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۵۰نفر،۵درصدکلسکههاراخریدهاند
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

هاشمیان: بهتر است 
کی روش بماند
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عضو مجمع تشــخيص مصلحت 
نظام، شناسايى» عوامل نفوذى كه در 
نهادهاى انقالبى، با نقاب انقالبى گرى 

عمال فرمايشات رهبرى را...

مجید انصاری:

عوامل تفرقه افکن 
در نهادهای 

انقالبی 
شناسایی شوند

دروغ های ائتالف 
درباره حدیده 

برای جبران 
شکست هایش 

است

 هدفمان مخاطب
جام جهانی نیست
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»سیما«دراشغالمراکشیها

ذاکریان با اشاره به مذاکرات 
آمریکا و کره شمالی:

دیدگاه
| يك استاد دانشگاه گفت: در چارچوب سياست هاى اعالمى اكنون كه 
آمريكا از برجام خارج شده و اين توافق را نقض كرده مى توان از اروپايى ها خواست 
فشار بياورند كه جلسه شــوراى امنيت تشكيل دهند و به خاطر خروج آمريكا از 
توافق به ديوان دادگســترى بين المللى شكايت كنند. به گزارش كائنات به نقل 
از ايســنا، مهدى ذاكريان با اشاره به توافق آمريكا و كره شــمالى كه بامداد روز 
سه شنبه در سنگاپور انجام شد، اين توافق را بر خالف ديدگاه برخى، توافقى آنى و 
غيرقابل پيش بينى ندانست و گفت:  من قبال هم گفته بودم كه آسان ترين مذاكرات 
ديپلماتيك زمانى با آمريكا اتفاق مى افتد كه جمهورى خواهان بر سر كار باشند.
وى ادامه داد: متاسفانه اين ديدگاه نزد بسيارى وجود دارد كه اگر دموكرات ها بر 
سر قدرت باشند دستيابى به توافق  ساده تر است در صورتى كه اين طور نيست، 
به  خصــوص اين كه فردى اهل معاملــه مثل ترامپ مبتنى بــر منافع آمريكا و 
منافع شخصى خودش روى كار باشد. نوع رفتار ترامپ كه تمامى قرادادهايى كه 
دموكرات ها انجام داده اند يا تراز تجارى اين قراردادها به نفع مردم آمريكا نبوده 
است را از بين مى برد مبين همين مساله است. به عبارتى كيش، شخصيت و ملت 
براى جمهورى خواهان و شــخص ترامپ مهم است. وقتى جناحى سر كار باشد 
كه اين كه دو معيار برايش مهم باشد خيلى راحت تر مى توان با آن كنار آمد.اين 
استاد دانشگاه با بيان اين كه شخصا مخالف برخوردهاى ضد بشرى و ضد حقوق 
بين الملل ترامپ هســتم، اما متاســفانه در ايران در آغاز روى كار آمدن ترامپ 
عده اى خط دورى از ترامپ و جمهورى خواهان را در پيش گرفتند كه به عقيده 
من خطاى استراتژيكى بود، خطايى كه كره شمالى آن را مرتكب نشد افزود: كره 
دو ديپلماسى را در برخورد با آمريكا انتخاب كرد. اول آن كه كيسه بوكس ترامپ 

