تیز 
و ناس��ازگاری د ارند . همزیس��تی پرتنش 
د و فرهنگ:جامع��ه ام��روز ایران ش��اهد  
همزیس��تی پرتنش د و فرهن��گ د ر برابر 
یکد یگر اس��ت. از یک سو شاهد  فرهنگی 
هستیم که نمایند ه د نیای گذشته، سنت 
و باورهای س��نتی بر پایه سلطه مرد انه و 
فرود س��تی زنانه د ر اش��کال گوناگون آن 
اس��ت. د ر برابر این د رک سنتی، فرهنگ 

همس��از با ذهنیت و الزامات د نیای امروز 
ق��رار د ارد  ک��ه اصلی تری��ن ویژگی آن را 
احت��رام ب��ه حقوق ف��رد ی و براب��ر زنان 
تش��کیل می د هد  و رفتارهای زن ستیزانه 

فرهنگ سنتی را نمی پذیرد .
د ر فرهنگ سنتی مرد ، نه تنها سرپرست 
و قّیم و نان آور خانواد ه که، به نام س��نت، 
مالک اعضای آن به ویژه زنان است. زنانی 
که ب��رای زند گی خصوص��ی و اجتماعی 
باید  همواره »رضایت« مرد  را جلب کنند  
و ب��رای طرز لب��اس پوش��ید ن، رابطه با 
د یگران، د رس خواند ن، مسافرت، از خانه 
بیرون رفتن، پید ا کرد ن ش��غل، ازد واج و 
حتی عاش��ق شد ن از مرد  یا مرد ان )پد ر، 

براد ر( خانه اجازه بگیرند .
پیامد  ای��ن فرهن��گ مرد س��االرانه قتل 
به ط��ور متوس��ط ۳۰۰ ت��ا ۴۰۰ زن د ر 
سال اس��ت و تحمیل رنج ها و تحقیرهای 

پرشمار به شمار بزرگی از زنان ایرانی، د ر 
فضای خصوصی و ی��ا د ر عرصه اجتماع. 

پد ر رومینا یکی از این قاتالن است.
س��خت جانی فرهن��گ س��نتی د ر کنار 
گفتم��ان د ی��ن حکومت��ی و قوانی��ن و 
هنجارهای حکومت د ینی س��بب ش��د ه 
ه��زاران قات��ل بالق��وه د ر جامع��ه ایران 
به وجود  آید . کس��انی که ب��ه خود  اجازه 
می د هند  برای د فاع از »ناموس« خانواد ه، 
زن، د خت��ر، ماد ر و یا خواه��ر خود  را به 
اشکال فجیع به قتل برسانند  بد ون آن که 
نگرانی چند ان��ی از پیامد های قانونی آن 
د اشته باشند . این مطلب را سعید  پیوند ی 

نوشت.

کرونا و شکستن مرزهای خشونت خانگی

پیامد های مرد سالاری

س��وال میکنن که چقد ر باید  از د رآمد شون رو صرف هزینه خونه کنن، یا اینکه 
گالیه میکنن که شوهرشون کارت بانکی حقوقشون رو گرفته ازشون و اگر پول 
الزم د ارن باید  مبلغ اند کی از شوهرشون بگیرن، د ر حالیکه حقوق خود شونه! یا 
شوهرشون مجبورشون کرد ه که زن ارثیه پد ری شو بد ه به شوهرش. یا ماشینی 

که به اسم زن و د وره مجرد ی خرید ه، به اسم شوهرش سند  بزنه.
اینها انواعی از خشونت و بهره گیری مالی علیه زنان هست، د ر 

صورتیکه زن رضایتی به هیچ کد ام از این موارد  ند اشته 
باش��د . طبق ماد ه ۱۱۱۸ قانون مد نی هیچ ش��خصی 
نمی تونه د ر اموال زن د خل و تصرف د اش��ته باش��ه، 
پس عالوه بر اگاهی بر حریم اقتصاد ی ش��خصی زن 
ها، از هرگونه زورگویی و بهره کش��ی بایستی پرهیز 
کرد . از طرفی د ر شرایط اقتصاد ی فعلی خیلی خوبه 
ک��ه زنان پابه پ��ای همسرانش��ون فعالیت اقتصاد ی 

د اش��ته باش��ند ، و د ر یک رابطه مش��ترک که برابری 
خواهانه اس��ت، و شوهر، حقوق برابری برای همسرش 

مورد  شناس��ایی قرار د اد ه، و ازاد ی ها و حقوق فرد ی او 
رو محترم ش��مرد ه، زن نیز د ر ام��ور اقتصاد ی زند گی 

مشترک همسرش رو همراهی کنه!

تصرف و اذن شوهر د ر اموال زن


