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قرار ما اين نبود

ناداستان هاي جشنواره 
مخملباف، آغاسي و پدربزرگ

40سال از روزي مي گذرد كه سينماي 
ايران هرچــه دارد از آن روز اســت! 
۱۵سال از تبعيد عالي ترين مرجع شيعيان جهان و رهبر نهضت 
انقالب اسالمي مي گذشت كه در بهشت زهرا، اين رهبر كاريزما، 
سينماي ايران را از تعطيل شدن نجات داد و توانست سينماي 
نوين ايران را پايه گذاري كند. در اين يادداشــت مي خواهم از 
منظر ديگري به سخنان امام خميني )ره( در روز ۱۲بهمن ۱۳۵۷ 
بنگرم. بعد از تبعيد امام در سال۱۳4۲ و طي ۱۵سال و شهادت 
ده ها هزارنفر طي اين مدت به دست عوامل شاه و به بيراهه رفتن 
سينماي عام، كمتر كسي مي توانســت پيش بيني كند كه يك 
رهبر مذهبــي )و نه صرفا رهبر يك جريان سياســي( با عنوان 
آيت اهلل و مرجع شيعيان جهان بعد از اين مدت پرفراز و نشيب 
سياسي وقتي پا به خاك اين ســرزمين مي گذارد در نخستين 
سخنراني خودش حيات سينما را در طول حيات انقالب تضمين 
كند! اگر هزاران متخصص »سخن« گرد هم مي آمدند تا سخنان 
چنين رهبري را آماده كنند مطمئن بودم »ســينما« محلي از 
اعراب نداشت؛ آن هم سينمايي كه به فيلمفارسي شهره بود و نه 
هنري داشت و نه هنرمندي كه ماندگار باشد. )به جز چند فيلمي 
كه توسط سازندگان متفاوت در قبل از انقالب قابل اعتنا هستند( 
و قطعا سينما جزو هزاران اولويت هاي يك كشور انقالبي نبود! 

چه شد كه امام گفت »سينما جزء مظاهر تمدن است« آن هم در 
روزي كه مردم منتظر شنيدن سخناني از يك عالم ديني بودند 
عليه كليت سينما و نه يك سينماي ايده آل يك مرجع ديني!؟ 
مردمي كه سينما را مظهر ابتذال مي ديدند و ترجيح مي دادند 

سينما نباشد! 
امام با سخنانش در رابطه با سينما نشان داد كه چطور مي توان 
بين دين و هنــر ارتباط برقرار كرد و چطــور مي توان در قامت 
يك عالم ديني و يك رهبــر كاريزما برخالف تمام پيش بيني ها 

سينماي نوين ايران را پايه گذاري كرد .
كمتر كسي تا به حال به اين نكته اشــاره كرده است كه چطور 
مي شــود يك مرجع تقليد ديني و انقالبي )هنوز كه هنوز است 
سينما در ميان بخشي از مراجع و محافل ديني فاقد مشروعيت 
است( در بازگشت به كشــور بعد از ۱۵سال تبعيد به »سينما« 
در مزار شهداي انقالب اهميت داده و مســير آن را تغيير دهد! 
مســيري كه اگر مراقبت نكنيم ممكن اســت به همان ابتذالي 
برسيم كه قبل از انقالب شــاهدش بوديم . طي ساليان گذشته 
شاهد اوج گيري و ســيطره فيلم هاي سطحي و مبتذل بوده ايم 
و امســال بيش از همه سال ها شاهد هســتيم كه »صداي پاي 
ابتذال بيش از گذشــته« به گوش مي رسد و اين برخالف تمام 
قول و قرارهايي بوده است كه در 40ســال گذشته به آن پايبند 

بوده ايم!

روزهاي جشنواره دهم يكي يكي مي گذشت 
و من حســرت بار و غم زده بــه برنامه هاي 
تلويزيوني كه تكه هايي از فيلم ها را نشــان 
مي دادند زل مي زدم و مجله هاي سينمايي 
را مدام زير و رو مي كردم. در يكي از روزهاي 
پاياني جشنواره، ناگهان ظهرهنگام خاله ام 
كه كارمند وزارت فرهنگ و ارشــاد بود به 
خانه مان زنگ زد كه توانســته با بدبختي و 
كلي رو انداختن براي فيلم »ناصرالدين شاه 
آكتور سينما« بليت بگيرد و فقط بايد خيلي 
زود و ســريع خودم را به خيابان بهارستان 
)ســينماي ويژه اهالي دولت و كارمندان 