در زمانى كه او سعى داشت چندين كشور را مورد هدف قرار دهد نشد و سعى كرد 
فضاى مذاكره با او را در حالى كه تهديد نظامى عليه كره انجام مى داد باز نگه دارد 
و به نوعى ديپلماسى «عدم برخورد با كره و به جلو بردن سايرين» را پيش برد. 
در گام بعدى سعى كرد پاى ميز مذاكره كسب امتياز كند و چهار بندى كه از متن 
سند امضا شده ميان دو رهبر آمريكا و كره منتشر شده نشان مى دهد كه امتيازات 
خوبى گرفته است.وى در ادامه با اشاره به متن برجام و توافق ايران با 1+5 اظهار 
كرد:  آن چه در متن برجام آمده است در متن توافق رهبران كره و آمريكا هم به 
نوعى ديده مى شود. معتقدم اگر  ما هم پاى گفت وگو با ترامپ مى رفتيم كمتر از 
آن چه رهبر كره به دست آورده به دست نمى آورديم، در عين حال كه ما قوى تر از 
كره هستيم. البته ارزش هاى ايران با كره قابل مقايسه نيست. اما اگر كره شمالى 
در مسائل خاورميانه و صلح اعراب با اســرائيل خط قرمزى با آمريكا ندارد، يك 
ضعف بزرگ دارد و آن نظام ديكتاتورى آن كشور است. عالوه بر اين به جز بمب 
هسته اى كره هيچ چيز ديگرى در دست ندارد و با نظام بين الملل به لحاظ سياسى، 
اقتصادى و اجتماعى نيز مطابقتى ندارد اما ايران در اين زمينه ها سرآمد است. البته 
نه به اين معنا كه در ايران زندان سياسى يا مشكالت حقوق بشرى وجود ندارد اما 
اين مسائل در همه كشورها هست در عين حال كه بايد تالش كنيم اين مشكالت 
به صفر برسد.ذاكريان با بيان اين اعتقاد كه ايران در فرايند اجراى برجام بعد از 
روى كار آمدن ترامپ اشتباه كرد كه فرصت مذاكره و تعامل با جمهورى خواهان 
را از دست داد،  بايد وارد مذاكره با دولت ترامپ در چارچوب برجام و رفته رفته 
مسايل ديگر مى شد، گفت:  در چارچوب سياست هاى اعالمى اكنون كه آمريكا 
از برجام خارج شده و اين توافق را نقض كرده مى توان از اروپايى ها خواست فشار 

بياورند كه جلسه شوراى امنيت تشكيل دهند و به خاطر خروج آمريكا از توافق 
به ديوان دادگسترى بين المللى شــكايت كنند.وى معتقد است: در موضع غير 
اعالمى ما بايد كانال مذاكره را باز نگه مى داشــتيم و به نوعى مذاكره با آمريكا و 
ترامپ را ادامه مى داديم. در علم سياست و روابط بين الملل حتى با شيطان هم 
مذاكره مى كنيم و خط قرمز بايد ارزش ها ومنافع مردم مان باشد نه صرف مذاكره 
كردن.اين كارشناس مسايل بين الملل اضافه كرد:  اقتصاد ايران مبتنى بر دانش 
ايرانى اســت هر چند كه مديريت كارآمد بر آن حاكم نيست، اما ما در اقتصاد، 
سياست، فرهنگ براى رفتن پاى ميز مذاكره آن هم جلوى ترامپ نادان، مشكلى 
نداريم و به مراتب با امتيازات بيشترى مى توانيم از ميز مذاكره بيرون بياييم.وى 
با اشاره به اينكه ترامپ غنى سازى ايران را قابل پذيرش نمى داند و خواهان صفر 
شدن آن است؟ گفت: طبق مواد يك و دو NPT ما حق استفاده صلح آميز از انرژى 
هسته اى را داريم و در مذاكرات هسته اى چيزى در اين رابطه از دست نداديم و 
آنها نمى توانند خارج از اين چارچوب با ما رفتار كنند و در اين مساله مى توان در 
چارچوب نظارت ها و بازرسى هاى آژانس جلو رفت.اين استاد دانشگاه ادامه داد:  
حتى در بحث خاورميانه و حضور ايران در منطقه آنها هستند كه بايد به ما امتياز 
بدهند چرا كه حضور ايران در سوريه و عراق به معناى حذف داعش بوده است و 
آمريكا بايد هزينه اين عمليات ها را بپردازد.ذاكريان در پاسخ به اين سوال كه فكر 
مى كنيد كره شمالى كامل خلع سالح را انجام دهد، اظهار كرد: آنچه كه از توافق 
فعلى بر مى آيد اين است كه خلع سالح به طور كامل انجام خواهد گرفت، اما اين 
نكته را بايد بدانيم كه آمريكا در مورد مسائل هسته اى كه پاى غيرمتحدانش در 

ميان باشد به كمتر از خلع سالح «كامل» رضايت نمى دهد.

ســرمقاله
 28 پرسش

در باب غم و شادی
مجتبی ملکی – مى خواســتم بنا 
به درخواست ســردبير در مورد شادى 
بنويســم. با اين چهل پرسش مواجه 
شدم. ديدم ننويسم و فقط پرسش ها 

