
راهكاهشيارانهبگيران
كميس��يون تلفيق مجل��س روز 
گذشته به دولت مجوز داد تا براي 
كاهش تعداد يارانه بگيران حساب 
بانكي اف��راد را م��ورد واكاوي قرار 
داده و افرادي كه صالحيت گرفتن 
يارانه را ندارند به اس��تناد حساب 
بانكي شان از ليست يارانه بگيران 
حذف كند. به نظر مي رسد كه در اين ميان اصل موضوع 
فراموش شده و به حاش��يه هاي آن پرداخته مي شود. در 
اينكه افراد بسياري در كشور وجود دارند كه يارانه 45 هزار 
توماني مش��كلي از آنان برطرف نمي كند ولي به گرفتن 
يارانه ادامه مي دهند، شكي نيست اما سوال اينجاست كه 
با مصوباتي از اين دست كه حساب افراد مورد كالبد شكافي 
قرار گيرد يا اموال شان شناسايي شود، مي توان ميليون ها 
نفر را كه آگاهانه براي درياف��ت يارانه ثبت نام كرده اند و به 
زعم برخي كارشناسان حق شان نيست را از گرفتن مبلغ 

آن منع كرد. 
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مهدي قرباني / ايرنا6

بس��ياري از كش��ورهاي جه��ان ب��ه تع��دادي از اس��ناد و 
كنوانسيون هاي بين المللي مي پيوندند و حال آنكه اين اسناد 
ارتباطات بين المللي و اقتصادي كشورها را تسهيل مي كند. 
باتوجه به آنكه ايران در دوره پس��ابرجام به دنبال آن است كه 
با توس��عه روابط اقتصادي خود با كشورهاي مختلف، نسبت 
به جذب سرمايه گذاري خارجي و افزايش زمينه هاي صادرات 
به خارج از كش��ور اقدام ك��رده و ارتباط��ات بين المللي خود 
را تسهيل كند، طبيعتا پيوستن به اسنادي همچون كنوانس��يون پالرمو در مورد 

همكاري هاي بين المللي براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي ضروري است. 
با اين ح��ال برخ��ي در داخل كش��ور نگراني هايي مط��رح ك��رده و معتقدند اين 
كنوانس��يون هاي بين المللي زمينه هاي س��لطه نظام بيگانه را بر كشورمان فراهم 
مي كند اما واقعيت اين اس��ت كه براي مقابله با اين دس��ت نگراني ها سازوكارهاي 
مشخصي در پيوستن يا الحاق به معاهده هاي بين  المللي وجود دارد كه حق شرط 
يا الحاقيه هاي تفسيري از اين جمله اند. به هر حال ممكن است كشوري با بخشي از 
يك كنوانسيون بين المللي موافق نباشد يا ديدگاهي متفاوت از ديگر كشورها نسبت 
به آن داش��ته باش��د كه در اين صورت، مي تواند اين ديدگاه هاي متفاوت را رسما 
در قالب الحاقيه هاي تفسيري در مراجع بين المللي ثبت كند. همچنين كشورها 
مي توانند با اعمال حق شرط، پذيرش يك سند بين المللي را مشروط به آن كنند كه 
بخش��ي از آن را از حيطه پذيرش خارج كند. از اين رو به نظر مي رسد سازوكارهاي 

حقوقي و بين المللي مشخصي براي رفع اين دست نگراني  ها وجود دارد. 
به هر تفسير روزگذشته اليحه الحاقيه دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون 
مبارزه با جرايم س��ازمان يافته فراملي به تصويب مجلس رس��يد و بر اين اس��اس 
مي تواني��م روابط بانكي و پولي-  مالي خود را با دنيا تس��هيل كني��م و زمينه هايي 
مناسب تر براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي فراهم كنيم. نكته حائز اهميت 
ديگر آن است كه امروز بسياري از كش��ورهاي دنيا به دنبال بهانه هايي از اين دست 
هستند كه بگويند ايران حاضر به پذيرش اين سازوكارهاي شناخته شده و معاهدات 
بين المللي نيس��ت تا روايات ناصحيح خ��ود را پيش برده و ادع��ا كنند علت عدم 
پذيرش اين سازوكارها آن اس��ت كه احتماال اقداماتي مخفيانه ازسوي ما مديريت 
مي شود. در حالي كه ما در بسياري از اين زمينه ها، چه در مبارزه با ترورسيم و چه 
در برخورد با برخي كشورهاي شناخته شده كه دست به حمايت مالي از تروريسم 
مي زنند، حرف هاي بسياري براي گفتن داريم و بنابر اين نگراني خاصي در اين راستا 
وجود ندارد و معتقدم پيوستن به اين كنوانسيون گامي است روبه جلو براي توسعه 

ارتباطات بين المللي جمهوري اسالمي ايران. 
عضو هيات رييسه فراكسيون اميد مجلس 

راهكارهايرفعنگرانيدلواپسانپالرمو
نگاه روز

علي نجفي خوشرودي

خطر تنهايي و بي كسي، مردم شهرهاي بزرگ چون: تهران، كرج، 
مشهد، اصفهان... و بعد هم شهرهاي كوچك تر را تهديد مي كند 
و مي رود كه تعداد زيادي )حدود هفت تا هش��ت ميليون( از افراد 
جامعه با اين مصيبت روبه رو و مجبور باشند كه در تنهايي زندگي 
را بگذرانند. در تنهايي بميرند و كسي نباشد كه از مرگ آنها تا چند 
روز خبري به دست آورد. بنابراين بهتر است از هم اكنون براي سر 
و سامان دادن به كس��اني كه در تنهايي زندگي مي كنند و با انواع 
نگراني ها و دلواپس��ي هاي اقتصادي و معيش��تي، روحي و رواني، خانوادگي، سالمتي و 
بهداشتي و تامين مسكن و ارتباطات خانوادگي و اجتماعي رو به رو هستند، به فكر باشيم و 
يك وزير به تعداد وزراي كابينه دولت افزوده شود. تنهايي و بي كسي، آفتي است كه اكنون 
كشور ما را مانند كشورهاي توسعه يافته چون انگليس كه اخيرا مجبور شد براي سروسامان 
دادن به هفت ميليون نفر كه تنها زندگي مي كنند فردي را به نام »وزير تنهايي« به كابينه 
انگليس معرفي كند كه خبر آن را بي. بي. سي در تاريخ 27 دي ماه امسال اعالم كرد. البته 
اين پديده تازه اي نيست و از مدت ها قبل خطر »تنهايي« به وسيله جامعه شناسان شهري 
چون: جرج زيمل )Georg Zimel( و بعد هم توسط جامعه شناسان »مكتب شيكاگو« 
چون: »رابرت پارك« )R. park(، »ارنست برگس« )Ernest  Bergs( و »لوئيس ويرث« 
)Louis Wirth( و ديگران مطرح ش��د و اعالم شد كه شهرهاي بزرگ؛ دنياي تنهايي و 
بي كسي، از  خود بيگانگي )Alienation( بي هويتي و بي نامي، خودخواهي، خودگرايي، 
خودمحوري، ارتباط صوري و مادي گرايي، كمرنگ ش��دن معنويات است و پيوستگي و 
وابستگي، خويشاوندي و دورش��دن خانوادها از يكديگر در گوشه و كنار شهرهاي بزرگ 
است.پتريم سوروكين )P. Sorokin( جامعه ش��ناس بزرگ نيز بر اين نكته تاكيد دارد 
كه يكي از شاخص هاي ورود به »عصر حس��ي و مادي« اختالل در ارتباط انساني است. 
ايدئولوژي و معنويات به فراموش��ي س��پرده مي شود و »شيءس��روري« حاكم مي شود 
و »از خود بيگانگي« افزايش مي  يابد و تنهايي و فرديت در فراموش��ي خويشتن خويش و 
غربت انس��اني تجلي مي كند و روابط انس��ان ها تابع معيارهايي چ��ون: مصلحت گرايي 
)Pragmatism( و ماده گراي��ي )Materia lism( مي ش��ود. در اين چارچوب چون 
جامعه ما، ارتباط انسان ها: آسيب پذير، گذرا، شكننده و سست مي شود و تنهايي و بي كسي 
و طالق و جدايي، خودكشي، فحشا، اعتياد، جرم و جنايت و ديگر آسيب هاي اجتماعي 
افزايش مي يابد. بر اين اساس، در ش��هرهاي بزرگ؛ معنويات وابستگي ها و دلبستگي ها 
كمرنگ شده و هركس به فكر خويش است و به  جز خود، به كس ديگر نمي انديشد. افراد 

نسبت به يكديگر چون »روبات« هاي بي جان، نسبت به هم بي احساس 
هستند و بي تفاوت نسبت به هم زندگي را مي  گذرانند. در جمع، كنار هم 

هستند بدون آنكه يكديگر را احس��اس كنند. از اين رو تنهايي و بي كسي، خطري جدي 
است كه همانند كشورهاي توسعه يافته، جامعه ما را تهديد مي كند و ...

وزيرتنهايي
جامعه
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امان اهلل  قرايي مقدم 

 هنوز هم بعد نيم قرن از قتل مرموز و ترس��ناك س��ي و پنجمين 
رييس جمهور اياالت متحده، كسي نمي داند كه جان اف كندي را 
چه كساني ترور كردند! بسياري معتقدند كه »اسوالد« به تنهايي 
)و با اهداف ش��خصي( كن��دي را ترور كرد اما گفته مي ش��ود كه 
او صرفا مجري ماجرا بوده و نقش��ي در پشت پرده طراحي اهداف 
اصلي ترور رييس جمهور محبوب امريكا در آن دوره نداشته است ! 
در اين باره نظريات توطئه يا توهم توطئه همچنان مسووليت قتل 
را گاه با ترديد و برخي مواقع با جديت، متوجه اس��راييل، موساد، سيا و برخي از غول هاي 
كاپيتاليسم و مردان خشمگين كمونيست و سوسياليس��ت مي گذارد ! گرچه هنوز هم 
دسترسي به اسناد فوق محرمانه اي كه بتواند ثابت كند كه نهايتا چه كساني قاتل اصلي 
كندي بوده اند، تقريبا ناممكن اس��ت اما ش��ايد بتوان علت و انگيزه اصلي قاتل يا قاتلين 
كندي را در سياس��ت ها و اقدامات كندي در مقام رييس جمهور جست وجو كرد. كوتاه 
اگر بگوييم ، كندي محبوبي��ت بااليش را مديون سياس��ت ها و برنامه هاي صلح طلبانه و 
برابري خواهانه اش در داخل و خارج از امريكا بود. او در داخل، كارتل هاي س��رمايه داري و 
ثروتمندان را مجبور به پرداخت ماليات سنگين كرده بود و بالفاصله آن را در طرح هايي 
ش��بيه به برنامه خدمات درماني، رفاهي ب��راي توده ها، اقليت ها و خالصه هركس��ي كه 
حق و س��هم خود را از ثروت اياالت متحده فرياد مي كش��يد، صرف مي كرد! او همزمان 
در صحنه سياس��ت بين المللي هم در ضرورت پرداخت غرامت به فلس��طينيان و توقف 
ساخت شهرك سازي يهوديان افراطي در اسراييل با هدف ايجاد صلح و بازگشت آوارگان 
فلسطيني به خانه هاي خود پافشاري مي كرد. مجموعه اين عوامل و بسياري از ناگفته ها 
و گفته هايي كه مجال اشاره به آن در اين نوش��تار وجود ندارد، در يك جمع بندي كوتاه، 
ترور كندي را به دليل اعمال سياست هاي خاص او ثابت مي كند. امروز هم دونالد ترامپ 
رييس جمهوري است كه سياست هايش حقيقتا خاص و واقعا متفاوت با سنت معمول 
سياست ورزي در دولت امريكا است. در واقع وجه تشابه ترامپ و كندي نيز در خاص بودن 
هر دو است. اما كندي و ترامپ دو قطب كامال متفاوت از هم هستند. ترامپ بر عكس كندي 
نه تنها بر توسعه شهرك سازي يهوديان اصرار دارد بلكه در انتقال سفارت امريكا به قدس 
يا همان اورش��ليم نيز جديت خاصي دارد! ترامپ عميقا معناي صلح را برخالف كندي و 
اوباما، در اقتدارگرايي محض امريكايي و صهيونيزم مسيحي تفسير مي كند! او حقيقتا يك 
ناسيونال كاپيتاليست است كه هيچ چيز برايش مهم تر از تحقق عيني روياي امريكايي 
نيست ! او درس��ت به مانند كندي عطف توجه خود را متوجه به روياي امريكايي )البته از 

ديدگاه خودش( كرده با اين تفاوت كه كندي، به ناسيوناليسم امريكايي 
)آنهم از نوع دموكراتيكش(، وس��عتي جهاني بخش��يده بود. بزرگ ترين 

اشتباه كندي و ترامپ اما يك گزينه بيشتر نيس��ت و آن، خاص نگري اين دو به جاي عام 
نگري سياسي است. 

آياامكانترورترامپوجوددارد؟
جهان
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احمد  صالح صفار

مطلبي كه در اينجا م��ورد توجه قرار مي دهم نقدي اس��ت كه به 
وضعيت فعلي آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها يا كنكور دارم. با 
وجود اينكه با اصل برگزاري اين آزمون ها موافقم و همچنين با اين 
اصل كه سازمان سنجش آموزش كشور همچنان توانمندترين و 
زبده ترين برگزاركننده چنين آزمون هايي با ده ها سال تجربه است. 
عمده نقد متوجه آزمون سراس��ري ورود به دانشگاه ها يا كنكور از 
اين جهت است كه بار سنگين و غريبي را به دوش مي كشد. باري 
كه به مرور با اضافه شدن، الحاق و پيوست هايي كه متاسفانه بدون كارشناسي الزم توسط 
نهادهاي قانونگذار به اين آزمون تحميل شده است و اين نيست مگر سهميه هاي مختلف. 
اكنون در آزمون سراس��ري بيش از پيش سهميه ها اعمال مي ش��ود از سهميه مناطق، 
آموزگاران و بهياران، مناطق محروم و مناطق زلزله زده تا س��هميه هاي يادگارهاي عزيز 
جنگ، دفاع مقدس و غيره. نكته اصلي اينجاس��ت كه هر يك از اين سهميه ها بار آزمون 
سراسري را سنگين تر كرده و به جايي رسانده است كه امكان هيچ گونه تحول ساختاري 
و علمي را به دس��ت اندركاران نمي دهد. چگونه مي توان از اصالح كنكور سخن گفت در 
حالي كه هر از چندي سهميه اي به پيكر ضعيف و نحيف كنكور الصاق و اضافه مي شود؟ 
چگونه مي توان از اصالح ساختاري كنكور سخن گفت وقتي كه كوچك ترين سخن در 
مورد اصالح سهميه ها عكس العمل شديد در نهادهاي متولي سهميه ها را به دنبال دارد؟ 
چطور مواضع نهادهاي قانونگذاري مانند مجلس محترم شوراي اسالمي را باور كنيم كه 
از يك طرف بر ِعده و ُعده سهميه ها مي افزايند و از طرف ديگر سخن از حذف كنكور سر 
مي دهند؟ مگر يكي از مهم ترين كاركردهاي كنكور عالوه بر معرفي پذيرفته شدگان با توجه 
به نمرات و رتبه هاي آزمون سراسري و معدل نمرات نهايي دروس مقطع متوسطه، اعمال 
سهميه هاي مختلف نيست پس چطور مي خواهيم بدون كنكور سهميه هاي مختلف را 
اعمال كنيم؟ يا چطور اين ادعا را باور كنيم كه نقش س��ازمان سنجش به عنوان دستگاه 

معرفي كننده پذيرفته شدگان به دانشگاه ها را منكر مي شويم؟
اصالح يا حذف كنكور مس��تلزم تعيين تكليف س��هميه هاي مختلف اس��ت. موضوع 
سهميه ها بسيار مهم و جدي است و دست اندركاران آموزش عالي بايد تصميم بگيرند تا 
چه زماني قصد دارد اين سهميه ها را در نظام علمي كش��ور ساري و جاري كند. چرا براي 
پاسداشت عدالت، تقدير و بزرگداشت اقشار مختلف جامعه به سراغ رصد و اصالح عملكرد 
دستگاه هاي متولي براي خدمات رساني ريشه دار و پايدار آنها نمي رويم و در عوض نظام 
دانشگاهي كش��ور را هدف قرار مي دهيم؟ اگرچه ممكن است در شرايطي به دليل ضيق 

وقت، كمبود امكانات يا اعتبارات كافي و س��اير داليل ب��راي اين عزيزان 
اعمال چنين سهميه هايي مواجه بوده باش��د ولي اين نبايد الگويي براي 

پوش��ش و اخفاي عيوب و گرفتاري هاي اداري و اجرايي در س��اير نهادها و دستگاه هاي 
مربوطه كشور باشد. 

كنكوروسهميهساالري
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ادامه در صفحه
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محسن   طاليي ماهاني

7

پنجشنبه ها ،صفحه تجسمي /   اين هفته  نگاهي به اثر كريم نصر

ُدمل التيام نيافته روان سوژه

14
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خط قرمز دولت
شروطمجـلسبـرايحذفيارانهها
وسرككشيدنبهحسابهايبانكي

 بازگشت 
به روحاني

 آيا اصولگرايان 
 فرمان آتش بس
 صادر كرده اند؟

2

هنوز مردم نشريه كاغذي مي خرند
روزنامه زنده است

 پيشنهاد پنجشنبه ها
نگاهي به كتاب »جنگ جهاني اول«

طنز  پنجشنبه ها 
غير قابل

  محمود صادقي - 2

   مخالفت با 
كنوانسيون پالرمو

   همي دانم
كه رنج خود فزايم

  سيد محمد بهشتي - 16

انتصاب شايسته و بجاي ش�ما را به عنوان سرپرست 
اداره رواب�ط عمومي بانك پارس�يان تبري�ك گفته، 

توفيقات روزافزون تان را از خداوند منان خواستاريم. 

 سركار خانم مريم وحيدنيا

روزنامه اعتماد

درگذش�ت پدر گرامي تان را تس�ليت گفته، براي آن 
مرحوم غفران و آمرزش الهي و براي شما و بازماندگان 

صبر و سالمتي خواستارم. 

 اخوان محترم سميع زاده

الياس حضرتي

با قلبي آكنده از غم و اندوه س�ومين روز درگذشت پدري مهربان 
و دلسوز مرحوم مغفور احمد س�ميع زاده  ليافوئي )بزرگ خاندان 

سميع زاده( را به اطالع كليه دوستان و آشنايان مي رساند.
به همين مناسبت مجلس س�وم آن مرحوم روز پنجشنبه مورخ 
96/11/5 از س�اعت 2 الي 3/5 عصر در حس�ينيه امام زاده هاشم 

برگزار مي گردد.
ضمنًا مراس�م هفتم آن مرحوم روز دوش�نبه م�ورخ 96/11/9 از 
ساعت 2 الي 3/5 عصر در مس�جد امام زاده حمزه)ع( لوشان و بر 

سر مزار آن مرحوم برگزار مي گردد.
حضور ش�ما س�روران گرامي و تالوتي چند از آيات قرآن مجيد 

موجب شادي روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان مي گردد.

 هوالباقي

خانواده سميع زاده

خبر آخر

بانك مركزي مسوول واريز 
6يارانه هاي نقدي شد