وزارت ارشاد و...( برسانم.
پدربزرگم كه اصال هيچ اهل سينما نبود و در 
تمام آن سال ها تنها براي مراقبت از نوه اش 
مجبور شده بود كل فيلم هاي جنگي و اكشن 
سينماي ايران را همراه او ببيند، )ديدن هم 
كه نه، مرا در سينما مي گذاشت و مي رفت 
در سالن انتظار سيگار مي كشيد تا فيلم ها 
تمام شوند!( داوطلبانه قبول كرد مرا به آن 

سينما ببرد.
من و پدربزرگم ســاعت ۵عصــر به محل 
نمايش فيلم در بهارســتان رســيديم و با 
منظره عجيبي مواجه شديم: يك راهروي 
نيمه باريك پــر از آدم و همگــي در انتظار 
تماشاي فيلم. تعداد آدم ها آنقدر زياد بود كه 
پيش خودمان گفتيم بعيد است همه موفق 
به تماشاي فيلم شوند و بهتر است عطايش 
را به لقايش ببخشــيم. قلبم داشت تند تند 
از هيجان مــي زد و برايم خيلــي غم انگيز 
بود كه تا لب چشــمه رفته باشيم و تشنه 
به خانه برگرديم. بعد از كمي ســر و صدا و 
اعتراض و غر و لند حضار، خاله ام خبر آورد كه 
به خاطر حضور اين همه جمعيت كه احتماال 
بيشتر هم خواهند شد فيلم را يك بار ديگر 
پخش خواهند كرد. همانطور كه پيش بيني 
مي كرديم دور اول نمايش فيلم به ما نرسيده 
و پدربزرگم هم مجبور شد در همان سالن 
با ما از ساعت ۵ تا ۱0شــب براي تماشاي 
نوبت دوم نمايش به انتظار بايستد؛ انتظاري 
كه باعث شد در همان مدت ۲پاكت سيگار 
دود كند از بس خســته شــده بود و ملول 
به خاطر نوه اش. چند دقيقه بعد ما در سالن 
سينما بوديم و من داشتم به يكي از آرزوهاي 

زندگي ام يعني ديدن فيلمي در جشــنواره 
فيلم فجر مي رسيدم. البته ته دلم هم كمي 
ناراحت بودم كه پدربــزرگ پيرم را اينقدر 
اذيت كرده ام. در همين حين تاب خوردن 
بين احســاس هاي مختلف و انتظار براي 
تماشاي فيلم، ديدم يك آقاي درشت اندام 
با موهايي كمي مجعد تا روي شــانه، روي 
صندلي كناري ما نشست و لبخندي روي 
صورت پدربزرگم پديدار شــد، انگاري كه 
آدم آشــنايي را ديده است. پدربزرگم چند 
لحظه بعد رو به من و خاله ام گفت: »حامد 
مي دوني اين آقا كيست؟ نعمت اهلل آغاسي 
خواننده زمان ما!« ما البته بعد از تماشــاي 
فيلم فهميديم كه نعمت اهلل آغاسي به خاطر 
همان حضور چند ثانيه اي در فيلم، آن شب 
به آنجا آمده يا دعوت شده بود. تا همين جاي 
كار انتظار آن شب براي پدربزرگم بد نشده 
بود؛ چراكه كمي بــا خواننده زمان خودش 
خوش و بش كرد و البته فيلم هم سرشــار 
از فيلم ها و ســتارگان مهمي بود كه او در 
ســينما  ی دوران جواني اش ديــده بود؛ از 
»شب نشــيني در جهنم« تا »قيصر« و از 
»فائقه آتشــين« تا »ناصر ملك مطيعي« 
و همه آنچه و كســاني  كه گويا نام بردن از 
ايشــان در مجامع رســمي و تريبون هاي 
فرهنگي بعد از انقــالب و به خصوص ايام 
دهه فجر تا بــه آن روز ممنوع بود. لحظات 
پاياني فيلم از جايي كه ســر »ابراهيم خان 
عكاس باشــي« را با گيوتين قطع كردند تا 
جايي كه در تصاوير فيلم هاي پس از انقالب 
شخصيت ها و بازيگران همديگر را در آغوش 
مي كشيدند، با هر ضربه موسيقي »مجيد 
انتظامي« موهاي بدنم ســيخ شده و قلبم 
به تپش افتاده بود و حس غريب يگانه اي را 
تجربه كردم؛ حسي كه تا به آن زمان از سر 
نگذرانده بودم. حــس مي كردم آنچه ديدم 
با تمامي فيلم هاي ديگــري كه تا آن زمان 
تماشــا كرده بودم فرق داشت. حاال يقين 
داشتم كه بايد بر گردم و تمام فيلم هاي مهم 
سينماي ايران و جهان را با دقت و وسواس 
ببينم. بايد هر طور شده بيشــتر و بيشتر 
درباره اين هنر بخوانم و بشنوم و ياد بگيرم. 
بله! من هم مثل ناصرالدين  شاه بدجوري و 

به طرز وخيمي عاشق سينما شده بودم.
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استقالل جشنواره، متري چند؟

اين ديگر از آن حرف هاست؛ فيلم »متري شش و نيم« كه در هيأت انتخاب جشنواره 
پذيرفته شده و براي روز نمايش و سانس اكرانش قرعه كشي هم شده حاال بايد در عالم 
بالتكليفي بماند. تهيه كننده فيلم از عدم نمايش فيلم در نخستين روز برنامه از پيش 
تعيين شده در سينماهاي مردمي خبر داده و سازمان سينمايي اعالم كرده كه فيلم 
مشكل مجوز ندارد. اما جالب اينجاست كه همه از نهاد بيروني دم مي زنند كه ظاهرا 
چشم غره اش سبب شده دومين فيلم با استعدادترين جوان سينماي كشور كه بعد 
از يك سال معطلي و دردسر در راهروهاي سازمان سينمايي باالخره مجوز گرفته و 
ساخته شده حاال دوباره در شرايطي سخت گرفتار شود. مديران سازمان سينمايي و 
مسئوالن جشنواره بي ترديد بايد نه از فيلم سعيد روستايي كه از حيثيت و استقالل 
جشنواره خودشان دفاع كنند و اجازه ندهند فيلمي كه تمام مراحل قانوني، نظارتي 
و انتخابي براي رسيدن به جشنواره را طي كرده به همين راحتي درگير حاشيه شود.

بنفشه آفريقايي از آمل

بايد خيلي َقَدر باشــي كه بتواني قرار گرفتن در اين ميدان را تاب بياوري؛ اينكه هم 
در جشنواره سي وهفتم برايت بزرگداشت بگيرند و از يك عمر تالش هنرمندانه ات 
تقدير كنند و هم در همان جشنواره چند فيلم هم داشته باشي كه قرار است پيش 
چشم داوران و منتقدان به نمايش درآيد و قضاوت شود. امروز نخستين فيلم از آن 
چندتا در سينماي مطبوعات به نمايش درمي آيد. »بنفشه آفريقايي« حكايت زنانگي 
است و ايستادن پاي عشــق قديمي به حرمت روزگار مشترك. فيلم مونا زندي كه 
البته در سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم فجر هم به نمايش درآمده بود و االن 
مهمان جشنواره سي و هفتم فيلم فجر است در آمل روايت مي شود و بيش از اينكه 
رضا بابك و سعيدآقاخاني در آن به چشم بيايند اين فاطمه معتمدآريا ست كه در فيلم 
مي درخشد. او بازيگري َقَدر است و حاال بعد از مراسم بزرگداشتش قرار است پيش 

چشم تماشاگران مشتاق جشنواره داوري شود.

فيلم روزحاشيه روز

4زن در سوداي سيمرغ
در اين دوره از جشنواره 4كارگردان در بخش سوداي سيمرغ رقابت مي كنند. به گزارش همشهري، مونا زندي كه در 
نخستين حضورش با »عصر جمعه« سيمرغ بهترين فيلم بخش نگاه نو را از آن خود كرد، امسال نيز با فيلم »بنفشه هاي 
آفريقايي« بار ديگر شانس خود را امتحان مي كند. نرگس آبيار هم امسال با چهارمين فيلم خود به جشنواره مي آيد. 
»شبي كه  ماه كامل شد« با بازي هوتن شكيبا و الناز شاكردوست در جشنواره به نمايش در مي آيد. آزيتا موگويي كه 
پيش از اين يك بار و در سي ودومين دوره با »تراژدي« حضور داشت، اين بار با »ايده اصلي« به جشنواره آمده است. 
موگويي در اين فيلم عالوه بر كارگرداني،  تهيه كنندگي ايده اصلي را برعهده دارد. يلدا جبلي هم در سي وسومين 
دوره فيلم فجر با »داره صبح مي شه« حضور داشت كه اين فيلم در بخش هنر و تجربه نامزد دريافت جايزه شد و 
اين بار با »جمشيديه« به فجر ســي وهفتم آمده است؛ فيلمي كه تهيه كنندگي آن را 
فردين خلعتبري بر عهده گرفته است. عالوه بر اين 4فيلمساز و 3كارگردان 
نيز فيلم هايشان در بخش كوتاه و مستند حضور دارند. زينب تبريزي تنها 
كارگردان زني است كه با فيلم مستند »تمام چيزهايي كه جايشان خالي 
است« به جشنواره آمده است. همچنين فاطمه احمدي با »درياي تلخ« 

و سوگل رضواني با »رورانس« در بخش نمايش فيلم كوتاه حضور دارند.

ما يك 
خانواده دوست داشتني، 

محترم، واال و معتقد به همه ارزش هاي 
انساني هستيم. صنعت سينماي ما و هنر 
سينماي ما بزرگ ترين سفير فرهنگي در 

همه جاي دنيا بوده است. اين جايگاه دليل حمالت 
گسترده به سينماي ايران است. از اين دلخور نيستم 
كه هرجا رفتم ابتدا برايم توقف ايجاد كردند، نه تنها 

كسي نمي تواند من را متوقف كند كه بايد بگويم 
همه شما كمك مي كنيد كه بيشتر به پيش 

بروم و خوشحالم كه ابزارم براي اين 
پيشرفت سينما است.

نرگس آبيار

مونا زندي

آزيتا موگويي

يلدا جبلي
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بيت كوين؛ مرحله جديد نبرد حماس با اسرائيل

جنبش حماس در فراخواني كه تعجب رسانه ها و افكار 
عمومي را برانگيخته، از حاميان خود درخواست كرد با بين الملل

خريد ارز ديجيتال بيت كوين از اين گروه فلســطيني 
حمايت مالي كنند. ابوعبيده، ســخنگوي گردان هاي عزالدين قسام 
)شاخه نظامي جنبش حماس( با انتشــار متني كوتاه در حساب هاي 
مختلف خود در شبكه هاي اجتماعي نوشت: دشمن صهيونيست تالش 
مي كند با بستن تمامي راه هاي حمايت مالي، عرصه را بر مقاومت تنگ 
كند اما دوستداران مقاومت در سراسر جهان با اين تالش ها مقابله كرده 
و راهي جديد براي حمايت از آرمان فلسطين خواهند يافت. ابوعبيده 
فعال به همين اندازه بســنده كرده و هيچ جزئياتي از سازوكار جديد 

حمايت مالي از جنبش حماس اعالم نكرده است.
اقدام جديد حماس براي جلب حمايت هاي مالــي از طريق ارزهاي 
ديجيتال درحالي صورت مي گيرد كه طي يك سال گذشته فشارهاي 
اســرائيل و وزارت خزانــه داري آمريكا براي انســداد تمامي راه هاي 
حمايت مالي از حماس تشديد شده است؛ تا جايي كه قطر ناچار است 
كمك هاي مالي خود را به شكل نقدي و از طريق سرزمين هاي اشغالي 
در اختيار نمايندگان حماس قرار دهد؛ امري كه طبيعتا زمينه را براي 
اعمال نفوذ بيشتر رژيم اسرائيل در معادالت داخلي غزه فراهم كرده 
و بر همين اساس از سوي هيأت سياســي حماس مورد پذيرش قرار 
نگرفته است. اگرچه اين نخســتين بار است كه جنبش حماس اعالم 
كرده به دنبال استفاده از بيت كوين است، اما سابقه به كارگيري ارزهاي 
ديجيتال از سوي گروه هاي مسلح دست كم به سال۲0۱۵ بازمي گردد. 
داعش نخستين گروهي بود كه از طريق توييتر اقدام به فراخوان براي 
جمع آوري بيت كوين كرد، براســاس گزارش رئيس سازمان سيا در 
سنا، حساب توييتري مســئول اين فراخوان بعد از جمع آوري مبلغي 
معادل ۵ هزار دالر مسدود شد. درپي افزايش اقبال گروه هاي جهادي 
در خاورميانه و شــرق آســيا به ارزهاي ديجيتال، پژوهشكده امنيت 
»رند« وابســته به ســيا پرونده تحقيقاتي جديدي را با عنوان تأثير 
ارزهاي ديجيتال بر امنيت ملي آمريكا بازكرد؛ تحقيقاتي كه نشــان 
مي داد عدم سيطره نهادهاي مالي و امنيتي بين المللي بر اين معادالت 
ارزي مي تواند تبعات خطرناكي براي جهان، به ويژه قدرت هاي غربي 
داشته باشد. شبكه فرانس۲4 در اين زمينه نوشت: بيت كوين عنوان 
مرحله جديد رويارويي حماس با اسرائيل است؛ رويارويي كه در سايه 
بحران هاي داخلي رژيم صهيونيستي و احتمال سقوط دولت نتانياهو به 
اوج خود رسيده است. اگرچه طي ساعات گذشته طرفداران حماس در 
شبكه هاي اجتماعي به طور گسترده اي از اين فراخوان حمايت كرده اند 
اما تاكنون واكنشي از ســوي مقامات يا رسانه هاي اسرائيلي به بيانيه 

سخنگوي گردان هاي قسام ديده نشده است.

SPV جدال آمريكا و اروپا  بر سر

اروپايي ها اگرچه بر ســر بيانيه نهايي دچار 
اختالفاتي شــدند اما اعالم كردند روند آغاز 
به كار سازوكار ويژه مالي متوقف نشــده و طي روزهاي پيش رو، 
ثبت آن و در نتيجه شــروع فعاليتش اعالم خواهد شــد. ديروز 
در شــرايطي كه اعالم SPV در حال نهايي شــدن بود، تهديد 
آمريكا عليه اروپا بار ديگر از زبان ســفير اين كشــور در اتحاديه 
اروپا مطرح شد. گوردون ســاندلند در پستي توييتري نسبت به 
نقض تحريم هاي آمريكا عليه ايران به اروپا هشــدار داد و گفت: 
»يا مي توانيد با آمريكا تجارت كنيد، يــا ايران؛ هردو در كنار هم 

شدني نيست.«  
روزنامه وال اســتريت ژورنال اما ديــروز خبر داد كــه با وجود 
تهديدهاي تازه آمريــكا، نمايندگان آلمان، فرانســه و انگليس 
كه جزو امضا كنندگان برجام نيز هســتند قصد دارند SPV  را به 
سرانجام برسانند. در همين چارچوب، اسناد الزم بين طرف هاي 
دخيل در اين سازوكار مبادله شده و اعتبار مالي الزم براي تزريق 
به آن از ســوي بانك مركزي ايران به اروپا منتقل شده است. به 
نوشته وال استريت ژورنال تنها موضوع باقيمانده تأسيس شركتي 
از سوي بانك مركزي ايران براي مديريت مراودات با سازوكار ويژه 
مالي اتحاديه اروپا خواهد بود كه بايد طي روزهاي آتي دنبال شود. 
طبق اعالم وزير خارجه آلمان، سازوكار ويژه مالي در گام نخست 
وظيفه مبادله كاالهاي بشردوستانه شــامل مواد غذايي، دارو و 
تجهيزات پزشكي را به عهده خواهد داشت تا مسير براي مبادالت 
گسترده تر هموار شود. سازوكار ويژه مالي اتحاديه اروپا اگرچه با 
تأخير ۳ماهه اما در نهايت راه اندازي مي شود تا توافق هسته اي با 
ايران همچنان با وجود خروج آمريكا و سياست »فشار حداكثري« 

دونالد ترامپ به حيات خود ادامه دهد.

رويارويي ترامپ و سرويس هاي اطالعاتي آمريكا بر سر ايران
دولت ترامپ تنها با متحدان قديمي آمريكا در اروپا بر سر رابطه 
با ايران دست به گريبان نيست. آمريكا اين  روز ها شاهد رويارويي 
بي ســابقه رئيس جمهور با نهادهاي اطالعاتي بر سر ايران است. 
دونالد ترامپ ديروز بــار ديگر برآورد هــاي نهادهاي اطالعاتي 
آمريكا در مورد ايران و توافق هسته اي را زير سؤال برد و در پستي 
توييتري نوشت: »شايد بهتر باشــد بار ديگر سر كالس مدرسه 
بنشينند.« واكنش ترامپ به انتشار گزارش »تهديدهاي جهاني« 
عليه آمريكا بود كه ديروز از سوي دفتر اطالعات ملي اين كشور 
منتشر شد. اين سازمان كه وظيفه هماهنگي و نظارت بر فعاليت 
۱6نهاد اطالعاتي آمريكا را برعهده دارد، در برآورد ساالنه خود از 
تهديدهاي جهاني عليه آمريكا آورده اســت كه »ايران همچنان 
به تعهداتش در چارچوب توافق هســته اي و برجام متعهد مانده 
است.« دن كوتس، رئيس دفتر اطالعات ملي در نشست امنيتي 
ســنا تأكيد كرد كه هيچ نشانه اي از ســوي نهادهاي اطالعاتي 
آمريكا مبني بر تالش ايران براي دســتيابي به ســالح هسته اي 
ديده نمي شــود. جينا هســپل، رئيس سازمان ســيا نيز در اين 
نشست تأكيد كرد كه ايران همچنان با وجود فشارهاي آمريكا در 
چارچوب برجام عمل مي كند. ترامپ در پســت توييتري خود با 
كاربرد بي سابقه عباراتي نوشته است:  »مأموران اطالعاتي زماني 
كه به خطر ايران مي رســند، خيلي احمق و كودن مي شوند. آنها 

سخت در اشتباه هستند!«

كشورها در سراسر دنيا،  براســاس شاخص فساد در 
سال۲0۱8،  بيشتر از گذشته درگير فساد هستند و اين بين الملل

موضوع،  دمكراسي را در كشــورهاي زيادي به خطر 
مي اندازد.  مؤسسه شفافيت بين الملل، هرسال گزارشي درباره وضعيت 
فساد در كشورهاي سراسر دنيا منتشر مي كند. در اين شاخص، ۱80 
كشــور دنيا براســاس ســطح فســاد موجود در بخش عمومي آنها 
دسته بندي مي شوند و به آنها يك نمره مشخص داده مي شود. اين نمره، 
در مقياس صفر تا ۱00 به كشورها داده مي شود. هرچه عدد به سمت 
۱00 نزديك تر باشد،  فساد در آنها كمتر اســت و برعكس.  براساس 
گزارش آخر اين مؤسسه، وضع فساد در سراسر دنيا بدتر شده  و نمره 

دو سوم كشــورهاي دنيا،   زير۵0 اســت. در واقع،  ميانگين نمره اين 
كشورها 4۳ است كه از حد ميانه هم پايين تر است.  در حالي كه تنها 
چند مورد استثنايي وجود دارد، اطالعات به دست آمده نشان مي دهد 
كه بيشتر كشورها نتوانسته اند به صورت جدي به مقابله با فساد بپردازند 
و شــرايط در آنها بدتر شده است. بهترين  كشــورها در اين شاخص، 
دانمارك )88 از ۱00(، نيوزيلند )8۷ از ۱00( و فنالند، سنگاپور، سوئد 
و سوئيس )همگي 8۵ از ۱00( هستند. در انتهاي ليست هم كره شمالي 
و يمن )هر دو ۱4 از ۱00(، سودان جنوبي و سوريه )هر دو ۱۳ از ۱00( 
و سومالي قرار دارند. ايران در اين گزارش، در ميان ۱80 كشور،  با نمره 
۲8 در رده ۱۳8 قرار دارد. ايران در گزارش سال گذشته با نمره ۳0 در 

رده ۱۳0 قرار داشت. 

فساد عليه دمكراسي
تهيه كنندگان گزارش امسال،  براساس تحليل داده ها از سراسر جهان 
به اين نتيجه رسيده اند كه بين سالمت دمكراسي در كشورها و ميزان 
فساد در آنها، رابطه مســتقيم و تنگاتنگي وجود دارد.  شاخص هاي 
سازمان شفافيت بين المللي براي بررســي دمكراسي در يك كشور، 
برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه، وجود مؤسسات مستقل و قدرتمند 
دمكراتيك )مثل مجلس(، احترام به حقوق سياسي مانند حق اعتراض 

و حقوق مدني مانند دسترسي به دادگاه عادالنه هستند. 

جهان، امسال فاسد تراز پارسال
سازمان شفافيت بين الملل، كشورهاي جهان را از نظر فساد رده بندي كرد 
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