را مطرح كنم بهتر است:
1. شادى و غم چيست؟
2. شادى چند نوع است؟

3. عوامل و انگيزه هاى خوشحالى و 
شادمانى كدام است؟

4. آيا شادى حالل و حرام دارد؟
5. راه دســتيابى به شــادى حالل 

چيست؟
6. شادكردن ديگران چه پاداشى دارد؟
7. ناراحت كردن ديگران چه حكمى 

دارد؟
8. شادى راستين كدام است و شادى 

دروغين كدام؟
9. مؤمن از چــه امورى غمگين مى 
شــود و شــادى كفار و منافقان با چه 

امورى است؟
10. فايدة غم و اندوه چيست؟

11. كجا جاى اظهار شــادى و كجا 
جايگاه اعالم غم و عزا است؟

12. آيا غم و شادى از امور اختيارى 
و انتخابى است؟

13. غمهاى فردى كــدام و غمهاى 
اجتماعى كدام است؟

14. شــاديهاى فردى و اجتماعى با 
هم چه نسبتى دارند؟

15. شاديهاى ابرار و اشرار با هم چه 
شباهت و تفاوتى دارند؟

16. پيامدهاى مثبت و منفى شادى 
و آثار مطلوب و نامطلــوب غم و اندوه 

چيست؟
17. وظيفة ما در برابر غم و شــادى 

ديگران چيست؟
18. غم و شادى با فقر و غنا چه رابطه 

اى دارد؟
19. تفريح سالم و ناسالم كدام است؟
20. حد اقل و حد اكثر تفريحات الزم 

براى هر فرد چقدر است؟
21. شادى و غم چه درجاتى دارد و 

راه تشخيص آن چيست؟
22. «ديــدن» چه امورى شــادى 

بخش است؟
23. «شنيدن» چه چيزهايى شادى 

آفرين است؟
24. نقش لباس در شادى و غم افراد 

چيست؟
25. نقش رنگ محيط در شــادى و 

غم كدام است؟
26. مصرف كــدام غذاها، ميوه ها و 
داروها شــادى آفرين و كــدام غم آور 

است؟
27. رابطة شــادى، با تالش و نشاط 

چيست؟
28. نقش غم در انزوا و گوشه نشينى 

و عدم فعاليت كدام است؟

آمریکا در مورد 
مسائل هسته ای 
به کمتر از خلع 
سالح کامل 
رضایت نمی دهد

پاتو توی کفش بزرگترها نکن
يك برنامه نويس و مهندس در يك  مســافرت طوالنى هوائى 
كنار يكديگر در هواپيما نشسته بودند. همين كه هواپيما شروع 
به پرواز كرد برنامه نويس كه مي خواســت سرگرم باشه و يك 
طوري هم روي مهندس را كم كنه  رو به اون كردو گفت: مايلى 
با همديگر بازى كنيم؟ مهندس كه مي خواست استراحت كند 
محترمانه عذر خواســت و رويش را به طــرف پنجره برگرداند. 
برنامه نويس گفت: من از شما يك ســوال مي پرسم و اگر شما 
جوابش را نمي دانستيد 5 دالر به من بدهيد. بعد شما از من يك 
سوال مي كنيد و اگر من جوابش را نمي دانستم من 5 دالر به شما 
مي دهم. مهندس مجدداً معذرت خواست. اين بار برنامه نويس 
گفت: اگر شما ســوال مرا جواب نداديد 5 دالر بدهيد ولى اگر 
من نتوانستم  سوال شما را جواب دهم 50 دالر به شما مي دهم. 
اين پيشــنهاد خواب مهندس را پاره كرد پس رضايت داد كه با 
برنامه نويس بازى كند. برنامه نويس نخستين سوال را مطرح كرد: 
«فاصله زمين تا ماه چقدر است؟» مهندس بدون اينكه كلمه اى 
بر زبان آورد دست در جيبش كرد و 5 دالر به برنامه نويس داد. 
حاال نوبت مهندس بود. او گفت: «آن چيست كه وقتى از تپه باال 
مي رود 3 پا  دارد و وقتى پائين مي آيد 4 پا؟» برنامه نويس نگاه 
تعجب آميزى كرد و سپس به سراغ كامپيوتر قابل حملش رفت 
و تمام اطالعات موجود در آن را مورد جستجو قرار داد. آنگاه از 
طريق مودم بيسيم كامپيوترش به اينترنت وصل شد و اطالعات 
موجود در كتابخانه كنگره آمريكا را هم جســتجو كرد. باز هم 
چيزى پيدا نكرد. سپس براى تمام همكارانش پست الكترونيك 
فرستاد ولى آنها هم نتوانســتند كمكى كنند. باالخره بعد از 3 
ساعت، مهندس را از خواب بيدار كرد و 50 دالر به او داد. مهندس 
مودبانه 50 دالر را گرفــت و رويش را برگرداند تا دوباره بخوابد. 
برنامه نويس بعد از كمى مكث، او را تــكان داد و گفت: «جواب 
ســوالت چه بود؟» مهندس دوباره بدون اينكه كلمه اى بر زبان 
آورد دست در جيبش كرد و  5 دالر به برنامه نويس داد و رويش را 
برگرداند و به خواب رفت.آقا، خانم سعي كن هر وقت بازي دوست 

داري، هيچ وقت پاتو توى كفش بزرگترها نكني.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

بیایید شادی را 
مدیریت کنید

مكاتب فكرى در ارايه ى راه حل هايى براى اراده ى 
نيازهاى طبيعى سعى نموده اند.مكتب اسالم بيش از 
هر چيز به طبيعت انسان و بازنمايى واقعيت آن همت 
گمارده است تا مبادا انسان غفلت زده دچار خطا شده 
و از ســر جهالت به جنگ با طبيعت خــود بپردازد. و 

احساسات و عواطف او مادى است.
روح بشــر بالفطره تمايل به شادى و هيجان دارد. به 
ويژه اين كه اين تمايل در قشر جوان به شدت باال است؛ 
زيرا جوان، تنوع طلب، شــادى جو و باهيجان زندگى 
مى كند و در صورت عدم ارضا در حاكميت احســاس 
ها و غرايز ديگر، پرخاشــگر و معترض خواهد بود.اين 
بحث جايگاهى روان شناختى داشــته و فلسفه ى آن 
در روان آدمى نهفته اســت.نكته اى كه عميقا در اين 
بحث قابل تامل است، نوع نگاه متوليان و نسل پيشرو 

نسبت به رفتارهايى است كه پس از بازى هاى اخير تيم 
ملى فوتبال اتفاق افتاد آيا آنچه را كه پيش آمده بر مى 
تابند و آيا نسبت به آن نگران و هراسناك اند؟ و اين كه 
اساسا اين نگرانى معلول چه عواملى است و راه كارهاى 
به حداقل رســاندن هراس ها، يا تهديدهاى احتمالى 
در اين رويكرد كدام اســت؟ اين ها سئواالتى است كه 
مسئولين امر بايد به آن پاسخ گو باشند.به نظر مى رسد 
اولين قدم در حل اين قضيه كه احيانا بتوان بر آن بحران 
نام نهاد، اين است كه فرهنگ حاكم و حاكميت سياسى 
و فرهنگى نســل جوان را از پارادوكسى كه در چنبره 
و حصار آن گرفتار آمده برهانند و اين جز با شــفافيت 
و شفاف سازى راســت نمى آيد.واقعيت اين است كه 
جوان امروز از كودكى، خود در مسايل مختلف پيرامون 
خود چه در مسايل فكرى و سياســى و چه در مسايل 

اقتصادى، دچار پارادوكس و چند شخصيتى شده و اين 
درد با وجودش عجين گشــته و لذا حل بحران در رفع 
اين پارادوكس اســت.به گفته ى جامعه شناسان الزم 
است اكنون در كف بحث كنيم. سطح و رأس ها را رها 
كنيم و به عمق و شالوده ى قضيه نگاهى بيافكنيم كه 
انسان موجودى غريزى است و بى معنا و ما به آن معنا 
مى دهيم. اما متاسفانه نهادهايى كه به اين غرايز معنا 
بدهند در جامعه وجود ندارد و نســل جوان نيز از اين 
خأل رنج مى برد.هم اكنون در جامعه نهادهاى متعددى 
متولى مراسم ســوگوارى هستند، ولى مديريت شادى 
در جامعه وجود ندارد. در نتيجــه، مكانيزم اتوماتيك 
جوانى، او را به عرصه هايى رهنمون مى سازد كه پدران 
و بزرگترها را عصبانى مى كند و آنان بى آن كه درنگ و 

تاملى در آن بكنند به محكوم كردن او روى مى آورند.

ت
ش

یاددا
مجتبی فیروزگر : معلم

بدرقه مردی که نگران ایران بود
زنده ياد دكتر سيد محمد امين قانعى راد انديشمندى بود كه ايران را از عمق جان دوست داشت و دل نگران 
حال و آينده اين سرزمين بود؛ صفاتى كه همگان برآن تاكيد داشتند. فعاالن حوزه جامعه شناسى و اصحاب 
انديشه در ايران روز گذشته سوگوار مردى شدند كه سهمى به سزا در باليدن جامعه شناسى ايران داشت و 
توانست در تارك تاريخ علمى ايران زمين نام خود را تا ابد جاودانه سازد. مراسم تشييع پيكر زنده ياد قانعى 
راد صبح روز گذشــته با حضور خيل عظيمى از دوستدارانش و چهره هايى از هيات دولت و مجلس شوراى 
اسالمى همچون عباس آخوندى وزير راه و شهرسازى، على ربيعى وزير كار و امور اجتماعى، محمدرضا عارف 
رييس فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى، سيد ضياء هاشمى مديرعامل خبرگزارى جمهورى اسالمى، 
مجتبى صديقى و غالمرضا غفارى از معاونان وزير علوم، تحقيقات و فناورى و بسيارى ديگر از انديشمندان 
علمى كشور در دانشكده علوم اجتماعى برگزار شد.  وزير راه و شهرسازى گفت: زنده ياد دكتر سيد محمد 
امين قانعى راد، درد ايران را داشت و نظراتش را همواره به صورت آزادانه و به دور از ترس و واهمه بيان مى 
كرد.  عباس آخوندى در حاشيه مراسم تشييع پيكر زنده ياد دكتر سيد محمد امين قانعى راد در دانشكده 
علوم اجتماعى ايران در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: آن زنده ياد دانشمندى سرشناس و برجسته 
كشور بود.  وزير راه و شهرسازى گفت: زنده ياد دكتر ســيد محمد امين قانعى راد درد كشور را داشت و از 
كينه توزى به دور بود و هيچگاه آزداى را كنار نگذاشــت.  وى افزود: بنده در نشست هاى مختلفى همراه 
زنده ياد قانعى راد بودم و هميشه آزادانه مطالبش را بيان مى كرد و در كنار سخن گفتن، راهى را هم فراروى 
مردم قرار مى داد. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى گفت: زنده ياد قانعى راد نســبت به مسائل اجتماعى بى 
 تفاوت نبود و نقدهايش را سريع و با حساسيت همراه با روحيه مشاركت جويى و ارايه راه حل بيان مى كرد. 
على ربيعى در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشــت: زنده ياد قانعى راد ابعاد علمى، شخصيتى و رفتارى 

بسيار برجسته اى داشت.  

در گفت وگو با یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی بیان شد:

سازگاری با مسیرهای شفاف در ایران
محمد قلى يوسفى عضو هيات علمى دانشكده اقتصاد 
  FATF دانشگاه عالمه طباطبايى درباره پيوستن ايران به
گفت: بايد خود را با مســائل بين المللى سازگار كنيم و 
به نهادهاى بين المللى بپونديم چراكه ثمرات اقتصادى 
الحاق كشــور به چنين مجامعى به نفع خودمان خواهد 
بــود.او افزود: عده اى كــه مخالف الحاق ايــران به اين 
كنوانسيون هستند بايد پاسخ دهند كه چرا مى خواهند 
منابع ا به صورت غيرشفاف و از مسيرهاى نادرست هدايت 
كنند، بنابراين قوانين بايد شــفاف و بى طرفانه باشد تا 
بتوان مشكالت اقتصادى كشور را حل كرد.اين كارشناس 
اقتصادى بيان كرد: تجربه نشان داده است كه حزب اهللا 
يا ســوريه نمى توانند با جنگ به نتيجه برسند بلكه بايد 
با صلح و دوستى مسائل را حل و فصل كنند و ايران نيز 
نبايد به خاطر حمايت از جنبش هاى آزاديخواهانه منافع اقصادى كشــور خود را زير پا بگذارد بلكه بايد با 
مذاكره و گفتمان مسائل موجود را حل كنند.يوسفى با اشاره به مشكالت اخير ايران اظهار كرد: فقر، فساد، 
رانت و نارضايتى عمومى زياد شده و جامعه در حال تهى شدن از درون است لذا نبايد با تصميمات كوركورانه 
و غيركارشناسى بامسائل برخورد كرد لذا زمانى كه سياست هاى اقتصادى اشتباه است هيچ دليلى ندارد كه 

از مسير غلط راه را ادامه داد.

در گفت وگو با پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس بیان شد:

گفت وگویاد
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سایت وزارت صنعت هک شد و حدود ٥ هزار خودرو مدل باال وارد کشور شد

ســخنگوى جنبش انصاراهللا يمن 
ضمن رد ادعاى ائتالف عربى درباره 

كنترل بر فرودگاه حديده...

انصاراهلل:


