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نمى توان اصالح طلبان را
 با اهرم هاى قدرت حذف كرد

مطمئنا بر اساس مطالبه اكثريت جامعه كه به دنبال تغيير در مجلس بودند 
عمل مى كنم زيرا اگر بخواهيم به خواست مردم بى اعتنا باشيم آيندگان 
درباره ما داورى خوبى نخواهند كرد و در رويدادهاى سياسى بعدى 

قطعا با اقبال مردم رو به رو نخواهيم شد.

 چـــــرا «شـــــهرزاد» 
به دلمان نشــــست؟

شهرزاد در طول تمامى 28 قسمت خود خوش درخشيد،
 حرفى براى گفتن داشت، حوصله مخاطب را سر نبرد، 

پر از واژه و قصه و ديالوگ خاطره انگيز
 و اتفاق و هيجان بود.
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نماينده

يادداشت

جوانان خوزستانى در شركت
 نفت و گاز به كار گرفته شوند

منتخب مردم اهواز در مجلس دهم  گفت: بكارگيرى جوانان و تحصيل كرده 
هاى خوزستانى در شركت  نفت و گاز خوزستا بايد مورد توجه قرار گيرد و در 
نحوه جذب و استخدام در شركت هاى درون استانى و استفاده از متقاضيان 
بومى بازنگرى شود.همايون يوسفى در ديدار با وزير نفت اظهار كرد: ايران در 
مجموعه از منظر وجود منابع نفت و گاز، رتبه نخست جهانى را دارد. از اين 
رو، اين مزيت براى تحقق رشد اقتصادى مدنظر در سياستهاى برنامه ششم، 
فرصت تلقى مى شود. وى با بيان اينكه توسعه صنايع پااليشى، پتروشيمى 
و افزايش برداشت از ميدانهاى مشترك نفت و گاز را از اولويتهاى كشور در 
مجلس دهم است تصذيح كرد: ه نظر مى رسد، با توجه به مزيتهاى توسعه 

صنايع نفت و گاز، رشد اين بخش مورد اهتمام مجلس دهم قرار گيرد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دهم با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبرى در 
خصوص پرهيز از خام فروشى گفت: يكى از برنامه هاى اثربخش براى تحقق 
اين هدف، افزايش توليد فراوردهاى نفتى است كه اين موضوع در گرو توسعه 
صنايع پااليشى و پتروشيمى است.وى توسعه صنايع پااليشى و پتروشيمى 
را راهكارى مناسب براى توانمندسازى مناطق كمتر برخودار دانست و گفت: 
استانهاى كه داراى خوراك مناسب و همجوار با سواحل كشور هستند مانند 
خوزستان مستعد توسعه صنايع پااليشى، پتروشيمى و صنايع تكميلى هستند 
البته در توسعه اين صنعت به طور حتم بايد مباحث آمايش سرزمين لحاظ شود.
يوسفى درباره سياستهاى نفتى دولت يازدهم نيز گفت: دولت يازدهم از ماههاى 
نخست فعاليت خود، سياست بازپس گيرى سهم نفتى ايران در بازار جهانى 
نفت را هدفگذارى كرد تا جاى كه بر اساس اخبار رسيده،  صادرات نفت 
ايران پس از اجرايى برجام رشد مناسبى داشته است اين در حالى است كه 
ايران در گام نخست سهمى حدود دو ميليون و چهار صد هزار بشكه در روز 
را هدفگذارى كرده است.منتخب مردم اهواز در مجلس دهم افزود: موضوع 
ميدانهاى مشترك نفت و گاز به عنوان يك اولويت ملى در مجلس دهم 
پيگيرى خواهد شد زيرا ايران در اين حوزه دارى تاخير در برداشت است. از 
اين رو، به نظر مى رسد بايد اقداماتى جدى ترى براى تقويت سرمايه گذارى 
ها در اين بخش شكل گيرد. در ادامه دكتر يوسفى در مورد برخى استخدامى 
ها و لزوم توجه ويژه به بكارگيرى جوانان و تحصيل كرده هاى خوزستانى در 
شركت  نفت و گاز خوزستان اشاره كردند و خواستار بازنگرى در نحوه جذب 

و استخدام در شركت هاى درون استانى و استفاده از متقاضيان بومى شدند.

اگر با چشم زيبابين به جهان بنگرى
 همه آفاق گلستان بينى

حمزه سليمانى*
نتيجه،  از  فارغ  و  رفت  و  آمد  هم  ارديبهشت   10  باالخره 
خوشبختانه شاهد دستاورد هاى بزرگى در اين انتخابات بوديم. 
بى گمان راه يافتن مهندس خادمى با طايفه بسيار كوچك 
از ايذه به فينال، نشانه گذر از طايفه گرايى در ايذه داشت 
كه  داشت  كسانى  از  مردم  بودن  قدردان  نشانه  همچنين  و 
فرا  انتخاب  داشتند.  روا  مردم  به  را  خود  خالصانه  خدمت 
طايفه و فرا شهرى در مجلس هشتم و با انتخاب عليرضا 
دهقان نيز تجربه شد اما عليرغم تالشهاى دهقان، توان ايشان 
ايذه  هاى  كاستى  و  شديد  محروميت  جوابگوى  نتوانست 
و باغملك باشد. اما اكثريت مردم اين منطقه بازهم جانب 
عقل را گرفتند و با گذر از مرزبندى هاى طايفه اى، قومى و 
شهرى كانديداى آزموده را برگزيدند باشد كه كارنامه ديروز 

اميد بخش فردايى روشن باشد.
از سوى ديگر در اين دوره دادن راى قريب به 26 درصدى 
مردم باغملك به مهندس خادمى و راى 27 درصدى مردم 
ايذه به جناب طباطبايى هم بسيار معنادار بوده و بسيار روشن 
است كه ديوارهاى تعصبات شهرى (ايذه - باغملكى) فرو 
ريخته و مردم هر دو شهر از مرحله تعصبات اينچنينى به 

سمت برگزيدن كانديداى شايسته عبور كردند.
پروفسور  جمله  از  ما  منطقه  سياسى  رجال  خوشبختانه 
نگاه  كه  آنجا  تا  بودند  سربلند  آزمون  اين  در  نيز  قباديان 
واقع بينانه و دلسوزانه خود را بر نگاه حزبى ترجيح دادند 
به  و  ايستادند  حزب  دستورى  تصميمات  مقابل  در  و 
رسالت روشنفكرى خود عمل نموده، پا به صحنه نهادند و 
روشنگرى كه مهمترين وظيفه عالمان است را انجام دادند، 
كردند  عمل  اينچنين  كه  آنانى  و  ايشان  پايمردى  براستى 

ستودنى است.
زيبايى اين انتخابات در بامداد 11 ارديبهشت به اوج خود 
مى رسد و اينبار كانديداها با در آغوش گرفتن هم در فرداى 

انتخابات، نويد بخش پايان رقابت ها و آغاز رفاقت ها بودند.
در اين انتخابات از ديوارهاى انتخاب طايفه اى و شهرى به 
سوى انتخاب شايسته گذر كرديم و نشان داديم كه افق نگاه 
مردم ايذه و باغملك بلندتر از خدماتى است كه به آنها شده 

است.
مردمان  هنرمندى  همه  اين  شاهد  سو  يك  از  كه  اينك  اما 
پايمردى  است  الزم  بعد  گام  در  بوديدم  بلوط  سرزمين 
اين انتخابات متفاوت عمل نموديم  در  همچنانكه  و  نموده 
در مطالباتمان نيز متفاوت عمل نماييم و با ترجيح خواسته هاى 
عمومى بر خواست شخصى، برگزيده مان را براى تالش براى 
برآورده كردن خواسته هاى عموم مردم يارى نماييم و از سوى 
ديگر مسئوليت مهندس خادمى نيز سنگين است، حضور موثر 
در مجلس، تعامل مناسب با دولت، پاسخگويى به خواست 
مردم، حركت در جهت توسعه حوزه انتخابيه، محروميت زدايى 
و اعتالى منطقه نخبه خيز ايذه و باغملك رسالت ديگر هدايت 

اله خادمى است.
و  آگاهانه  انتخاب  به  كه  است  خادمى  مهندس  نوبت  حال 

خواست عمومى مردم شايسته ترين پاسخ را بدهد.
اينجانب اين همه افتخار آفرينى را به مردم شريف سرزمين 
بلوط و منتخب آنان جناب آقاى مهندس هدايت اله خادمى 

تبريك عرض مى نمايم.
*فعال اجتماعى

خبر

 به خاطر شخصيت مقتدايى
 سرپرستى استاندارى خوزستان را پذيرفتم

سرپرست استاندارى خوزستان گفت: اگر سرپرستى استاندارى خوزستان را پذيرفتم به خاطر 
شخصيت مقتدايى بود و به هر حال ايام خوبى را در حضور وى داشتم و زمينه اى براى ارائه 
خدمات رسانى به استان فراهم شده بود. فرج اهللا خبير در ارتباط با مقتدايى استاندار سابق 
رفت.  خواهد  هم  ديگر  روز  و  آمده  روزى  يك  كسى  هر  حال  هر  به  كرد:  اظهار  خوزستان 
مقتدايى از شخصيت و منزلت بااليى برخوردار است و دوره استاندارى خود نهايت تالشش را 

براى ارائه خدمات خوب و تأثير گذار در همه سطوح استان به كار گرفت.
خبير با تأكيد بر اينكه مقتدايى در حد توانايى و ظرفيت خود كار و تالش هاى بسيارى انجام 
داده و كم نگذاشت، اضافه كرد: قطعا بعد از انتخاب استاندار بعدى كه مراسم خوب، درخور و 

شايسته اى را براى تشكر و قدردانى از مقام و منزلت مقتدايى برگزار خواهيم كرد.
مقتدايى  شخصيت  خاطر  به  پذيرفتم  را  خوزستان  استاندارى  سرپرستى  اگر  كرد:  اظهار  وى 
بود و به هر حال ايام خوبى را در حضور وى داشتم و زمينه اى براى ارائه خدمات رسانى به 
استان فراهم شده بود.ذ سرپرست استاندارى خوزستان با اشاره به اينكه نارسايى ها و مشكالت 
زيادى وجود داشت و با يك يا دو سال قابل حل شدن نيستند، بيان كرد: به دليل اعتمادى كه 
وزير كشور به بنده داشت سرپرست استاندارى به من محول شد ولى هيچ ادعايى در اين زمينه 

ندارم و اميدوارم دوره انتقال را به خوبى طى كنم.

آرمان مورى احمدى رييس اداره
 فرهنگ و ارشاد اسالمى مسجدسليمان شد

با حكم همايون قنواتى مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان آرمان مورى احمدى 
رسماً به عنوان سرپرست جديد اداره فرهنگ و ارشاد اسلمى مسجدسليمان منصوب گرديد.

رئيس جديد اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مسجدسليمان با تاييد اين خبر گفت: همه مديران 
گذشته اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى مسجدسليمان زحمات فراوانى را متحمل شده اند كه از 
همه آن ها سپاسگزارم و حال كه سكان كشتى فرهنگ و هنر شهرستان به دست بنده افتاده است 

تالش مى كنم از همه ى ظرفيت هاى فرهنگى و هنرى شهرستان استفاده كنم.
 وى گفت: با همكارى و همدلى همه مسئولين شهرستان، همكاران، هنرمندان، اهالى رسانه انشاهللا 

فضاى مقبول و با نشاطى در مسجدسليمان ايجاد و خدمتگزار خوبى براى همشهريان مان باشيم.

اتمام 3 پروژه مهم آبرسانى روستايى شوشتر
 در انتظار تامين اعتبار

مديرعامل اين شركت گفت: 3 پروژه فاضالب سردار آباد، فاز دوم حاشيه گرگر و آبرسانى  به 
12 روستاى حاشيه شطيط بدليل كمبود اعتبار به كندى پيش مى رود.

درويشعلى كريمى اظهار كرد: اين 3 پروژه شامل جمعيتى در حدود 30 هزار نفر مى شود.
وى با اشاره به پروژه سردار آباد اظهار كرد: اين پروژه در حال حاضر 70 درصد پيشرفت  
فيزيكى  داشته است كه با تامين اعتبار مورد نياز به سرعت به بهره بردارى خواهد رسيد. گفتنى 

است اعتبار مورد نياز در حدود 3 ميليارد تومان است.
كريمى افزود: پروژه فاضالب سردار آباد مزرعه اى است كه در آن 10 نوع نى كشت شده و از 
اين طريق فاضالب به تصفيه خانه هدايت و با روش وتلندكليه آاليندگى ها و ضايعات جذب 

نى ها شده، در نتيجه خروجى پساب ضدعفونى و تصفيه مى گردد.
وى بيان كرد: فاضالب ورودى و آب خروجى از اين مزرعه طى يكسال بلحاظ فيزيكى و 
آزمايش قرار مى گيرد تا از اين طريق در آب شرب سالم و بهداشتى مردم  شيميايى مورد 
مشكلى بوجود نيايد. مديرعامل شركت آبفاروستايى خوزستان يادآور شد: اين پروژه در حال 

حااضر در مرحله آزمايش قرار دارد و با تامين اعتبار مورد نياز به بهره بردارى خواهد رسيد.
كريمى با اشاره به پروژه 12 روستاى حاشيه شطيط گفت: بخشى از اين پروژه در اسفندماه سال 
94 به اتمام رسيد و با توجه به اينكه در طراحى پيش بينى شده منبع تامين آب از طريق خط 
لوله آب حيات پيش بينى شده بود، در صورت تامين آب مورد نياز از سوى آن شركت خطوط 

انتقال نيز راه اندازى و پروژه تكميل و به بهره بردارى خواهد شد.

ارسال پرونده معلم خاطى شهرستان شوش
 به هيات تخلفات

   پس از انتشار تصاوير تنبيه و جراحت بدنى يك دانش آموز در كوهدشت لرستان، اخيرا فيلم 
ويدئويى از تنبيه خشن يك دانش آموز دبيرستانى توسط معلمش در شهرستان شوش در رسانه ها 
منتشر شده است.مجتبى ديناروند، رئيس آموزش و پرورش شهرستان شوش ضمن تأييد اين خبر 
اظهار كرد: متأسفانه اين خبر صحت دارد و يكى از همكاران ما سر كالس به واسطه شيطنت يكى از 
دانش آموزان عصبانى شده و كنترل خودش را از دست مى دهد و اقدام به تنبيه بدنى وى مى كند.وى 
افزود: اين اتفاق به هيچ وجه مورد تأييد ما نيست و از مشاهده چنين تصاويرى به شدت متأثر شديم. 
رئيس آموزش وپرورش شهرستان شوش با بيان اين كه معلم خاطى فراخوانده  و تذكرات الزم به او 
داده شده است، گفت: پرونده اين معلم تكميل و به هيئت تخلفات استان ارسال شده است تا پيگيرى 
قانونى از طريق هيئت تخلفات انجام شود. ديناروند ادامه داد: البته ناگفته نماند اين معلم پس از اين 

اتفاق ابراز پشيمانى كرده و از خانواده اين دانش آموز قبل از انتشار اين فيلم عذرخواهى كرده بود.

يكى از روستاهاى ايذه 28 سال است كه محل دفن زباله هاى اين شهرستان شده و شيرآبه هاى زباله ها كار به جايى رسانده اند
 كه آب منطقه را غيرقابل شرب كرده اند. حديث كريمى: سفر به روستايى كه دو هزار و 700 نفر در آن سكونت دارند.

جايى كه شغل مردمش، دامدارى و كشاورزى است. روستايى كه افراد تحصيل كرده اى چون دكتر على نوذرپور معاون سازمان 
شهردارى هاى كشور، زهره نوروزى رئيس امور ادارى، ستار اكبرزاده فرماندار و عيدى اسمالى در زمان رياست جمهورى رفسنجانى 

معاون عمرانى استاندارى را در دامان خود پرورش داده است. روستايى كه مامن تحصيل دخترانه روستاهاى اطراف است. روستايى كه 
هشت شهيد و سه آزاده و ده ها جانباز تقديم انقالب كرده است. روستاى راسفند از توابع بخش مركزى ايذه روستايى است كه مهاجر 
در آن زياد بوده و آن هم به دليل اين است كه در دشت قرار دارد و خاك خوبى براى كشاورزى دارد، همچنين امكان دسترسى آسان به 

آب هاى زمينى و توسعه شبكه راه هاى بخش پيان، نوتركى و مرغاب در آن متمركز است.

رمقى براى اعتراض نمانده است
وقتى مادرى از نبود محيط مناسب براى تفريح بچه اش مى گويد، تمام فكرها به سمتى مى رود كه آيا اين روستا بايد در اين وضعيت باشد؟ آيا شهردارى ايذه جاى 
ديگرى براى دفن زباله هاى توليدى شهر خود ندارد؟ آيا نمى تواند با راه اندازى كارخانه بازيافت، اين مشكل را حل كند؟ و آياهاى ديگرى كه ديگر رمقى براى اعتراض 
اهالى نگذاشته است. يكى از جوانان روستا از تجمع حيوانات درنده و حشرات موذى كه در طول شبانه روز اين روستا را تسخير كردند مى گويد. امير مى افزايد: ديگر 
نمى دانيم به چه زبانى از مسئوالن بخواهيم تا درد ما را درمان كنند؟ چه گناهى كرده ايم؟ آيا اين حق جوانان تحصيل كرده اين منطقه است كه در اين وضعيت قرار 

داشته باشند؟
معضل زباله ها 28 ساله است

در ادامه جريان را از رئيس شوراى روستاى راسفند جويا شديم كه دراين باره مى گويد: معضل زباله هاى شهر ايذه 28 سال است كه گريبانگير اين روستاست و اين 
زباله ها در فاصله كمتر از يك كيلومتر با روستا از سوى شهردارى در اين مكان تخليه مى شود.

غالمرضا سعيديان به عواقب وخيم و خطرناك ريختن زباله ناشى از حمل غيراصولى بعضى از ماشين آالت حمل زباله روباز اشاره مى كند و مى گويد: هيچگونه تور 
يا چادرى از نقطه بارگيرى تا نقطه تخليه زباله ها روى زباله ها كشيد نمى شود و اين باعث شده تا زباله ها در حاشيه جاده و روستا ريخته شوند.وى ادامه مى دهد: 
همچنين نداشتن فنس اطراف زباله ها و نداشتن در و نگهبان كه در را فقط براى ماشين هاى زباله باز و بسته كند دليل ديگرى است تا شبانه روز موتورسيكلت هاى سه 
چرخ براى جمع آورى پسماندهاى پالستيكى هجوم آورده و زباله ها را به تمام جهات پخش كنند كه با وزش باد تمام منطقه را آلوده مى كنند.رئيس شوراى روستاى 
راسفند مى افزايد:  تجمع حيوانات وحشى و درنده مثل كفتار، گرگ، شغال، روباه و سگ هاى ولگرد در هنگام شب كه هيچ شخصى پياده اى هم جرات تردد در جاده 

ندارد باعث حمله ور شدن به گله هاى گوسفندى شده و آنها را از بين برده است. حيوان هايى كه ناقل بيمارى هاى سل و به خصوص هارى هم هستند.
سعيديان در ادامه مى گويد: در اينجا زاد و ولد بسيار زياد حشرات، جوندگان به خصوص مگس ها، زندگى و كار كردن براى كشاورزان آن منطقه را فلج كرده است، 
كشاورزانى كه بيشتر از 250 هكتار زمين كشاورزى در محل دارند. حتى در منازل روستاى راسفند و همچنين دانشكده فنى مهندسى دانشگاه آزاد اسالمى واحد ايذه 

مگس هاى زيادى كه ناقل پخش انواع بيمارى هستند وجود دارند.
وى در خصوص محل تخليه زباله ها عنوان مى كند: زباله ها در نقطه اى ريخته مى شود كه حائل بين روستاى راسفند و روستاهاى بخش نوتركى بوده و پائين دست 

آن نقطه رو به سمت جنوب نوتركى داراى چشمه هاى زيادى است كه معروف به آب تلخ سرگچ راسفند و نوتركى هستند.

آب، آغشته به شيرآبه هاى زباله است
وى در ادامه مى افزايد: سفره هاى آب زيرزمينى كه شيب آن رو به نوتركى و هاليجان بوده با آب آلوده حاصل از زباله ها به اعماق زمين نفوذ مى كند كه در هنگام 
بارندگى بيشتر اين نفوذ صورت مى گيرد و روستاهاى زيادى كه از آب چاه عميق استفاده مى كنند، نوتركى، راسفند و حدودا 10 روستاى ديگر هستند كه در حال حاضر 
مشخص نيست اما به طور حتم، سال هاى نه چندان دور خيلى از مردم به واسطه همين آب هاى آلوده، بيمار مى شوند. رئيس شوراى روستاى راسفند مى افزايد: دود 
حاصل از آتش زدن زباله ها با يك وزش باد اليه اى خاكسترى به همراه بوى تعفنى كه حامل انواع بيمارى است بر روى روستاهاى راسفند و اطراف آن سايه مى 

گستراند كه تنفس را براى مردم و رهگذران سخت مى كند.
سعيديان مى گويد: اين اتفاق باعث پخش شدن انواع ويروس ها و ميكروب هاى واگيردار و بيمارى زا در هوا مى شود به دليل اينكه زباله هاى بيمارستانى تخليه شده 
در آن جا از وسط روستايى رد شده كه ايستگاه مسافران، رهگذران، فروشگاه هاى كنار جاده و نانوايى در آن جا وجود دارد. رئيس شوراى روستاى راسفند با بيان اينكه 

وظيفه محيط زيست و شبكه بهداشت و درمان كه حافظ محيط زيست و سالمت انسان ها هستند، بوده تا با چنين معضلى برخورد كنند.
وى در اين باره كه آيا اين مشكالت را از مراجع ذيربط  پيگيرى كرده اند، مى گويد: چندين و چند بار جلساتى در بخشدارى و فرماندارى با حضور شهردارى، محيط 

زيست و شبكه بهداشت و درمان برقرار شد كه هيچ گاه اين جلسات به يك نتيجه مطلوب دست نيافت.

شهردارى به تعهداتش عمل نكرده است
سعيديان با اشاره به اينكه هيچ عوارضى مبنى بر كمك به روستاى راسفند از طرف شهردارى پرداخت نشده است، عنوان مى كند: اين شهردارى  به تعهداتى كه داده بود 
هم عمل نكرده است. وى در ادامه مى گويد: اميدواريم مسئوالن شهرستان ايذه و نماينده اين شهرستان در مجلس شوراى اسالمى براى دفن زباله ها فكرى درست 
و اساسى بكنند يا اينكه كارخانه بازيافت زباله احداث كنند و يا اطراف زباله ها را فنس كشى كنند. سعيديان ادامه مى دهد: اگر مسئوالن به اين مشكل رسيدگى نكنند، 
موضوع را خارج از استان و در پايتخت با همراهى رسانه ها و اطالع رسانى به مردم حل خواهيم كرد و هيچگاه به هيچ مسئولى در شهرستان ايذه اين حق را نخواهيم 

داد كه پا روى حق و حقوق مردم داراى پيشينه و با اصالت اين روستا بگذارند و از طريق قانون پيگير خواهيم شد.

دفع فاضالب شهرى در حاشيه جاده
دهيار روستاى راسفند و نوتركى غريبى درباره وضعيت مناطق روستايى نوتركى، آبله و مال سيدى با بيش از شش هزار نفر جمعيت در اين خصوص مى گويد: اين 
معضل را طى اين سال ها هيچ كدام از مسئوالن شهرستان اعم از نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسالمى، فرمانداران، شهرداران و ديگر دست اندركاران با وجود 
وعده هاى داده شده، نتوانسته اند حل و يا مديريت كنند و متاسفانه تنها مردم هستند كه مثل هميشه مظلوم واقع شده و همه عوارض و عواقب آن را متحمل مى 
شوند. پيمان نوروزى با اشاره به شكاياتى كه در دست دارد، ادامه مى دهد: شهردارى ايذه سال هاست كه زباله هاى شهرى، بيمارستانى و فاضالب هاى خانگى شهر 
را در حاشيه جاده نوتركى و در بين روستاهاى راسفند، آبله دفع مى كند. وى عنوان مى كند: مردم اين روستاها سال هاست كه با دود سمى ناشى از سوزاندن زباله 
ها نفس مى كشند، با بيمارى نفس تنگى دست و پنجه نرم مى كنند، از بيمارى هاى پوستى كه از طريق حيوانات اهلى به انسان منتقل مى شود و ناشى از آلودگى 
چراگاه حيوانات توسط زباله هاست، رنج مى برند. دهيار روستاى راسفند در خصوص آبهاى زيرزمينى اين روستاها تصريح مى كند: سال هاست كه آبها و چشمه هاى 
منطقه غيرقابل استفاده هستند، زيرا با دفع زباله هاى شهردارى در دره ها و تپه هاى باالدست روستا و با نفوذ شيرآبه سمى آنها در آب هاى منطقه، اين آبها را غير قابل 
استفاده كرده است. نوروزى مى افزايد: مردم اين روستاها به انواع حشرات و حيوانات موذى و سمى كه سوغات زباله هاى شهردارى هستند، عادت كرده اند و با همه 
اين مشكالت زندگى مى كنند، مشكالتى كه به جرات مى توان گفت هيچ كدام از مسئوالن شهرستان قادر نيستند حتى خود را در كنار آنها تصور كنند، چه برسد به 
اين كه بخواهند با آنها زندگى كنند. دهيار روستاهاى راسفند و نوتركى غريبى مى گويد: از همه عوامل و مسئوالن مرتبط با اين موضوع در سطح استان و شهرستان 
استدعا داريم به داد اين شش هزار انسان محصور در زباله ها برسند و اين مشكل بزرگ و 28 ساله را مديريت كنند و با انتقال اين زباله ها به منطقه اى خالى از سكنه 

و يا با احداث تجهيزات و كارخانه دفن زباله، اقدامى انسان دوستانه انجام دهند.
پيگيريهاى بى نتيجه

هاشم سعيدى دهيار سابق روستاى راسفند هم با اشاره به چهار سال دهيار بودنش در اين باره مى گويد: پيگيرى هايى در اين خصوص داشتم اما به نتيجه نرسيده است. 
سعيدى تصريح مى كند: زباله ها آسيب هاى زيادى به محيط زيست و آب هاى زير زمينى زده و باعث نابودى سفره هاى زيرزمينى و زمين هاى كشاورزى شده است. 
ارغيده مسئول خانه بهداشت روستاى راسفند ايذه نيز درخصوص بهداشت محيط منطقه مى گويد: به دليل تخليه زباله در آن منطقه متاسفانه بوى نامطبوع، حشرات و 
سگ هاى ولگرد زياد وجود دارد و به دليل اينكه سيستم فاضالب موجود نيست بهداشت محيطش نامناسب است. وى در خصوص بيمارى هايى كه اكثر مردم منطقه 
به آن مبتال شده اند، مى افزايد: دودهاى ناشى از سوختن زباله ها، مردم را دچار بيمارى آسم، بيمارى هاى پوستى به دليل حشرات موذى كه درآنجا به وسيله جمع شدن 
مگس و... هستند. ارغيده ادامه مى دهد: هيچ كس شب ها نمى تواند به خاطر بوى نامطبوع از يك كيلومترى اين روستا حركت كند. با توجه به توسعه روستاهاى توابع 
ديگر شهرستان ها و ارائه خدمات از سوى دولت به روستاهاى مدنظر و شناسايى شده انتظار مى رود مديران استانى هم نيم نگاهى به ساكنان روستاى راسفند ايذه كه 

چشم انتظار خدمات از سوى مسئوالن هستند، داشته باشند تا بلكه مشكلى از انبوه مشكالتشان را حل كنند.

28 سال كابوس زندگى دركنار زباله

كابوس دفن زباله هاى ايذه 
در روستاى راسفند پايان ندارد
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نگاهى به راهكارهاى انتخاب رئيس مجلس دهم

تنش در كمين
 رياست  بر صندلى هاى سبز

فرهاد كيانفريد: جدا از تمام اين نظرات و راهكارها مسلم 
است كه اصالح طلبان در تالش هستند تا از هرگونه تنش و از 
آسيب ديدن وجه سياسى الريجانى و عارف جلوگيرى كنند 
تا توان ملى و سياسى هر دوى آنها به صورت كامل و بهترين 

شكل در مجلس آينده مورد استفاده قرار گيرد
باوجود اينكه زمان زيادى به آغاز دور دهم مجلس شوراى اسالمى باقى 
نمانده است اما همچنان مسئله صندلى رياست آن با اختالف نظرهاى 
بسيارى مواجه است و به همين دليل گمانه زنى درباره راهكار انتخاب رئيس 
جديد قوه مقننه روز به روز افزايش مى يابد. از يك سو اصولگرايان صرفا به 
واسطه گرايش سياسى، بر رياست على الريجانى تاكيد دارند و از سوى 
ديگر اصالح طلبان با بررسى شرايط موجود به دنبال راهكارى براى ايجاد 

توافق برد برد و انتخاب گزينه مناسب تر تالش مى كنند.
بعد از انتخابات هفتم اسفندماه كه اصالح طلبان موفق شدند تعداد قابل 
توجهى از كرسى هاى بهارستان را از آن خود كنند، بر اين باورند كه با توجه 
به تغييرات در تركيب مجلس دهم الزم است رياست آن نيز به گونه اى 
متفاوت باشد. بنا بر گفته چهره هاى سرشناس اين جريان سياسى پيش 
از انتخابات قرار گذاشته شده بود، كه نمايندگان اصالح طلب در رويارويى 
احتمالى على الريجانى با غالمعلى حداد عادل، رئيس دوره هاى هشتم و 
نهم را براى رياست در مجلس دهم مد نظر قرار بدهند. اما حاال كه تركيب 
مجلس، به گونه اى كامال غيرقابل پيش بينى شاهد اشتراك سهم، تقريبى 
بين سليقه هاى اصولگرايى و اصالح طلبى است، مى توان محمدرضا عارف 
را يكى از گزينه هاى محتمل براى نشستن بر صندلى اول صحن بهارستان 

قلمداد كرد. 
چرا كه دليلى نيست كه اصالح طلبان از شانس بااليى براى انتخاب 
رييسى اصالح طلب براى پارلمان دارند، اين فرصت را قدر ندانند. به هر حال 
محمدرضا عارف در جريان انتخابات رياست جمهورى يازدهم با «كناره 
گيرى» و در فضاى انتخاباتى مجلس با «تالش در براى وحدت» نشان 
داد كه هم مختصات سياست را به خوبى مى شناسد و هم اينكه حاضر 
است تا هر هزينه اى كه الزم باشد را در راستاى اهداف اصالح طلبى جبهه 
اصالحت متحمل شود. پس با توجه به كنار رفتن حداد عادل، مى توان 
متصور شد كه عارف و الريجانى وارد رقابتى جدى براى كسب رياست 

قوه مقننه شوند. 
در مقابل اين نظريه؛ برخى از كارشناسان(اصالح طلب) معتقدند كه اين 
رقابت نه تنها مى تواند به مجلس دهم بلكه به وجهه سياسى هر دو گزينه 
(على الريجانى و محمدرضا عارف) لطمه بزند. به عقيده آنها به هيچ وجه 
نبايد مسئله رياست مجلس ميان اين دو چهره مطرح سياسى تبديل به 
يك تنش شود. الريجانى در نتيجه تدبير خودشان و سو رفتار و استراتژى 
توسعه طلبانه جريان پايدارى، كامال به سمت جريان اصالحات و منافع دولت 
تدبير و اميد گرايش پيدا كرده اند و ما بايد از اين ظرفيت استفاده كنيم. لذا بايد 
به دنبال فرمولى باشيم كه از تمام ظرفيت هردوى آنها استفاده كنيم. زيرا 
ممكن است هرگونه رفتار شتابزده و غلط شبيه آنچه كه فرداى انتخابات 
مجلس ششم با آيت اهللا هاشمى رفسنجانى انجام شد، مى تواند درباره 

الريجانى هم تكرار شود.
لذا بايد در پشت پرده به يك توافق برد برد و راهبردى برسند. اگر اينگونه 
نشود قطعا با يك چالش ناخواسته در مجلس روبرو خواهيم بود. اين تفاهم 
مى تواند الگوها و مدل هاى مختلفى داشته باشد. مثال مى توان درباره رياست 
و هيات رئيسه گفت وگو كرد يا مى شود از فرمول بينابين استفاده كرد. يعنى 
از چهره ديگرى براى رياست مجلس حمايت كنند و اجازه ندهند ظرفيت و 

توان ملى الريجانى وعارف به چالش كشيده شود. 
اما در اين ميان نظريه ديكرى نيز مطرح مى شود مبنى بر اينكه اگر عارف 
رييس مجلس دهم شود همان اشتباهى است كه اصالح طلبان در مجلس 
ششم انجام دادند. بى مهرى و بى حرمتى آنها به آقاى هاشمى سبب شد كه 
ايشان عطاى آن مجلس را به لقايش ببخشد. اگر ايشان وارد مجلس شده 
بود و بر كرسى رياست تكيه مى زد قطعا كارايى مجلس ششم خيلى خيلى 
بيشتر از كارايى مجلس ششم به رياست آقاى كروبى مى شد. مجلسى كه 
الريجانى در راس آن قرار بگيرد كارايى، نفود و قدرتش خيلى بيشتر از 
مجلسى است كه عارف در راس آن قرار گيرد. اصولگرايان به مجلسى 
كه عارف رييس آن باشد اجازه نمى دهند كه حتى نيم ميليمتر در جهت 

دموكراسى و آزادى گام بردارد.
در مجلس دهم عارف مى تواند به كمك نمايندگان مستقل و ميانه رو كه 
جديدا وارد مجلس شده اند يك فراكسيون نيرومند دموكراسى خواه به وجود 
آورد و بدون ايجاد احساس رقابت و درگيرى با على الريجانى دموكراسى 
را در سطح كشور تقويت كند. از سوى ديگر برخى راهكار ديگرى مبنى بر 
تفاهم عارف و الريجانى براى رياست دوره اى مجلس را مطرح مى كنند. 
به اين صورت كه دوسال الريجانى و دو سال عارف رئيس مجلس شوند و 
نفر دوم در جايگاه نايب رئيس قرار گيرد كه اين مسئله نيازمند دست يابى به 

توافق در جلسات شخصى است. 
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا در ميان اصالح طلبان نيز موافقان به رياست 
على الريجانى كم نيستند. آنها مى گويند: رياست مجلس براى دولت 
اهميت بسيارى دارد. اين نكته را بايد بار ديگر متذكر شد كه دولت در شرايط 
حساسى قرار دارد و مجلس بايد دست دولت را فشرده و همه جانبه دولت را 
يارى برساند. اگر رئيس همسو و همگام در راس مجلس قرار داشته باشد 
گفتمان اعتدال بهتر مى تواند به اهداف خود دست يابد در غير اين صورت 
شاهد خواهيم بود كه بار ديگر رويكرد مانع تراشى براى دولت، تكرار مى شود 

و دولت نمى تواند اهداف خود را پيش ببرد. 
على الريجانى در راس مجلس نهم رابطه بسيار خوبى با دولت برقرار كرد 
و همه جانبه دولت را يارى رساند. شايد در مورد عملكرد رئيس مجلس نه 
مى توان آن را مثبت و نه آن را ايده آل ارزيابى كرد اما در بزنگاه هايى كه 
برخى  به دنبال اين بودند كه مجلس را فرمايشى جلوه دهند و يا به دنبال 
منافع خاص بودند الريجانى مثبت عمل كرد و مديريت ايشان در مورد 

موضوع برجام نمونه  است.
به هرحال جدا از تمام اين نظرات و راهكارها مسلم است كه اصالح طلبان 
در تالش هستند تا از هرگونه تنش و از آسيب ديدن وجه سياسى الريجانى 
و عارف جلوگيرى كنند تا توان ملى و سياسى هر دوى آنها به صورت كامل 
و بهترين شكل در مجلس آينده مورد استفاده قرار گيرد. لذا شايد بهتر باشد 
مانند انتخاب رئيس مجلس هشتم بيرون از صحن به توافق برسند يا اينكه 
هر دو نفر موضوع را در جلساتى بين خودشان طرح و به تصميم واحد برسند.

تكليف حـج 95 مشخص شد
جنتى: شرايط براى انجام حج تمتع آماده نيست

 اوحدى: عربستان تمايلى به حضور ايران در حج ندارد

نمى توان اصالح طلبان را
 با اهرم هاى قدرت حذف كرد

مطمئنا بر اساس مطالبه اكثريت جامعه كه به دنبال تغيير در مجلس بودند عمل مى كنم زيرا اگر 
بخواهيم به خواست مردم بى اعتنا باشيم آيندگان درباره ما داورى خوبى نخواهند كرد و در 

رويدادهاى سياسى بعدى قطعا با اقبال مردم رو به رو نخواهيم شد.

دكتر محمدرضا عارف اظهار كرد: در ماه هاى قبل از انتخابات رياست جمهورى سال 92 
فضاى ياس و نااميدى در بدنه جريان اصالح طلب حاكم بود و برخى از نخبگان اين جريان 
باور نداشتند كه مى توان در قوه مجريه تغييرى ايجاد كرد ولى با اتكا به خداوند و باور به 
نقش جوانان به ميدان آمديم و نتيجه اى حاصل شد كه از دل آن برجام و ديگر دستاوردهاى 

ارزشمند به دست آمد.
وى ادامه داد: عده اى گمان مى كردند حاكميت اجازه حضور اصالح طلبان در قدرت را نمى 
دهند در حاليكه اصالح طلبان بخش اصلى حاكميت هستند و هيچگاه نمى توان اين جريان 

اصيل را با استفاده از اهرمهاى قدرت حذف كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد:نگاه كلى نظام حضور فعال و تاثيرگذار همه 

جريانات و گروه هاى داخل نظام و معتقد به ارزشها و قانون اساسى است.
عارف به اشاره سواالت مكرر حاضرين در جلسه در ارتباط با مديريت مجلس آينده گفت: 
موضوعات  كنيم  تالش  بايد  و  شوم  برانگيز  مناقشه  مباحث  وارد  ندارم  اى  عالقه  شخصا 
تغيير  دنبال  در انتخابات اخير مردم به  ولى  سياسى نشود  جدل هاى بيهوده  وارد  اينچنينى 
بودند و در اكثر حوزه هاى انتخابيه به تغيير تفكر اصالح طلبى و اعتدال راى دادند به همين 
دليل شخصا حق ندارم به خواست مردم بى توجه اى كنم و مطمئنا بر اساس مطالبه اكثريت 
جامعه كه به دنبال تغيير در مجلس بودند عمل مى كنم زيرا اگر بخواهيم به خواست مردم 
بى اعتنا باشيم آيندگان درباره ما داورى خوبى نخواهند كرد و در رويدادهاى سياسى بعدى 

قطعا با اقبال مردم رو به رو نخواهيم شد.
منتخب اول مردم تهران با بيان اينكه بحث مديريت مجلس بحث پست و مقام نيست و هر 
نتيجه اى حاصل شد خير خواهد بود،گفت: عده اى  به دنبال بر هم زدن انسجام اصالح 
طلبان كه با تشكيل شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان حاصل شد هستند و بايد 
مراقب بود در موضع گيرى ها بهانه به دست فرصت طلبان ندهيم  و بايد ائتالف اميد با 
انسجام و وحدت نظر فعاليت ها و تالش هاى خود را در مجلس دنبال كند و به مطالبات 

مردم بپردازد.
وى  با بيان اينكه فضاى مجلس دهم بايد فضاى همدلى و وفاق باشد و از تندروهاى مجالس 
اخير دورى كند،خاطرنشان كرد: بايد تالش كنيم آرزوى كسانى كه به دنبال يك دوره اى 
مطالبات  مسير  در  بايد  هم  دولت  البته  و  نشود  محقق  هستند  روحانى  آقاى  دولت  كردن 
مردم كه در انتخابات مجلس پيام شان را اعالم كردند گام بردارد.همسويى با مردم و درك 
پيام مردم و پرداختن به مطالبات مردم بخصوص در زمينه هاى اشتغال،كاهش آسيب هاى 

اجتماعى زمينه خوبى را براى فعاليت دولت آقاى روحانى در دور دوم فراهم خواهد شد.

قدرت نقد نشود، قطعا فاسد مى شود
على مطهرى درباره موضوع حصر و ممنوع التصويرى، گفت:

 حصر خانگى و ممنوع التصويرى چه فايده اى دارد؟ جالب است
 كه چنين كارى هيچ چشم اندازى هم ندارد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى در جمع دانشجويان دانشگاه هنر اصفهان 
طى سخنانى با موضوع «آزادى در جمهورى اسالمى از منظر شهيد مرتضى مطهرى» تاكيد 
كرده كه «اصال صحبت هاى من بحث دفاع از آقاى موسوى يا كروبى نيست بلكه بحث بر 
سر رويه اى است كه در پيش گرفته شده است. اصال اين انگار يك رويه شده است». وي 
اما  اميدوار نيستم  قوا هم  اختالف  حل  در موضوع خانم خالقى به هيات  همچنين گفت: 

احتمال اينكه به نفع خالقى هم راى دهند وجود دارد.
 وي اظهار كرد: آزادى اقسامى دارد كه از يك جهت به اجتماعى و معنوى و از جهت ديگر 
به انسانى و حيوانى تقسيم مى شود. وى با بيان اينكه آزادى اجتماعى يعنى هيچ انسانى بنده 
ديگرى نباشد، ادامه داد: در آزادى اجتماعى موضوع ارباب و رعيتى ممنوع است. مسئله مهم 
اين است كه آزادى اجتماعى بدون آزادى معنوى ميسر نيست و در واقع آزادى اجتماعى 
به دنبال آزادى معنوى ايجاد شده و با رسيدن به آزادى معنوى است كه آزادى اجتماعى 
در دسترس خواهد بود. اين نماينده مجلس افزود: آزادى اجتماعى را افرادى كه براى هوا 
و هوس حقوق ديگران را زير پا مى گذارند مخدوش مى كنند و گاهى قانون را به نفع خود 
وضع مى كنند و هوا و نفسانيت خود را در قوانين هم به كار مى برند. به همين دليل است كه 
مى بينيم در جهان انسان هاى كمى هستند كه قانون را براى بشريت تنظيم مى كنند. مطهرى به 
تفاوت آزادى انسانى و حيوانى اشاره كرد و گفت: انسان يك موجود مركب است و برخالف 
فرشتگان كه فقط عقل و تدبير دارند و حيوانات كه فقط خشم و شهوت دارند، تركيبى از هر 
دو را دارد و به همين دليل تنها موجودى است كه آينده را مى سازد و به همين منظور گاهى 

از فرشته باالتر و گاهى هم از يك چهارپا پايين تر مى رود.
وى ادامه داد: آزادى غربى مى گويد تا زمانى كه به ديگرى مشكلى وارد نكنى آزاد هستى 
اما اسالم مى گويد در كنار جلوگيرى از ايجاد اشكال براى ديگرى بايد جامعه و نسل آينده 
را نيز مدنظر قرار داد. فرزند شهيد مطهرى اظهار كرد: آزادى تفكر نمونه  ديگرى از آزادى 
است. انسان يك موجود متفكر است پس بايد آزادى تفكر داشته باشد. البته بالفاصله بعد 
از آزادى تفكر، هر انسانى نيازمند آزادى بيان است و نقد قدرت نيز از همين آزادى تفكر و 
آزادى بيان شروع مى شود. مطهرى تأكيد كرد: قدرت بايد نقد شود چرا كه قدرت را اگر در 
خلوت بگذاريم قطعا فاسد مى شود. امام على (ع) به صراحت اعالم كرده كه از من در آشكار 
و نهان انتقاد كنيد. نماينده  مردم تهران در مجلس شوراى اسالمى خاطرنشان كرد: خط قرمز 
در جامعه  اسالمى زمانى است كه افراد سالح به دست بگيرند؛ لذا با يك انتقاد كوچك نبايد 
افراد را برانداز بناميم و با آنها برخورد كنيم و به زندانى بيندازيم. اين روش مطابق با سيره 
اميرالمومنين نيست. وى به بحث ستار بهشتى نيز اشاره كرد و گفت: وقتى يك جوانى مثل 
ستار بهشتى زير شكنجه مى ميرد و وقتى مى خواهيم اعتراض كنيم مى گويند كتمان كن، اين 
غلط است. اينجا احتمال اينكه ظلم غلبه پيدا كند وجود دارد. مطهرى با بيان اينكه در مجلس 
جديد ُحرها بيشتر شده اند، خاطرنشان كرد: رئيس كميسيون اصل 90 بايد يك فرد حقوق دان 

يا قاضى باشد تا بتواند با دقت و با علم در مباحث ورود كند.

ــعودى ها پس از ماجراى  ــال گذشته س از س
ــهادت زائران خانه خدا  2 نوجوان ايرانى و ش
ــود را عليه ايران  ــكنى هاى خ در منا، كارش
ــور نيز پس  ــتر كردند و اختالفات 2 كش بيش
ــيخ باقر النمر و تسخير سفارت  از شهادت ش
ــن حد خود  ــه باالتري ــران ب ــعودى در ته س
ــئوالن كشور عربستان  رسيد تا سرانجام مس
ــى را به مسائل مذهبى نيز  اين دعواى سياس
ــى در بيت ا...  ــوده و از حضور زوار ايران گش

ــد. ــرى كنن ــرام جلوگي الح
ــران ايرانى در حج تمتع  موضوع حضور زائ
ــال 95 كه از مدت ها پيش با كارشكنى  س
ــده بود تا حد زيادى  ــعودى ها مواجه ش س

ــد. ــخص ش مش

به  كه  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير  جنتى  على 
همراه سعيد اوحدى رئيس سازمان حج و زيارت 
قم  شهر  به  تقليد  عظام  مراجع  بار  ديدار  براى 
سفر كرده بودند، با بيان اينكه شرايط براى انجام 
حج آماده نيست و سعودى ها نيز در اين زمينه 
كارشكنى مى كنند، تا حد بسيارى تكليف حج 95 
براى  كه  رسد  مى  نظر  به  و  كردند  مشخص  را 
سال جارى، زائران ايران حج تمتع در عربستان 

حضور نخواهند يافت. 
گذشته  سال  از  كه  است  شرايطى  در  البته  اين 
و  ايرانى  نوجوان   2 ماجراى  از  پس  ها  سعودى 
شهادت زائران خانه خدا در منا، كارشكنى هاى 
 2 اختالفات  و  كردند  بيشتر  ايران  عليه  را  خود 
كشور نيز پس از شهادت شيخ باقر النمر و تسخير 
سفارت سعودى در تهران به باالترين حد خود رسيد 
تا سرانجام مسئوالن كشور عربستان اين دعواى 
سياسى را به مسائل مذهبى نيز گشوده و از حضور 

زوار ايرانى در بيت ا... الحرام جلوگيرى كنند. 

وزير ارشاد: شرايط براى 
انجام حج تمتع آماده نيست 

سعودى ها  گفت:  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
مى گويند كه حجاج ما بايد به كشور ثالث بروند و از 
آنجا ويزا بگيرند كه اين مسائل نشان مى دهد شرايط 

حج امسال فراهم نيست.
عبدالكريم  سيد  آيت اهللا  با  ديدار  در  جنتى  على 
موسوى اردبيلى - از مراجع عظام تقليد - با ارائه 
تالش  افزود:  تمتع،  حج  وضعيت  آخرين  گزارش 
مى كنيم بحث حج را با سعودى ها حل كنيم، به 
اين منظور هيأتى اعزام كرديم تا به مذاكره با آنها 
بپردازند، ولى آنها با كارشكنى حاضر به دادن رواديد 

به تيم مذاكره كننده نمى شدند.
وى با بيان اينكه افرادى مثل رئيس سازمان حج و 
زيارت با مشكالت زيادى ويزا گرفتند و به عربستان 
سفر كردند، افزود: ايشان با داشتن پاسپورت سياسى 
از  و  شدند  روبه رو  زيادى  مشكالت  با  فرودگاه  در 
ايشان انگشت نگارى به عمل آمد و وسايل شان نيز 

مورد تفتيش قرار گرفت.
جنتى با اشاره به چهار جلسه ى رئيس حج و زيارت 
بسيار  برخوردهاى  و  عربستان  حج  وزير  با  كشور 
نامناسب و سرد آنان، گفت: پيشنهادات جمهورى 
اسالمى ايران درباره حج در مسائلى مانند نحوه ويزا 
دادن و مسايل حمل و نقل هوايى و تأمين امنيت 

حجاج بود.
اينكه  بيان  با  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزير 
سعودى ها در زمينه صدور ويزا هيچ قولى ندادند، 
افزود: سعودى ها مى گويند كه حجاج ما بايد به كشور 
ثالث بروند و از آنجا ويزا بگيرند كه اين مسائل نشان 

مى دهد شرايط حج امسال فراهم نيست.

اوحدى: عربستان تمايلى
 به حضور ايران در حج ندارد 

 رئيس سازمان حج و زيارت گفت: جمهورى اسالمى 
ايران به دنبال حج با عزت است و اگر عزت نباشد، 
انجام  براى  عربستان  به  وجه  هيچ  به  ما  زائران 

مناسك حج نمى روند.
ارشاد  و  فرهنگ  وزير  ديدار  در  اوحدى»  «سعيد 
سال  گفت:  سبحانى  العظمى  آيت اهللا  با  اسالمى 
از  زائر  نفر  هزار  از 7  بيش  منا،  فاجعه  در  گذشته 
كشورهاى مختلف به شهادت رسيدند؛ مشكالت 
عظيمى در اين زمينه وجود داشت كه متاسفانه از 
آنجا كه رسيدگى سعودى ها به زائران آسيب ديده 
بسيار بد بود، 5 هزار پيكر در 25 تريلى در آفتاب نگاه 

داشتند كه اجساد آنها متالشى شد.
وى افزود: متاسفانه طرف سعودى در خصوص اين 
مسايل اصال پاسخگو نبودند، ولى سازمان حج و 
زيارت 20 راهكار اجرايى براى تامين امنيت به آنها 
پيشنهاد داد كه آنها اصال با اين مسايل كنار نمى آيند؛ 
آنها حتى اعالم كردند كه هيچ هواپيماى ايرانى حق 

ورود به عربستان را ندارد.
رييس سازمان حج و زيارت بيان كرد: از آنجا كه 
ندارد،  وجود  ايران  در  عربستان  كنسولى  فعاليت 
مشكل ويزاى 65 هزار حاجى در اين مدت بسيار 
مشكل است؛ جميع اتفاقاتى كه در اين بين رخ داد 
نشان مى دهد كه آنها هيچگونه ميلى براى حضور 
ما در حج ندارند و فضاى سياسى را نيز بهانه اين 

كار كرده اند.

وى گفت: آنها حتى اعالم كردند كه اسامى اعضاى 
بعثه بايد به آنها ارايه شود و تنها افرادى مى توانند در 
قالب بعثه به حج بيايند كه عربستانى ها با حضور 
آنها موافقت كند. هنوز قراردادهاى مسكن و تغذيه و 
تشريق و... بسته نشده است و بعيد به نظر مى رسد 
با اين رويكرد عربستانى ها، بتوان در اين مدت كارى 

انجام داد.
اوحدى اظهار كرد: به دليل اينكه حج فريضه واجب 
است، تمام تالش انجام شد كه خارج از پروتكل 
سياسى وارد شويم و به همين دليل چهار نامه براى 
اسالمى  كنفرانس  رييس  و  عربستان  حج  وزير 
نگارش شد، اما على رغم همه پيگيرى ها، نه درباره 
امنيت زائر و نه در عرصه پرواز تضمينى ارايه نكردند.

مراجع درباره لغو حج تمتع
 چه مى گويند؟

 آيت اهللا جعفر سبحانى از مراجع تقليد امروز در ديدار 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با تأكيد بر اهميت 
مردم  گفت:  آن  به  توجه  ضرورت  و  حج  مسأله 
مسلمان ايران به حج  مناسك آن عالقه مند هستند.

وى با اشاره به روايات اهل بيت(ع) در زمينه جايگاه 
حج افزود: بايد در اين زمينه به شرايط و واجبات اين 
موارد و موضوعات مهمى از جمله امنيت و عزت 

ها  پيگرى  بايد  گيرد،  صورت  كامل  توجه  حجاج 
صورت گيرد تا حج با عزت انجام شود و از اين مسأله 

نبايد مأيوس شد.
استاد برجسته حوزه علميه قم با اشاره به هجمه 
هاى اخالقى و اعتقادى دشمن اظهار داشت: ائمه 
جماعات و دست اندركاران فرهنگى كشور بايد به 
گونه اى عمل كنند كه مقابله با سم پاشى هاى 

ماهواره ها و دستگاه هاى تبليغاتى غرب باشد.
آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى از مراجع تقليد گفت: 
حجى آبرومندانه و عزتمندانه مى خواهيم و بايد دور 

حج امسال را قلم كشيد.
وى در ديدار على جنتى وزير فرهنگ وارشاد اسالمى 
بيان داشت: قرائن به وضوح نشان مى دهد قصد 
اين  با  و  است  توهين  اعمالش  از  سعودى  دولت 
شرايط، بايد فكر اين كه عربستانى ها پيشنهادى 
براى حج بدهند را از سر بيرون كنيم و آن چه از 
مردم شنيده ايم آن ها نيز مايل نيستند با ذلت به 

حج بروند.
وى ابراز داشت: با تعبيراتى كه از دولت سعودى مى 
شنويم و آن ها خود را مالك حرمين شريفين مى 
دانند، مى خواهند انتقام يمن، سوريه و عراق را در 
مساله حج از ما بگيرند و پيداست كه برخورد آن ها 
سياسى و انتقامى است و به اين چنين حجى، خدا و 

بندگان خدا راضى نيستند.
وى افزود: اين كه دولت سعودى عنوان كرده كه 
ايران نمى تواند با هواپيماهاى خودى حاجيان ايرانى 

را به عربستان منتقل كند يك توهين است.

فرهنگ  وزير  به  خطاب  شيرازى  مكارم  اهللا  آيت 
و  بنشينيد  روزى  فردا  اگر  گفت:  اسالمى  وارشاد 
است  منفى  نتيجه  باشيد  مطمئن  كنيد  مذاكره 
فكر  بايد  و  كنيد  دهى  خدمات  توانيد  نمى  و 
حجى  كه  چرا  كنيم  در  به  سر  از  را  امسال  حج 

آبرومندانه و عزتمندانه مى خواهيم.
آيت اهللا نورى همدانى گفت: اگر عربستان شروط 
ايران را نپذيرد ما هم نمى گذاريم زائرى به حج 

برود.
وزير  ديدار  مراسم  در  همدانى  نورى  اهللا  آيت   
ارشاد و رئيس سازمان حج و زيارت با ايشان با 
بيان اينكه هدف اسالم عزت است، گفت: ما مى 
خواهيم عزت اسالم و امنيت مسلمانان حفظ شود 
، مستطيع حج اگر احساس خطر مى كند واجب 

نيست كه به حج برود.
آيت اهللا نورى همدانى تأكيد كرد: اگر عربستان 
شروط ايران را نپذيرد ما هم نمى گذاريم زائرى 

به حج برود.
از  زائران  برخى  است  ممكن  كرد:  تصريح  وى 
طريق كشور ديگرى به حج بروند اما اگر موضع 
گيرى ما نرفتن به حج باشد بايد كارى كنيم كه 
زائران از هيچ راهى نروند و در اين موضوع فرقى 

بين شيعه و سنى نيست.

فهرست  دولت  اگر  گفت:  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
مشكالتى كه بواسطه برجام در كشور حل شده را منتشر كند، عده اى 
كه مى گويند با برجام كارى صورت نگرفته بايد به خاطر دروغ شان نزد 

خانواده خود شرمند باشند.
آيت اهللا اكبر هاشمى رفسنجانى در آئين گراميداشت اعياد شعبانيه و بهره 
بردارى از چند طرح عمرانى در دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوين با 
اشاره به دستاوردهاى برجام براى كشور، افزود: عده اى مى گويند برجام 

تاثيرى نداشته است كه بايد يادآور شد پيش از 
تحريم ها نفت خود را چگونه مى فروختيم و 
امثال بابك زنجانى ها نفت را به اسم اشخاص 
به فروش رسانده و پول آن را نيز بازنمى گردانند. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى اظهاركرد: در زمان 
تحريم توليد نفت كشور به يك ميليون بشكه 
كاهش يافته بود، اما اكنون توليد ما به روزى 3,5 

ميليون بشكه افزايش يافته است. 
وى با اشاره به محدوديت هاى اعمال شده عليه 
كشور در زمينه هاى اقتصادى در دوره تحريم 
ها، افزود: به كشتى هاى ما در آن دوران اجازه 

پهلو گرفتن در بنادر دنيا را نمى دادند و كشتى هاى كشور ما نيز اجازه نداشتند 
كه به ايران بيايند، اما اكنون وضعيت به نفع ما تغيير يافته است. 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به عالقه مندى كشورهاى 
مختلف دنيا به برقرارى ارتباط و توسعه روابط خود با ايران در دوره پسابرجام، 
افزود: امروز شخصيت ها و مقام هاى خارجى در صف ورود به ايران هستند. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى با بيان اينكه چندين بانك بزرگ دنيا به خاطر 
جريمه هاى آمريكا از ارتباط با ايران هراس داشتند، اظهاركرد: اما اكنون 

با بانك هاى مختلف دنيا همكارى مى كنيم. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، شرايط كشور را رو به بهبود 
دانست و افزود: بايد از عده اى كه با علم به بهبود شرايط كشور به 
پشت تريبون ها رفته و براى توقف برجام امضاء جمع مى كنند و به 
رئيس جمهورى اولتيماتوم مى دهند، گاليه كنيم. اين افراد گمان مى كنند 
توقف برجام هنر است اما بايد به آنها گفت مصلحت ما بر انجام توافق و 
تحقق برجام بوده و براى بدست آوردن آن دو سال تالش بى وفقه و زمان 
صرف شده است.  آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 
با بيان اينكه ما با يكديگر برادر و خواهر هستيم، 
افزود: چرا بايد با يكديگر با خشونت برخورد 
كه  مردمى  و  بزنيم  اتهام  همديگر  به  و  كنيم 
صالحيت آنها اثبات شده را به اسم التزام نداشتن 

به اسالم رد كرده و به آنها ظلم كنيم. 
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: با 
شرايطى كه برجام پيش آورده است راه ورود 
دانشمندان براى تحصيل در رشته هايى كه پيش 
از اين ايرانيان اجازه حضور در آنها را نداشتند، 

باز شده است. 
آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در پايان سخنان خود با اشاره به بازديد از 
خودروها و موتورسيكلت هاى برقى و خورشيدى توليد شده توسط 
دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى قزوين، اين اقدام را تحسين كرد و با 
معرفى اين دانشگاه به عنوان يكى از دانشگاه هاى برتر آزاد در سطح 
كشور، گفت: اگر اين تكنولوژى به توليد انبوه برسد و مردم از آنها 
استفاده كنند بخش زيادى از آلودگى هوا و مشكالت زيست محيطى 

كشور كاهش پيدا مى كند.

اگر فهرست مشكالت  حل شده پس از برجام منتشر شود، عده اى شرمنده مى شوند
انتقاد شديد هاشمى از مخالفان برجام و كسانى كه به رئيس جمهور اولتيماتوم مى دهند
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آيا مقتدايى قربانى بازى هاىآيا مقتدايى قربانى بازى هاى
 سياسى شده بود؟ سياسى شده بود؟

سعید کیوانی سعید کیوانی 
اواسط هفته گذشته، در حالی که رسانه های استان خوزستاناواسط هفته گذشته، در حالی که رسانه های استان خوزستان

 مشغول تبادل تیرتها و لینک های خربهای تغییرات  پی در پی فرمانداران  مشغول تبادل تیرتها و لینک های خربهای تغییرات  پی در پی فرمانداران 
و مدیران کل استانداری  در شبکه های اجتامعی بودند  با یک خرب متفاوت روبرو شدند.و مدیران کل استانداری  در شبکه های اجتامعی بودند  با یک خرب متفاوت روبرو شدند.

 اگرچه تغيير استانداران يك امر طبيعى است و خوزستان، استانداران زيادى 
را تجربه كرده اما اين تغيير به مذاق بسيارى از نمايندگان مجلس، روزنامه 

نگاران، شهروندان و صاحب نظران خوش نيامد.
داستان تغيير مقتدايى از آنجا شروع شد كه  اين استاندار كهنه كار دولت 
يازدهم – كه پيش از اين نيز، اين مسئوليت را در دولت اصالحات تجربه 
كرده بود- مانند هميشه و طبق برنامه از پيش تعيين شده مى بايست هم 
در شوراى اشتغال، آخرين وضعيت و مصوبات اين شورا را مرور كند و 
هم نشست خبرى خود را با خبرنگاران ميزبانى كند، گرچه اين نشست 
خبرى برگزار نشد اما مهمترين خبر اين نشست لغو شده تغيير "استاندار 

بود. مقتدايى" 

دولت دوم مقتدايى، فشارهاى سياسى،
 البى هاى قومى

مقتدايى در دوره دوم حضورش در كسوت استاندارى خوزستان كه در 
جلسه شوراى ادارى استان از ورژن 2 خود رونمايى كرده بود، خوب 
بهبود  براى  مضاعفى  توقع  ورژن 2،  از  استانش  مردم  كه  دانست  مى 
معيشت، اشتغال، رشد و آبادانى استان محرومشان دارند و اين خود، 

سنگينى مسئوليتش را دوچندان مى نمود.
فشار و توقع گروه هاى سياسى، قومى، انتظار حاميان حسن روحانى 
استان  عديده  مشكالت  و  سوى  يك  از  دلخواه  هاى  انتصاب  براى 
(بجاى مانده از گذشته) از سوى ديگر، تا حدود زيادى توان ادامه كار 
از اين آبادانى دلسوز را گرفته بود، او چندين بار استعفايش را تقديم 

وزير كشور كرده بود اما با مخالفت جدى رحمانى فضلى مواجه شد.

شام سياسى "در حضور روحانى"
خوزستان نيز مانند تمام استان هاى ايران، در انتخابات هفتم اسفند ماه 
94 و دهم ارديبهشت 95 حماسه ساز بود، حماسه اى كه مردم با تحقق 
كردند.  مى  مطالبه  را  موجود  اقتصادى  وضعيت  در  تغيير  و  اميد  آن، 

كانديداى ليست اميد هم كه اين را به خوبى دريافته بودند بارها تكرار كردند 
"اميد، آرامش و رونق اقتصادى" استقبال از اين شعار هم خوب بود، اهوازى 
ها شش نفر را به دور دوم فرستادند، كه سه نفر ليست اميد هم در اين ميان 
وجود داشتند و در نهايت همين ليست اميد پيروز رقابت با اصولگرايان شد.

مردم  اقبال  مورد  دولت  حاميان  و  اميد  ليست  كشور  كل  در  و  مجموع  در 
قرار گرفت و اصالح طلبان كه پيش از اين در خرداد 92 حضور دوباره و 
قدرتمندى در صحنه سياسى ايران كسب كرده بودند، در مجلس دهم نيز 

صاحب اكثريت كرسى ها شدند.
"روحانى" بعنوان نماد پيروزى اصالح طلبان و به افتخار اين پيروزى حاصل 
شده از منتخبان مجلس دهم دعوت به عمل آورد تا برنامه هاى آتى دولتش 
را برايشان تعريف نمايد، در اين جلسه نمايندگان ليست اميد اهواز از وزير 

كشور درخواست مى كنند كه از استاندار خوزستان بخواهد تا زمان تشكيل 
مجلس دهم از جابجايى مديران و فرمانداران خوددارى كند.

"در حاشيه جلسه و ضيافت شام رئيس جمهور با منتخبان مجلس دهم، با 
وزير كشور هم نشستى داشتيم و صحبت كرديم كه جهت آرامش استان 
اگر امكان دارد تغيير و تحول ها در فرماندارى هاى خوزستان متوقف 
شود و بعد از اينكه منتخبان به عنوان نماينده كارخود را آغاز كردند، 
خوزستان با همفكرى يا با نظر استاندار و تاييد نمايندگان اين تغييرات 

انجام شود (گفتگوى جواد كاظم نسب با ايسنا)"
به گفتگوى نماينده اصالح طلب با خبرگزارى  بازتاب تغيير استاندار صرفاً 
دانشجويان ايران خالصه نشد و سايت اصولگراى رهياب نيوز نيز در گفتگو 
با شكرخدا موسوى نماينده فعلى اهواز در مجلس شوراى اسالمى به نقل از 
وى نوشت: "جابجايى مقتدايى جز عزل وى نام ديگرى ندارد" موسوى – 
برخالف نظر رقيب سياسى اش (الباجى) كه از وجود رابطه ى عزل استاندار 

با تغييرات چند روز قبليش اظهار بى اطالعى كرده بود- عزل مقتدايى را 
"البته  دانست.  ها  مشاركتى  هاى  خواسته  برابر  در  او  از مقاومت  ناشى 
ها  مشاركتى  حضرات  هاى  خواسته  بار  زير  مقتدايى  كه  آنجايى  از 
در  موسوى  البته  بودند."  او  تغيير  دنبال  به  همين  براى  رفت  نمى 
مردم  به  توهين  را  (عزل)  تغيير  اين  گو،  و  گفت  اين  از  ديگرى  بخش 
نيز  نمايندگان  ديگر  هاى  مصاحبه  در  ادبيات  اين  دانست.  خوزستان 
(سامرى،  نبود  خوب  استاندار  با  دولت  برخورد  "شيوه  يافت.  ادامه 
(سيد  خوزستان  نماينده  ديگر  فارس)"  خبرگزارى  خرمشهر،  نماينده 
هرگونه  از  داد  ترجيح  زاگرس  بامداد  با  گفتگو  در  حسينى)  شريف 
سكوت"  روزه  "سياست  و  نموده  خوددارى  خصوص  اين  در  نظر  اظهار 

پيشه كند.

مقتدايى رفت اما ...
  رفتن مقتدايى از كاخ استاندارى و خبرهاى تغييرات وسيع در مديريت استان 
-كه در فروردين امسال توسط ناصرى نژاد، منتخب شادگان رسانه اى شده بود- با 
اعتراض منتخبان جديد به تغيير فرمانداران جدى تر شد، تا آنجا كه بقول يكى از 
روزنامه نگاران قديمى استان، "به شيوه احمدى نژادى، مقتدايى مجبور به استعفا 

شد" (فروغى نيا- اقتصاد بومى).
گرچه مقتدايى نيمه اول فروردين سال جارى استعفاى خود را به وزير كشور 
تقديم كرده بود اما حضور ناگهانى معاون سياسى وزير كشور و استاندار پيشين 
خوزستان، در يك روز عادى و كارى و انجام مراسم توديع در پشت درهاى 
بسته باعث شد كه مردم بار ديگر خاطرات عزل و نصب هاى دولت مهرورز را 

به ياد آورند.
 به گونه اى كه حتى دلجويى هاى مقيمى از مقتدايى هم تاثيرى بر تغيير افكار تحليل 
گران سياسى استان نداشت، در هر صورت مقتدايى براى بار دوم استاندارى خوزستان 
را با خاطراتى تلخ ترك كرد. يك بار در دوره اصالحات به هرمزگان رفت و 

يك بار هم كه بايد دوران بازنشستگى اش را سپرى كند!!
مقتدايى رفت اما مردم نگران برنامه هاى در حال اجرا او هستند، برخى 
شهروندان دغدغه ادامه طرح تردد ماشين پالك اروند را دارند و برخى 
ديگر تكميل جاده هاى بين شهرى، آلودگى هاى زيست محيطى، انتقال 
آب كارون و ده ها مشكل ديگر، مقتدايى رفت اما اميدوارم برنامه هاى 

توسعه اى او بر زمين نماند.

جانشينان احتمالى
طوالنى  ليست  كه  گذشت  نمى  مقتدايى  بركنارى  از  روز  دو  هنوز 
كانديداهاى استاندارى در سايت هاى خبرى منتشر شد، از نمايندگان 
ادوار خوزستان گرفته تا مديران كل و استانداران بازنشسته و صاحب 
نظران سياسى و حتى كانديداى رد صالحيت شده اصالح طلب و... اما 
همه اين ها قبل از استاندار شدن بايد به اين سوال پاسخ دهند كه آيا توان 
تعامل با نمايندگان جديد استان را (حتى براى كوچكترين تغيير) خوا هند 
داشت يا ترجيح مى دهند كه سياست انفعالى پيشه كنند و برنامه هاى توسعه اى 

استان، الك پشتى ادامه يابد؟!
مقتدايى با همه ضعف هايى كه مخالفانش به آن تاكيد مى كردند اما اهل باج دادن 

نبود و اين مهم در استاندار بودن يك اصل محسوب مى شود.
مقتدر بودن مى تواند يك اصل باشد اما كافى نيست، مخالفان مقتدايى "غيرمنعطف 
بودن او در مقابل مخاطبانش را مدام در شبكه هاى اجتماعى نشر مى دهند" كه اين 

مهم نيز بايد در قالب اصل تعامل با نمايندگان و مخاطبان، لحاظ شود.
در هر صورت، مسند استاندارى در استانى كه مشكالت شهروندانش، قدرت و 
مديريتى بسان يك رئيس جمهورى مى خواهد، يك مدير تمام عيار مى طلبد. 
مديرى كه تمام عناصر اجتماعى، سياسى، فرهنگى و البته قدرت چانه زنى و البى 

گرى با مديران پايتخت نشين را حداقل بطور نسبى داشته باشند.

خوزستان،  استاندارى 
در حد رئيس جمهور مى خواهد 

منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى گفت: خوزستان استاندارى در حد 
رئيس جمهور مى خواهد چرا كه اين استان برابر با چند استان است و به كل ايران ارتباط دارد.

هدايت اهللا خادمى  اظهار كرد: شهرهاى ايذه و باغملك مردمى محروم با جوانانى بيكار را بدون 
زيرساخت هاى رفاهى، فرهنگى و اجتماعى هستند. داشته هاى خود را در كنار نداشتن توسعه 
از دست داديم و متأسفانه مردم دامدارى، دامپرورى و همچنين كشاورزى خود را تا حد بسيارى 

از دست داده اند و با وجود داشتن دو سد در منطقه خود از مشكل آب كشاورزى رنج مى برند.
وى تصريح كرد: به رئيس جمهور اعالم كردم كه دو سد در منطقه ساخته شده ولى مديريت 
سد كارون 4 با وجود اينكه در خاك استان است را به استانى ديگر و سد كارون سه هم به جز 

آسيب چيز ديگرى براى منطقه نداشت.
خادمى ادامه داد: سد كارون سه زمين هاى كشاورزى مردم را نابود كرده و روستاها را به زير آب 
برد و براى احياى كشاورزى تقاضاى انتقال آب سد كارون به شهرهاى باغملك و ايذه را داشتم.

وى بيان كرد: كال استان خوزستان سهمى در مديريت كشور ندارد و در دولت هاى قبل و 
فعلى جايگاهى نداشته اند و همين عامل هم باعث شده تا همه استان توسعه پيدا كنند ولى 
خوزستانى كه بخش عظيمى از انرژى كشور را تأمين مى كند نه تنها پيشرفت نمى كند بلكه 
دچار مشكالت بسيارى هم مى شود. منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى 

بيان كرد: با رياست كميسيون بودجه و برنامه مجلس هم جلسه اى داشتيم كه چرا شهرستان 
ايذه و باغملك نبايد از دو درصد نفت سهمى داشته باشند كه در جواب اعالم كرد منابع آنقدر كم 
است كه به سمت شهرهايى با مسئوالن پيگير مى رود.  خادمى عنوان كرد: در منطقه ما نفت 

هم داريم ولى مشكالت بيداد مى كند.
 در اين سه دهه نه تنها توسعه اى نداشتيم بلكه داشته هايمان را هم از دست داده ايم. متأسفانه 
با از دست ددن داده هايمان مردم مهاجرت كردند و شهرها به روستا تبديل شده اند.وى يادآور 
شد: در ايذه و باغملك هيچ صنايع وجود ندارد و بزرگترين نعت موجود نانوايى ها هستند. ايذه با 
اينكه خطوط لوله نفت دارد ولى مديريت اين خطوط با استان اصفهان است و فقط وقتى نشتى 
پيدا شود همه در منطقه حضور پيدا مى كنند.منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: وقتى كه يك دستگاه مينى بوس در شهر ايذه تصادف كرد و عده اى جان باختند 
چون بيمارستان ايذه ظرفيتى كه بايد را نداشت، مردم از يخچال هاى خانه خود براى اجساد 
يخ مى آوردند.وى تأكيد كرد: براى مقابله با گرد و غبار و يا انتقال ندادن آب كارون نه تنها 
هيچ كدام از نمايندگان بلكه هيچ مسئولى كارى انجام نداد. متُأسفانه در خوزستان هنوز نگاه 
هاى بخشى وجود دارد و قوميت گرايى باعث مرگ شايسته ساالرى شده و اين همراهى 
نكردن براى استان پيشرفتى به ارمغان نمى آورد.خادمى با تأكيد بر اينكه وقتى مى توانيم 
تأثيرگذار باشيم كه هيچ چيز را براى خودمان نخواهيم، گفت: چطور با برنامه ريزى آب 
را براى كرمان مى برند ولى ايذه در كنار دو سد بايد مشكل آب كشاورزى داشته باشد 
اين يعنى هيچ خوزستانى وفادار به منطقه نيست و براى خودشان تالش نمى كنند.خادمى 
تصريح كرد: استان خوزستان وضعيت مانند هر سال دريغ از پارسال را پيدا كرده و روز به روز 
وضعيتى بدتر پيدا مى كند. متأسفانه 10 شهر خوزستان از جمله ايذه، باغملك، هنديجان، اللى 

و مسجدسليمان جزو محرومترين شهرهاى ايران هستند.وى در ارتباط با انتخاب استاندار 
خوزستان گفت: بايد به اين نتيجه برسيم كه هيچ قومى بر ديگرى برترى ندارد آن 
وقت شاهد پيشرفت در استان خواهيم بود. خوزستان استاندارى در حد رئيس جمهور 
دارد.  ارتباط  ايران  كل  به  و  است  استان  چند  با  برابر  استان  اين  كه  چرا  خواهد  مى 
بايد استاندارى را براى خوزستان بياورندكه جناحى كار نكند و براى خدمت به مردم 
حضور پيدا كند. منتخب مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى اضافه كرد: از بعد 
از انقالب تا به حال اكثر استانداران خوزستان غير بومى بودند و براى همين نيز هيچ اتفاقى 
نيفتاد هرچند كه استانداران بومى هم داشتيم كه در زمان آنها نيز چندان اتفاق خاصى نيفتاد. اين 
استان به يك استاندار قوى نياز دارد كه فقط براى يك گروه و حزب شعار ندهد و اگر خوزستانى 
باشد حتما استقبال مى كنيم و اگر غيربومى اليق تر باشد هم ايرادى ندارد چون مالك شايسته 

ساالرى است.

سخنان انتقاد آميز مقتدايى در معارفه اش، سنگ بناى رنجش دولت بود. درويش به روز معارفه 
ى مقتدايى با حضور وزير كشور اشاره كرد و از آن به عنوان مسئله اى ياد كرد كه نخستين 

سنگ بناى برخى مخالفت ها را با وى بنا نهاد.
جمال درويش اظهار كرد: وقتى جادرى از مقتدايى براى حضور در ستاد روحانى دعوت كرد، 
وى اين موضوع را منوط به حمايت سران اصالح طلبان از وى دانست و حضورش را به تعويق 
انداخت. وى افزود: حتا پس از اين كه شخص روحانى با وى تماس گرفت، مقتدايى هر گونه 
همراهى با اعتدال گراها را به پذيرش اين موضوع از سوى خاتمى و هاشمى موكول كرد زيرا 

حسن روحانى حسن روحانى كنونى نبود وعضو جناحى ديگر و با ديدگاهى متفاوت بود.
درويش تصريح كرد: فعاليت هاى ستادى روحانى دو قسمت است. يك قسمت كسانى بودند 
كه از ابتدا در اين ستاد فعاليت داشتند و به قولى صاحبخانه به شمار مى رفتند ودسته ى ديگر 
كسانى بودند كه بعد از كناره گيرى عارف و حمايت هاشمى و خاتمى به اين حزب پيوستند كه 
آن ها را مهمان مى نامم. مقتدايى نيز جزو همين مهمانانى بود كه قريب به اتفاق شان اصالح 
طلبان بودند.وى ادامه داد: مقتدايى، هنگامى در ستاد روحانى فعالت كرد كه وى به اصالح طلبان 
پيوست و اين چيزى نبود كه از ديد روحانى پنهان بماند و يا مقتدايى متوجه اش نباشد. لذا 

انتخاب مقتدايى به عنوان بهترين گزينه ى تصدى اين پست، يك ضرورت بود نه به االصاله.
دبير حزب اعتماد ملى شاخه ى خوزستانخاطرنشان كرد: پذيرش اين پست از سوى مقتدايى دو 
دليل داشت. نخست اين كه روحانى مورد حمايت اصالح طلبان بود و دوم اين كه با اين كار 
فرصتى براى خدمت به استان و جبران لطمات و ضرباتى را داشت كه در دوره ى قبل به دليل 

كژ انديشى ها و لج بازى هاى برخى، نيمه كاره مانده بود.
سخنان انتقاد آميز مقتدايى در معارفه اش، سنگ بناى رنجش دولت بود

درويش در ادامه به روز معارفه ى مقتدايى با حضور وزير كشور اشاره كرد و از آن به عنوان مسئله 
اى ياد كرد نخستين سنگ بناى برخى مخالفت ها را با وى بنا نهاد.

وى گفت: مقتدايى در حضور وزير كشور، نه مانند يك استاندار، بلكه مانند يك رهبر حزب 
مخالف دولت سخنان راند و در يك سخنرانى سراسر انتقاد آميز، در حالى كه بنا به تفكر برخى 
مى بايست در دفاع از دولت سخن بگويد، از عملكرد دولت در خصوص انتقال آب به بدى ياد 
كرد و همين موضوع دولت را رنجاند. دبير حزب اعتماد ملى شاخه ى خوزستان اضافه كرد: 
بعد از سخنان مقتدايى بود كه روزنامه ها اسناد اتاق فكر اصفهان را منتشر كردند و مردم جان 
گرفتند و حلقه هاى انسانى شكل گرفت و در نهايت با سفرهاى متعدد وزيران، تونل تبديل به 
لوله ى انتقال آب شد. اين قضيه براى مقتدايى بدون تنش نبود. اين يك امتياز منفى بود كه 
باعث شد برخى در بدنه ى دولت عليه وى موضع بگيرند. درويش دومين امتياز منفى دولت به 
مقتدايى را درگيرى اين استاندار سابق با دو وزير اين دولت خواند و گفت: بحث هايى كه بين 
مقتدايى و وزراى ارشاد و بهداشت دولت روحانى به وجود آمد، رنجش ديگرى را براى دولت، 

از سوى مقتدايى رقم زد.
وى در خصوص اين درگيرى ها توضيح داد: درخواست مقتدايى از اين وزرا اين بود كه افراد 

منتخب از سوى وزارت خانه، مى بايست با هماهنگى استاندار خوزستان باشد.

آقايان گوشم را به دست شما نمى دهم
جمال درويش به جلسه اى كه بين استاندار خوزستان و نمايندگان مجلس نهم برگزار شده 
بود اشاره كرد و گفت: در دور نهم مقتدايى با نمايندگان اتمام حجت كرد و خيلى دوستانه 
به آن ها گفت كه معتقد به تفكيك قواست و عالقه اى ندارد گزينه هاى مورد نظر آن ها را 
براى فرماندارى انتخاب كند اما اين وعده را به آن ها داد كه مانع از دخالت فرمانداران در كار 
نمايندگان شود. مقتدايى، سپس به طور شفاف گفت: آقايان اين پنبه را از گوش تان در آوريد 
كه بپذيرم ديگران انتصابات گزينشى داشته باشند زيرا استاندارى كه گوشش به دست 18 نفر 

باشد، استاندار نيست.

منطقه ى آزاد اروند؛ خار چشم برخى مخالفان
درويش بيان كرد: سومين امتياز منفى دولت به عملكرد مقتدايى در خصوص موضوع خودروهاى 
پالك اروند بود. وى يادآور شد: زمانى كه مديريت به مقتدايى تفويض شد، كشور با دو 
مسئله ى تحريم و اقتصاد مقاومتى روبرو بود. از سويى پولى در خزانه ى دولت موجود 
نبود، به شكلى كه هيئت دولت در سفر خود به خوزستان در سال 92 خطاب به مقتدايى 
گفتند اين تو و اين استان ات. و از سوى ديگر تاكيد بر رفتن به سمت شكوفايى ديگر 
استعداهاى غير نفتى كشور بود. بر همين اساس بود كه مقتدايى بر دو موضوع تجارت و 

گردشگرى استان تمركز كرد.
دبير حزب اعتماد ملى شاخه ى خوزستان گفت: بر اساس همين انتخاب، مقتدايى با اين 
تفكر كه از خالهاى قانونى به نفع مردم استان خوزستان استفاده كند، به سراغ نعمتى به 
نام منطقه ى آزاد اروند رفت. وى تاكيد داشت تا از اين موضوع به نفع مردم خوزستان 
استفاده كند.الزم به ذكر است كه در تعريف منطقه ى آزاد، شعاع 100 كيلومترى را به 
اين  نمودن  قانونى  توجيه  در  مقتدايى  و  اند  كرده  اعالم  منطقه  اين  ى  محدوده  عنوان 
موضوع، با توجه به اين نكته كه 100 كيلومتر زمينى معادل 150 كيلومتر هوايى است 
و البته در قانون به زمينى يا هوايى بودن آن اشاره نشده، شعاع اين منطقه را افزايش 
داد. درويش تصريح كرد: مسئله ى خودروهاى پالك اروند سر و صداى زيادى به همراه 
داشت به حدى كه هنوز موج اش حس مى شود. اين جا بود كه امتياز منفى ديگرى براى 
مقتدايى رقم خورد. وى با اشاره به اقدام مثبت مقتدايى در خصوص مبادالت ارزى استان 
خوزستان اذعان داشت: دهه ها بود كه بنادر خوزستان طعم مبادله را نچشيده بودند و دچار 
ركود سنگينى شده بودند. مقتدايى با يك كار كارشناسى شده و البته با كسب موافقت 
مسئوالن كشورف در اقدامى زيركانه تحت عنوان توسعه ى استان خوزستان، مجوز مبادله 

ى بنادر خوزستان را گرفت.

طنز
عزل یک استاندار با پیاز داغ!

غالمرضا فروغى نيا:
 از قطار كه پياده شد باد گرمى صورتش را نوازش داد. پس از سالها كه از اهواز رفته 
بود حاال حس كرد كه شهر تغيير جدى يافته است. به اطراف فلكه راه آهن نگاه 
كرد.دورتادور فلكه مسافرانى كه از قطار پياده شده بودند بصورت نامنظمى بچشم 
مى آمدند.تاكسى ها و مسافركش ها هريك بدنبال مسافرى.در اين ميان معاون 

وزير با راننده هائى كه يكى پس از ديگرى مسيرش را مى پرسيدند روبرو بود:
-آقا بفرمائيد....تاكسى آماده است....مسيرتان؟

و او بى تفاوت مسير پياده رو را انتخاب مى كرد.در حاليكه هنوز چهره خواب آلودش 
او را كرخت نشان مى داد سنگينى كيف دستى اش او را خسته تر مى كرد.براى 
اينكه سرحال شود دستى به صورت و محاسن سفيدش كشيد و بعد از آن مسير 
اندك موهائى كه در وسط سرش مانده بود را به انتهاى آنها در پشت سرش وصل 
كرد . يكباره حس كرد كه عمر چگونه بسرعت برايش طى شده وحاال بعد از چند 
بار تمديد بازنشستگى به اول جغرافيائى كه او را به مسند معاونت وزير رسانده بود، 

بازگشته است. 
سال هاى سال استاندار اين استان بود.آن زمان هنوز موهاى سياه نشانه هائى بودند 
كه حكايت از روزهاى جوانيش داشت با اين وصف هرچه دور و برش را نگاه كرد 
نشانه اى از كارها و پروژه هايش را نيافت.گوئى هيچگاه در اين منطقه نبوده است.
حس خوبى نيافت.لجش گرفت.با اين وصف بخودش آمد و ماموريت مهمى كه 
وزير به او سپرده بود انرژى زيادى به او مى داد. مى دانست كه بايستى قبل از 
اينكه كسى فرصت سر خاراندن داشته باشد خودش را به دفتر استاندارى برساند 
و قال قضيه را بكند. باالخره وجود يك استاندار بومى هميشه مى توانست حاشيه 
داشته باشد از اين جهت صبح زود او مى توانست حكم عزل استاندار بومى را با يك 
حكم «مشاور وزير» طاق بزند و خوش و سرحال به تهران برگردد و يكسال ديگر 
بازنشستگى خودش را در وزارت كشور به عقب بياندازد. توى اين فاصله حتى مى 
توانست يك مرخصى هم بگيرد و سرى به فك و فاميل اش توى اراك بزند و اگر 
سريع بجنبد شايد در كاروان رئيس جمهور كه در استان كرمان مشغول افتتاح پروژه 

انتقال آب كارون به كرمان هستند، هم جايى براى خودش بيابد.
سمت راست فلكه راه آهن را چرخى زد و وقتى به مغازه آش و حليم رسيد ، بوى 
گرم و خوش نان تنورى به مشامش رسيد. ديگر طاقت نياورد. داخل مغازه شد . 
كيف اش را روى يك صندلى انداخت و خودش را روى صندلى ديگر ولو كرد.بوى 
پياز داغ اشتهايش را بيشتر مى كرد.عينك اش را با دستمال پاك كرد و دوباره به 
روى چشمهايش گذاشت.در قاب هاى عينك چهره حليم فروش بنظرش آشنا آمد. 
لحظه اى درنگ كرد.به ذهن اش فشار آورد. او را توى استاندارى ديده بود .مردى 
كه در گذشته اش در ذهن معاون وزير شاداب بود و حاال شكسته و خسته پشت 
ديگ آش و حليم داشت  به او ذل مى زد. حليم فروش هم يك لحظه او را مرور 
كرد .بنظرش چهره آشنائى بود و در يادش از او نشانه هائى مى جست. همديگر را 
شناختند. ناخودآگاه لبخند مشتركى در سيماى هر دو كاشته شد. حليم فروش طاقت 
نياورد و از پشت ديگ حليم به سمت معاون وزير آمد و او را در آغوش گرفت.در 

حاليكه او را محكم مى فشرد، با تعجب پرسيد:
- مهندس اينجا؟ شما كه ميگن معاون وزيريد؟ بعد از اين همه سال اونم توى فلكه 
راه آهن؟ پس راننده و كارمندتان كو؟ چطور تنهائى؟.... بدون همراه؟ مگر استاندارى 

خبر نداره؟ البد تنها آمده ايد ببينيد شهر چطوره و مردم چه وضعى دارند؟...ها؟
معاون وزير هم در حاليكه شادى اش را نمى توانست پنهان كند و از ديدن يك 

همكار قديمى متعجب شده بود رو كرد به او وگفت:
-از كارمندى استاندارى يكباره زدى به حليم فروشى؟

و حليم فروش در حاليكه بار غمى را روى دوش خويش حس مى كرد در جواب 
معاون وزيرگفت:

- مى دانيد!خيلى تالش كردم بازنشستگى ام را تمديد كنند اما قبول نكردند .البته 
بالخره بازنشستگى آخر خط هر كارمنديه.تازه بعد هم دوباره بايد شروع كنه!....ما 
هم بعد از استاندارى زديم به حليم فروشى....اتفاقا كاشكى از همون اول زده بوديم 
به حليم.نون اينجاست.پشت اين ديگ!.... نه پشت اون ميز!....اما ماشاهللا مى بينم 
كه هنوز شما مثل روزاى جوانى مى كوبى!...حاال چطور اين وقت صبح توى فلكه 
راه آهن؟نكنه هوس كرده بودى حليم بخورى؟بغلى مان كله پاچه اش حرف 

نداره!....سفارش بدم بيارن؟
 -  نه بابا، بى خبر آمدم. مأموريت دارم.

 حليم فروش بيشتر كنجكاو شد؛
- االن از فرودگاه آمديد؟

-  نه با قطار آمدم.
-  با قطار؟.... چرا قطار؟ شما كه اين همه كارمند و مسئول زيرنظرتان است . آمد و 

شد با هواپيما كه برايتان كارى ندارد. چطور شد كه با قطار آمديد؟
معاون وزير وقتى اصرار همكار سابق اش را ديد آرام و با حساسيت توى گوش 

اش نجوا كرد:
- آمدم استاندار را ببرم. مى خوان مشاور وزيرش كنن!وزير مشاور كم داره!

-  با قطار مى آيند و مشاور وزير مى برند؟ يعنى اينقدر مخفيه؟ نكنه اگر بفهمند 
استاندار را مى خواهيد مشاور وزير كنيد، خطرى تهديدش مى كنه؟

 در همين حال با گوش چشمى به شاگردش  فهماند تا بساط حليم و آش را براى 
معاون وزير پهن كند و براى تاكيد بيشتر ادامه داد:

-  پسر!پياز داغش را هم زياد كن!
در كمتر از نيم ساعت دو همكار قديمى مرورى به خاطرات گذشته شان در 
استاندارى كردند و از نحوه عزل «مهندس توالئى» هم يادى شد. اينكه وقتى او 
يك روز توى ساختمان استاندارى براى فرمانداران شهرهاى خوزستان سخنرانى 
مى كرد وسط سخنرانى اش يك فاكس از وزارت كشور بهش دادند كه عزل شده 

است . او هم از همان پشت تريبون به فرمانداران گفت:
- آقايان االن به من خبر دادند كه از اين ساعت من استاندار خوزستان نيستم لذا تشريف 

ببريد خانه هايتان!
حليم فروش با قيافه متفكرانه اى رو به معاون وزيرگفت:

- باز هم خدا پدر جناب وزير را بيامرزد كه بجاى زدن فاكس ،خيلى مرد و مردانه كسى 
مثل شما را روانه كرده كه از همان اول وقت ادارى به ديدار استاندار برويد و قبل از تشكيل 
هر جلسه اى استاندار را مشاور وزير كنيد و قال قضيه را بكنيد. كاشكى مهندس توالئى 

را هم مشاور وزير مى كردند. بيچاره به دلش ماند.
حاال ديگرحليم و آش كار خودش را كرده بودو معاون وزير سرحال و قبراق شده بود. از 

دوستش خداحافظى گرفت تا برود .اما حليم فروش گفت:
- باچى مى خواهى بروى؟....بگذار خودم برسونمت.ماموريت به اين مهمى را با تاكسى 

نبايد رفت.
وبه سرعت پيش بند حليمى را درآورد و سويچ ماشين اش را برداشت و باتفاق معاون 
وزير به سمت يك ماشين شاسى بلند پالك اروند كه دم در مغازه پارك شده بود،روانه 

شدند. در همين حال كه داشتند سوار مى شدند معاون وزير روبه دوستش كرد و گفت:
-  الحمداهللا وضعت خوب شده،ماشين شاسى بلند هم سوار مى شى؟

در كمتر از چند دقيقه دم كيوسك نگهبانى استاندارى رسيدند.معاون وزير زودتر پياده شد. با 
ضربه انگشت به شيشه كيوسك نگهبانى فهماند كه كار دارد. نگهبان با تعجب از مراجعه 

كننده اى كه در صبح به اين زودى آمده، پنجره را باز كرد و گفت: 
-هنوز كسى نيامده!

معاون وزيراشاره كرد كار مهمى دارد وبالفاصله كارتش را نشان داد. نگهبان در 
حاليكه با تعجب كارت او را نگاه مى كرد همزمان هم به چهره معاون وزير زل زده 
بود و از اينكه يك معاون وزير اول صبح بدون تشريفات خودش را به استاندارى 

رسانده مبهوت مانده بود.اما بعد بخودش آمد و با احترام گفت:
-  ولى قربان ببخشيد هنوز كسى از كارمندان استاندارى نيامده اند !با اينحال 

بفرمائيد داخل، چون اينطورى زشته!
......وحاال پس از يك ساعت اولين كارمند استاندارى كارت ساعت كارش را مى 
زند و وارد ساختمان استاندارى مى شود و معاون وزير هم براى ماموريت مهم ابالغ 

حكم مشاور وزير به آقاى استاندار وارد ساختمان استاندارى خوزستان شده است! 

استانداری که پای خوزستان ماند



جامعه

خانواده
آرزوهايتان را از امروز فهرست كنيد

پهناى  به  مغازه  در  جلوى  آموختيم.  كودكى  از  را  كردن  آرزو 
صورتمان اشك مى ريختيم و آرزو مى كرديم كه اى كاش پدر 
و مادرمان اين اسباب بازى را برايمان بخرند. وقتى كوچك بوديم 
بسيار آرزو مى كرديم و زودتر از آنچه فكر كنيم از خيرش مى 
گذشتيم و سراغ آرزوى ديگرى مى رفتيم. در كودكى مى دانستيم 
كه راه دستيابى به آرزوهاى كوچك مان، گريه كردن است حال 
آنكه اكنون نمى دانيم از كدام راه برويم تا به آرزوهايمان برسيم.

مى گويند، اگر مى خواهيد آدم ها را پيش بينى كنيد، آرزوهايشان 
را محاسبه كنيد. ببينيد چه چيزهايى را دوست دارند و به چه 
چيزهايى دلبسته و گرفتارند؟ بلندترين ارتفاعى كه هر آدم مى 
تواند بپرد، به اندازه آرزوهاى اوست براى همين نمى توان از 
برخى آدم ها توقع «خيلى خوب» بودن داشت چون «خيلى 
خوب بودن» فراتر از سقف آرزوهايشان است! امام حسين(ع) 
مى فرمايد: َمن َعبََد اهللاَ َحقَّ ِعباَدتِهِ آتاُه اهللاُ َفوَق أمانِيهِ َو كفايتِهِى: 
هر كه خدا را، آن گونه كه سزاوار اوست، بندگى كند، خداوند 

بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند.
گاهى براى رسيدن به آرزوهايمان تالش نمى كنيم و مى نشينيم 
و در هجوم افكار منفى  با بهانه هايمان بازى مى كنيم تا خودمان 
را راضى كنيم كه زمان رسيدن به آرزوى مان فرا نرسيده است. 

حال ممكن است، چه بهانه هايى بياوريم؟
بهانه هايى براى نرسيدن به آرزوها

*نمى دانم از كجا شروع كنم
يكى از داليلى كه آرزوهايمان هميشه آرزو مى ماند اين است 
كه نمى دانيم از كدام مسير بايد برويم. از نشناختن مسير واهمه 
تا  باشد  حواسمان  فقط  بايد  ترسيم، ما  آغاز مى  داريم و از 
نخواهيم با زور و اجبار، به هر قيمتى به آرزوى مان برسيم. به 
گفته ساالر شهيدان، امام حسين(ع) كه مى فرمايد: َمن حاَوَل 
أمراً بَِمعِصيةِ اهللا كان أفوُت لما يَرُجوا و أسَرع لما يحَذر؛ كسى 
كه بخواهد از راه گناه به مقصدى برسد ، ديرتر به آرزويش مى 

رسد و زودتر به آنچه مى ترسد گرفتار مى شود.

*فكر مى كنيد، وقت كافى نداريد
اين يكى از متداولترين بهانه هاى افراد براى دست كشيدن 
از آرزوهايشان است. اما وقتى بنشنيد و حساب كنيد كه 24 
ساعت شبانه روزتان را صرف چه كارهايى مى كنيد، متوجه 

خواهيد شد كه اين بهانه اصًال جايز نيست.

*سرمايه نداريد
خيلى ها بدون اينكه بنشينند و ببينند اين پول كافى واقعاً چقدر 
است، زود نتيجه گيرى مى كنند، نمى شود. حتى اگر اين عدد 
كنار  براى  دليل  هم  باز  باشد،  دسترس  غيرقابل  برايتان  االن 

گذاشتن هدف وآرزويتان نيست.

*دنبال كسب مهارت هستيد
وقتى اين بهانه را مى آوريم، يادمان ميرود كه تا امروز در زندگى 
مان چه مهارت هايى كسب كرده ايم. راه رفتن، حرف زدن، 
آشپزى كردن، تايپ كردن ، ... همه اينها كارهايى بوده كه روزى 
بلد نبوديم و براى آموختن آنها زمان گذاشته ايم. چه چيزى 

جلو شما را براى يادگيرى دوباره مى گيرد؟

*از ريسك آن مى ترسيد
آن  از  دست  كه  شود  نمى  دليل  اين  اما  باشد  درست  شايد 
بكشيد. ببينيد دقيقاً چه چيزى درمورد آرزويتان ريسك دارد 
(ممكن است پول زيادى از دست بدهيد؟ ممكن است كارتان 
را از دست بدهيد؟ از اين مى ترسيد كه بقيه قضاوتتان كنند؟)، 
بعد بدترين اتفاقى كه ممكن است بيفتد را تصوير كنيد. براى آماده 
كردن خودتان يا كم كردن ريسك هاى كار چه مى توانيد بكنيد؟

*از آرزوهايتان نترسيد
آرزوهاى بزرگ در انسان انگيزه و تحرك ايجاد مى كنند. زمانى 
كه به روياهايتان مى انديشيد به سمت مسيرى كه به آن عالقه 
مند هستيد راهى باز مى كنيد. آرزوهايتان را مرتبا در ذهن آوريد 
زيرا در همين آرزوهاست كه مى توانيد به انرژى و شور و 

شوقى كه شما را به حركت وامى دارد، دست يابيد.

*برنامه ريزى يادتان نرود
برنامه عملى بريزيد و به اين ترتيب يك رؤيا به واقعيت تبديل 
مى شود. روى مقصد و هدفتان تمركز كنيد چراكه بدون هدف 
تمام انرژى تان به دليل اجابت خواسته هاى ديگران به سرعت 
مصرف مى شود و يا در اثر برآورده كردن نيازهاى لحظه اى 
به هدر خواهد رفت.افرادى كه به روياهايشان جامه عمل مى 
پوشانند، هر كارى كه الزم باشد انجام مى دهند حتى اگر آن 

عمل هميشه جالب و خوشايند نباشد.
گامهايى براى تبديل آرزو به هدف

آرزوهاى خود را با اعداد و ارقام و زمان مشخص رسيدن به 
آنها دسته بندى كنيد. مثال با خودتان بگوييد من مى خواهم تا 6 
ماه آينده به اين ميزان مشخص درآمد ماهانه برسم. يا فالن رتبه 
كنكور را در فالن رشته به دست بياورم. به اين شكل آرزو ها 

به اهداف تغيير شكل مى يابند.
آرزوهاى نشدنى را بى خيال شويد

با خود رو راست باشيد. داشتن آرزوهاى غيرواقعى كار آدم 
هاى مصمم نيست. گاهى ما با ساختن فضايى غيرواقعى از 
شهر رؤيايى خود، خواسته يا ناخواسته خود را از تالش براى 
رسيدن به يك هدف واقعى معاف مى كنيم. در فكر، بلندپرواز 

باشيد و در عمل، واقع گرا.
آرزو نكنيد، اراده كنيد

جمله بسيار زيبايى كه بسيار از ما شنيده ايم را به ياد بياوريم: انسان 
هاى ضعيف آرزو مى كنند و انسان هاى قوى؛ اراده. بالفاصله بعد 
از مشخص شدن نقشه راهتان، به سمت نخستين و دست يافتنى 

ترين هدف حركت كنيد. اين كار يعنى اراده كردن.

تلويزيون ها، خاموش!!
چند راه ساده  براى از بين بردن عادت 
تلويزيون تماشا كردن در كودكان

كارشناسان چند راه كمكى براى كودكانى كه وقت زيادى 
را در جلوى تلويزيون مى گذارنند پيشنهاد مى كنند.

    عادت تماشا كردن:
اجازه دادن به كودك براى اين كه در دام تلويزيون گرفتار 
هنگام  كه  مى دهيد  اجازه  او  به  ابتدا  است،  آسان  شود 
بازگشت از مدرسه با يك كارتون خستگى خود را در كند. 
سپس به او اجازه مى دهيد در حالى كه شام را آماده مى كنيد 
به تماشاى تلويزيون ادامه دهد. كودكان آمريكايى به  طور 
متوسط 4 ساعت در روز تلويزيون تماشا مى كنند. در حالى 
كه پزشكان توصيه مى كنند كودكان حداكثر 2ساعت در روز 
تلويزيون تماشا كنند. تلويزيون اثر زيادى بر اغلب بچه هاى 
مدرسه اى دارد و تفريح بدون تالشى را كه مشتاق آن هستند 
برايشان فراهم مى كند. تا سن مدرسه كودكان مى توانند به 
روى آن چه كه تماشا مى كنند كنترل داشته باشند. و به وسيله تلويزيون درباره جهان ياد بگيرند، اما الزم و 

ضرورى است كه والدين، هم بر محتوا و هم بر ميزان تماشاى تلويزيون كودكانشان نظارت داشته باشند.
    علت اين است:

كودكان در سال هاى اوليه دبستان، توانايى نظم بخشيدن به عادات تماشا كردن خود را ندارند و كودكى 
كه دائماً تلويزيون تماشا مى كند شانس ورزش كردن، اجتماعى شدن، مطالعه و بازى كردن را از دست 
مى دهد. مطالعات متعددى نشان داده است كه كودكان خردسالى كه خيلى زياد تلويزيون تماشا مى كنند 
با تكاليف مدرسه در كشمكش هستند و احتمال اين كه رفتار پرخاشگرايانه داشته باشند بيشتر است 
و بيش از بچه هايى كه زياد تلويزيون تماشا نمى كنند اضافه وزن پيدا مى كنند. آيا مى خواهيد عادت 
تلويزيون تماشا كردن كودك خود را كنترل كنيد؟ هفت راهكار وجود دارد كه ممكن است تا به حال 

امتحان نكرده باشيد.
    1- كارهاى روزانه خود را يادداشت كنيد.

تحقيقات نشان داده است كه بزرگساالن در روز بيش از 4 ساعت و نيم تلويزيون تماشا مى كنند. 
بنابراين اين احتمال وجود دارد كه كودك شما تنها كسى نيست كه در خانه شما تلويزيون تماشا 
مى كند. آگاهى از زمان تلويزيون تماشا كردن همه (شامل خودتان) مى تواند شوك آور باشد. آيا 
تلويزيون شما در حالى كه كارهاى منزل را انجام مى  دهيد روشن است؟ آيا همسر شما به محض اين 
كه به خانه مى رسد كنترل تلويزيون را برمى دارد؟ آيا در حال شام خوردن تلويزيون تماشا مى كنيد؟ 
(84 درصد از خانواده ها حداقل بعضى اوقات اين كار را انجام مى دهند) بنابراين زمان آن رسيده كه به 

خاطر كودكتان عادات تلويزيون تماشا كردن خود را تغيير دهيد.
    2- بازى« پنهان كردن تلويزيون »

تلويزيون يك تفريح راحت و وسوسه كننده است. اما اگر كودك شما آن را نبيند اين طور نيست. 
يك روكش به روى دستگاه تلويزيون خود بكشيد يا مثل« الرن مك» امتحان كنيد. او براى كم كردن 
تلويزيون ديدن دختر 6 ساله اش تلويزيون را داخل قفسه اى مى گذاشت كه هر تعطيالت آخر هفته 
آن را باز مى كرد. مك مى گويد در طول هفته هيچ كس دلش براى تلويزيون تنگ نمى شود چون به آن 

توجهى نداريم.
    3- به خواندن و مطالعه كردن پاداش دهيد.

يك كودك به طور متوسط، چهار برابر ساعاتى را كه صرف مطالعه مى كند به تماشاى تلويزيون 
مى پردازد. بهتر است يك معاوضه بين مطالعه كردن و تماشاى تلويزيون نجام  دهيم:« براى هر دقيقه 
خواندن (كه شامل تكاليف مدرسه نمى شود) يك دقيقه وقت براى تماشاى تلويزيون به دست مى آورد 

تا ماكزيمم يك ساعت.»
    4- بگذاريد با سيستم خود شما تلويزيون تماشا كنند.

«وندى بريد» به پسر هفت ساله اش« الكس»، كوپن هاى 15 دقيقه اى براى تماشاى تلويزيون مى دهد كه 
هر روز آن را براى ديدن تلويزيون نقد مى كند. او بليت هاى جايزه را با انجام دادن كار اضافى به دست 

مى آورد كه مى تواند يا آن ها را هر روز خرج كند يا براى ديدن يك فيلم در آخر هفته پس انداز كند.
    5- كار بهترى را براى انجام دادن پيدا كنيد.

براى «كارولين» اين بهترين راه حل براى جدا كردن فرزندانش از تلويزيون بود. او آن ها را به يك 
باشگاه ورزشى برد و هر دو پسر به يك تيم فوتبال ملحق شدند و با همكالسى هاى خود قرارهاى بازى 
بيشترى مى گذاشتند. به زودى عادت تلويزيون تماشا كردن آن ها از بين رفته بود،پسرها آن  قدر تفريح 

داشتند و چيزهاى جديد را امتحان مى كردند، كه نمى توانستند به كارتون ها فكر كنند.
    6- يك شب خانوادگى بدون تلويزيونى را بگذرانيد.

اگر شب ها را با هم بگذرانيد، كودك شما به علت تحريم شدن از تماشاى تلويزيون اعتراض نمى كند، 
با همديگر بازى كنيد، يك پازل را دسته جمعى مرتب كنيد يا بازى فكرى انجام دهيد، شما حتى 
مى توانيد كودكانتان را به آماده كردن شام وا داريد، اين تفريح است و به شما اين شانس را مى دهد تا 

همديگر را درك كنيد.
    7- عادت تماشا كردن تلويزيون را يك باره از همين امروز ترك كنيد.

اين يك تمرين است به ما ملحق شويد.هفته ملى براى خاموش كردن تلويزيون براى خودتان بسازيد.
از همين امروز. از 18دى تا25 دى. ساعات بيشترى را دور از دستگاه بگذرانيد تا كودك شما تشخيص 

دهد كه واقعاً به آن نيازى ندارد و دلش براى آن تنگ نمى شود.

براساس  گفت:  خودكشى  از  پيشگيرى  علمى  انجمن  رئيس 
تحقيقات ميزان افسردگى در كشور طى 10 سال گذشته افزايش 
داشته است و مطالعات نيز نشان داده كه افسردگى ميزان اقدام به 

خودكشى را 6 برابر افزايش مى دهد.

سيدكاظم ملكوتى درباره خودكشى هاى اخير كه در مالءعام و اماكن 
كه  نيست  موضوعى  خودكشى  گفت:  است،  افتاده  اتفاق  پرتردد 
بگوييم صرفا ريشه سياسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى يا روانى 
دارد. توجه به اين نكته الزم است كه بايد تمام اين عوامل خطر در 

فردى جمع شود تا اقدام به خودكشى كند.
او با تاكيد بر اينكه نقش عوامل خطر بر اقدام به خودكشى به يك اندازه 
نيست، ادامه داد: بيمارى هاى اعصاب و روان همچون افسردگى احتمال 
اقدام به خودكشى را 6 برابر افزايش مى دهد و از آنجا كه در اين شرايط 
روش ها بسيار خطرناك و منجر به فوت مى شود؛ در نتيجه پارامترهايى 

همچون افسردگى كه وزن بيشترى دارند؛ اهميت بيشترى مى يابد.
ملكوتى با بيان اينكه از ميان عوامل خطر مرتبط با اعصاب و روان 
بيكارى  گفت:  است،  الكل  مصرف  و  اعتياد  مسئله  عامل  دومين 
به  اقدام  در  مهمى  نقش بسيار  كه  است  اجتماعى  عوامل  جمله  از 

خودكشى افراد دارد.
مشكالت  گفت:  ايران  پزشكى  علوم  دانشگاه  علمى  هيات  عضو 
اقتصادى و مالى در مردانى كه اقدام به خودكشى كرده اند از اهميت 
بااليى برخوردار است و اقدام به خودكشى در ميان زنان معموال به 
دليل عوامل اجتماعى همچون مشكالت خانوادگى، روابط ميان زن 
و شوهر، مسايل داخل خانواده، اختالفات فرهنگى، اختالف نظر و 

اختالف در روابط اجتماعى با جنس مخالف رخ مى دهد.

تحصيالت و  جنسيت   تاثير 
خودكشى بر 

به  اقدام  در  نيز  تحصيالت  ميزان  و  جنسيت  اينكه  بر  تاكيد  با  او 
افراد  در  خودكشى  گفت:  دارد،  مهمى  نقش  افراد  ميان  خودكشى 
خصوص  در  اما  است،  شايع تر  سيكل  و  ديپلم  تحصيالت  داراى 
جنسيت نتيجه تحقيقات انجام شده در ايران متفاوت است، زيرا در 
برخى شهر ها مردان دو تا سه برابر بيشتر از زنان اقدام به خودكشى 
منجر به فوت مى كنند، اين در حالى است كه در شهرهايى مانند 
شهرهاى غرب كشور ميزان خودكشى در ميان زنان و مردان برابر 

است.
ملكوتى تاكيد كرد: زمانى كه فشارهاى روحى، مشكالت خانوادگى، 
بيكارى، مشكالت مالى و هزينه هاى زندگى به افسردگى و اضطراب 
را  خطرناك  طرق  به  خودكشى  به  اقدام  احتمال  مى شود،  اضافه 

افزايش مى دهد.
اوقات  گاهى  گذشته  در  اينكه  يادآورى  با  دانشگاه  استاد  اين 
رسانه هاى ما خبرى را مبنى بر خودكشى افراد در كشورهاى ديگر 
منتشر كرده و از آن برداشت سياسى مى كردند، عنوان كرد: در آن 
زمان ما هشدار مى داديم كه نبايد به چنين مسائلى در رسانه ها دامن 
زده شود، زيرا خطر تسرى در اين موارد وجود دارد. ما از مسئوالن 
مى خواستيم كه نگذارند؛ اين مسائل رنگ و بوى سياسى پيدا كند، 
محيط  در  و  روان  و  بهداشت  حيطه  در  بايد  مواردى  چنين  زيرا 

اجتماع و خانواده حل شود.
او تأكيد كرد: انعكاس مواردى از اين دست نبايد در رسانه ها آب 
و تاب داده شده و تيتر اول شود، بلكه آنچه بايد در رسانه ها مورد 
باعث  كه  است  مواردى  و  خطر  عوامل  بررسى  گيرد؛  قرار  توجه 
خودكشى مى شود كه اين مسائل نيز بايد به صورت خبرهاى كوتاه 

و در صفحات وسطى روزنامه بيايد.
ملكوتى با اشاره به اينكه در حال حاضر خودكشى ها تنها در رسانه 
موضوع  اين  به  نيز  اجتماعى  شبكه هاى  بلكه  نمى يابد  انعكاس 
مى پردازند، گفت: وقتى فرد در اماكن پرتردد و شلوغ همچون پل يا 
مترو خودكشى مى كند؛ عالوه بر اينكه عوامل خطر در اين اقدام وى 

سهيم است؛ جنبه اعتراضى نيز يافته است.

را  خودكشى  رسانه ها 
در بوق و كرنا نكنند

رييس انجمن علمى پيشگيرى از خودكشى تاكيد كرد: اگر اين نوع 
اعتراض اجتماعى در رسانه ها پخش شده و در بوق وكرنا شود؛ جنبه 
مسرى پيدا مى كند، لذا نبايد رسانه ها به اين گونه مسايل دامن بزنند و در 
انعكاس اخبار بايد به عوامل خطر واقعى بپردازند و به اينكه نكته توجه 
كنند كه بايد عوامل مختلفى كنار هم قرار گيرند تا منجر به خودكشى 

يك شخص شود و تنها يك عامل به چنين اقدامى منجر نمى شود.
او همچنين در خصوص دليل انتخاب خودكشى هاى دردناك توسط 
افراد گفت: در گذشته شايعه ترين روش خودكشى دردناك خودسوزى 
بود كه تاريخ طوالنى در كشور ما دارد؛ خودسوزى به مفهوم آتش زدن 
خود، نفرت، خشم و اعتر اض است و در كنار آن مردن و   رها شدن از 
زندگى كه خوشبختانه در حال حاضر ميزان شيوع اين روش در كشور 

رو به كاهش است.
ملكوتى با بيان اينكه گاهى با جمع شدن عوامل خطر در فرد او اختيار 
از كف مى دهد و رفتارى انفجارى از خود نشان مى دهد، ادامه داد: 
 ممكن است؛ اگر فرد از شرايط بحران خارج شود از فكر خودكشى 

بيرون مى آيد.

است پيشگيرى  قابل  خودكشى 
اماكن  در  خودكشى  به  اقدام  اينكه  بر  تاكيد  با  دانشگاه  استاد  اين 
اجتماعى،  جنبه  پل  روى  زدن  دار  يا  مترو  مانند  شلوغ  و  پرتردد 
نمايشى و اعتراضى دارد، گفت: خودكشى معضل بهداشت اجتماعى 
و قابل پيشگيرى است و اگر عوامل خطر را شناسايى كنيم، قطعا 

مى توانيم آن ها را كنترل كنيم.
از  گرفتن  بهره  و  روان  و  اعصاب  مشكالت  درمان  ملكوتى 
ديگر  از  را  خانوادگى  مشكالت  حل  براى  تخصصى  مشاوره هاى 

اقداماتى دانست كه مى تواند به پيشگيرى از خودكشى بيانجامد.
رييس انجمن علمى پيشگيرى از خودكشى با اشاره به اينكه وزارت 
بهداشت و سازمان بهزيستى خدمات خوبى در راستاى پيشگيرى از 
چنين اقداماتى ارايه مى دهند، گفت: اما ممكن است نتوانند خدمات 
خود را به نحو شايسته ارايه كنند، لذا ضرورى است؛ اين دو نهاد 

كيفيت خدمات خود را باال تر ببرند و با يكديگر همكارى كنند.
پيشنهاد  بهداشت  جهانى  سازمان  اينكه  بيان  با  دانشگاه  استاد  اين 
كرده تا سال 2020 ميزان خودكشى در جهان 10 درصد كاهش يابد، 
سال  طى 10  كشور  در  افسردگى  ميزان  تحقيقات  براساس  گفت: 
گذشته افزايش داشته و مطالعات نشان داده كه افسردگى ميزان چنين 

اقدامى را 6 برابر افزايش مى دهد.
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اسيدپاشى  از  خبر  رسانه ها  گاهى  چند  از  هر 
اسيدپاشى،  داستان  آن،  دنبال  به  و  مى دهند 
ماجرا،  اين  جزييات  اسيدپاش،  شدن  دستگير 
مته مان  يا  متهم  قصاص  و  دادگاه  جريان 
قربانى  اما  ميان  اين  در  مى شود.  مطرح  نيز 
اسيدپاشى با جسم و روح آسيب ديده بايد به 
زندگى خود ادامه دهد. زندگى كه در چند ثانيه 
برايش به طور كل تغيير كرد و با آثار جسمى 

و روحى اين ماجرا بايد باقى آن را بگذراند.
مجازى  فضاى  در  اسيد  آزادانه  فروش  از 
لزوم  كشور/  در  اسيدپاشى   آمار  افزايش  تا 

تجديدنظر در مجازات اسيدپاشان
در  اسيدپاشى  از  خبرى  گاهى  چند  از  هر 
كشور منتشر مى شود كه به دنبال آن، داستان 
جزييات  اسيدپاش،  شدن  دستگير  اسيدپاشى، 
ماجرا، جريان دادگاه و قصاص متهم يا متهمان 
نيز مطرح مى شود. در اين ماجرا گاهى قربانى 
اسيدپاشى، مجرم را مى بخشد و گاهى دلش 
تا  شود  مجازات  شخص  آن  كه  خواهد  مى 
خورده  زخم  روح  و  جسم  بر  تسكينى  شايد 
اش باشد. زيرا كه فقط در چند ثانيه زندگى 
به  فقط  اسيدپاشى  قربانى  چشمان  مقابل  در 
طور كل تغيير مى كند و او مجبور است بقيه 
عمر خود را با آثار جسمى و روحى اين ماجرا 

بگذراند.  
پس از دستگيرى متهمان اسيدپاشى، آن ها از 
صحبت  شوم  جنايت  اين  براى  خود  انگيزه 
همسرش  جدايى  تصميم  از  يكى  مى كنند؛ 
در  رد  خبر  شنيدن  ديگرى  و  مى گويد 
خواند!  مى  جنايت  اين  دليل  را  خواستگارى 
طالق  خاطر  به  عروس  از  پدرشوهر  انتقام 
انگيزه هاى  از  يكى  عنوان  به  هم  پسرش  از 
درباره  اشتباه  تصور  شده!  مطرح  اسيدپاشى 
اسيدپاش،  همسر  براى  تلفنى  مزاحمت 
حسادت زنانه و عوامل متعدد ديگرى هم در 

به وجود آمدن اين اتفاق 
انگيزه  داشته!   نقش 
هايى كه به راحتى باعث 
خود  به  فرد  شود  مى 
اجازه دهد تا به صورت 
و  بپاشد  اسيد  نفر  يك 
تباهى  به  را  او  زندگى 

بكشاند.

فروش  و  خريد 
اسيد 

در فضاى مجازى!   
جرم  اسيدپاشى 
و  مى شود  محسوب 
انتظار  در  خوبى  آينده 

متهم اسيدپاشى نخواهد بود. اما نكته اى كه در 
اين ميان مطرح مى شود، توجه و نظارت بيشتر 
اين  فروش  و  توزيع  كار  و  ساز  بر  دقيق تر  و 

مايع خطرناك است.  

عضو  حسينى،  نقوى  كه  امرى  عقيده  به 
كميسيون امنيت ملى مجلس بايد محرز شود 
و  مى كنند  اقدام  اسيد  تهيه  به  افرادى  چه  كه 
با لحاظ كردن ساز و كارى براى ثبت اسم و 
اين  فروش  و  خريد  فرد،  هويتى  مشخصات 
نوع خاص از مواد شيميايى را با دقت نظر و 

نظارت هر چه بيشترى همراه ساخت.  
فروش  و  خريد  كه  گفت  بايد  متاسفانه 

بسيار  حاضر  حال  در  خطرناك  اسيدهاى 
بابت  حتى  مى شود  انجام  راحتى  به  و  ساده 
خريد اين ماده خطرناك، خريداران آن مبلغ 
خريد  با  و  مى كنند  پرداخت  ناچيزى  بسيار 
خود  شوم  مقاصد  به  كشنده  اسيد  ليتر  چند 

مى رسند. 
در پرونده هاى اسيدپاشى  كه اخيرا در رسانه ها 
منتشر شده است، مته مان اين پرونده ها خريد 
از  يكى  كرده اند؛  عنوان  ساده  بسيار  را  اسيد 
همين پرونده ها كه در تهران اتفاق افتاده و زن 
42 ساله  بر روى خاله  خود اسيد پاشيده بود، 
قيمت  و  نحوه  با  رابطه  در  دستگيرى  از  بعد 
خريد اسيد گفت: «به خيابان ناصرخسرو رفتم 
و با پرداخت 5 هزار تومان اسيد تهيه كردم اما 

ندارم  اطالعى  اسيد  نوع  از 
اسيد  تهيه  از  بعد  همچنين 
ماست  ظرف  داخل  را  آن 

ريختم.»  
رئيس  اما  تازگى  به 
و  كنندگان  توليد  اتحاديه 
شيميايى  مواد  فروشندگان 
فضاى  در  كه  داشته  اظهار 
ليتر  هزار   100 تا  مجازى 
آزادانه  خطرناك  اسيدهاى 

به فروش مى رسد.  
ارجمندى  خليل  حجت 
نگرانى  عمده  افزوده: 
اعضاى اتحاديه فروشندگان 
مواد شيميايى در دو بخش 
كه  واحدهايى  و  شركت ها  نخست  است: 
اتحاديه  اصلى  نگرانى  اما  هستند  پروانه  فاقد 
از  خطرناك  اسيدهاى  عرضه  مورد  در  بيشتر 
طريق فضاى مجازى است. هر شخصى با يك 
جست وجوى ساده در فضاى مجازى مى تواند 
به هر نوع از مواد شيميايى از يك تا 100 هزار 
ليتر دسترسى پيدا كند و اشخاصى كه اين مواد 
را در فضاى مجازى به فروش مى رسانند، فاقد 
مكان و آدرس هستند و با يك تلفن همراه يا 
تلفن ثابت تحت عنوان يك شركت جعلى همه 
نوع مواد شيميايى را به فروش مى رسانند كه 
اتحاديه اين تخلفات را به مسئوالن مربوطه و 
اتاق اصناف تهران اعالم كرده است و آن ها نيز 

در حال پيگيرى اين قضيه هستند.  

و  كنندگان  توليد  اتحاديه  رئيس  گفته  به 
فروشندگان مواد شيميايى، كمتر از 10 درصد 
زير  كشور،  در  شيميايى  مواد  فروشندگان  از 
تحت  آن ها  درصد  و 90  بوده  اتحاديه  پرچم 

نظر اتحاديه نيستند.  

چرا قوانين مقابله با
 اسيدپاشى كافى نيست؟  

 
عالوه بر ارزان و در دسترس بودن اسيد بايد 
شده  تعيين  مجازات  بازدارندگى  عدم  به 

براى مجرمان اسيدپاشى نيز اشاره كرد. 
رابطه  اين  در  حقوقدان  احمدى،  حسين 
مجازات  و  جرم  بين  بايد  همواره  مى گويد: 
حالى  در  باشد،  داشته  وجود  برابر  رابطه 
اخير  سال هاى  در  اسيدپاشى  مورد  در  كه 
مجازات ها در حدى نبوده كه بازدارنده باشد 
و باعث ارعاب افرادى شود كه  مرتكب آن 
بازدارنده  همين  ديگر  سوى  از  مى شوند. 
به  برخى  شده  باعث  مجازات ها  نبودن 
به  اسيدپاشى  كه  حالى  در  بزنند  دست  آن 
صورت يك فرد، اسيد پاشى به صورت همه 
ناامنى  و  ترس  ايجاد  باعث  و  تلقى  جامعه 

عمومى مى شود.  
كه  زيرا  باشد،  قتل  از  بدتر  شايد  اسيدپاشى 
دليل  به  اما  مى ماند  زنده  حادثه،  اين  قربانى 
از دست دادن زيبايى، بينايى و يا احساسات 
در  عمر  آخر  تا  كه  است  ناچار  خود،  ديگر 
آمار  اساس  بر  ديگر  سوى  از  بماند.  خانه 
رو  جامعه  در  اسيدپاشى  تعداد  شده  منتشر 
به افزايش است. از اين رو براى كاهش وقوع 
اسيدپاشى عالوه بر بازنگرى در قانون مجازات 
چنين جرايمى بايد به موضوع فرهنگ سازى 
نيز اهميت داد تا شاهد كاهش وقوع اين قبيل 

جرايم در جامعه خود باشيم.

رسنوشـــت تلخ قربانیان اسیدپاشــی

افزايــش آمار اسـيدپاشى  در كشــــور
 خريـد آزادانه 100 هزار ليتر اسيد در فضاى مجــازى!
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اعتراض به ’مادركشي‘ در كارون
ــيه نخستين اكران مستند 'مادر كشي'  در حاش
در اهواز ، حاضران خواستار توقف انتقال آب از 

ــدند. ــاخه هاي رودخانه كارون ش سرش
 نخستين اكران مستند 'مادر كشي' در اهواز يكشنبه 
شب در سينما هالل اهواز انجام شد. در حاشيه 
اكران، اين فيلم كه بخشي از بحران هاي زيست 
كند،  مي  روايت  آب  حوزه  در  را  كشور  محيطي 
حاضران اعتراض خود را نسبت به طرح هاي انتقال 

آب ميان حوضه اي اعالم كردند.
مخالفان طرح هاي انتقال آب با در دست داشتن 
پالكاردهايي با عنوان 'ريزگرد، خشم طبيعت نسبت 
به انتقال آب'؛ 'هشدار مي دهيم آب را منتقل نكنيد'؛ 
'نفس كشور به تاالب ها بسته است آب آنها را 
از  آب  انتقال  هاي  طرح  توقف  خواستار  بدهيد' 
سرشاخه رودخانه هاي خوزستان به ويژه كارون 

شدند.

* ورشكستگي آبي
نقد  نشست  در  لندن  كالج  امپريال  دانشگاه  استاد 
وبررسي اين فيلم با بيان اينكه مشكل ما كاهش 
خشكسالي  با  ايران  كرد:  اظهار  نيست  بارندگي 
اقتصادي اجتماعي روبه روست و به 'ورشكستگي 

آبي' دچار شده است.
كاوه مدني افزود: هم اكنون نيازهاي ما بيش از منابع 
آبي موجود است و اين مساله در هر نقطه كشور 
ممكن است رخ دهد؛ بنابراين مهم اين است كه 

سرمايه و منابع آب را چگونه هزينه كنيم.
وي با اشاره به تنش آبي موجود در كشور گفت: 
آب هاي زيرزميني دچار افت و تاالب ها و رودها 
خشك شده است و با يك بارندگي نبايد اين دوره 

هاي خشكسالي طوالني مدت را فراموش كنيم.
مدني همچنين پيام مستند 'مادركشي' را به تصوير 
كشيدن 'تفكر سازه اي' حاكم بر مديريت منابع آب 
دانست و افزود: اين تفكر غالب، مشكالت بسياري 

براي ما ايجاد كرده و هنوز هم در مديريت منابع 
آب آن را رها نكرده ايم به طوري كه هم اكنون از 
سدسازي به سمت اجراي طرح هاي انتقال آب و 

شيرين كردن آب رفته ايم.
اين متخصص آب و محيط زيست، با بيان اينكه 
مشكل كشور افراط در استفاده از تكنولوژي هايي 
با  كشور  همه  كرد:  تاكيد  است،  سدسازي  چون 
تنش آبي روبه روست اما خوزستان به عنوان پايين 
دست حوضه هاي آبريز مشكالت بيشتري دارد به 
همين دليل مردم اين استان مسئوليت دارند نسبت 
به سدسازي و طرح هاي توسعه اي اعتراض كنند.

وي اظهار كرد: در خوزستان به دليل اينكه دغدغه 
اصلي هميشه كمبود آب بوده به مساله آلودگي آب 
از  يكي  آلودگي  كه  حالي  در  است  نشده  توجهي 

مشكالت اصلي است.
به گفته وي، مشكالت اين استان در كوتاه مدت حل 
نمي شود و نياز به اطالع رساني و شفاف سازي و 
ارتقاي آگاهي عمومي دارد.مدني افزود: راه حل بحران 
آب، طرح هاي انتقال آب ميان حوضه اي نيست و اين 

طرح ها مناطق كم آب را تشنه تر مي كند.
وي با اشاره به تحقيقات خود درباره حوضه زاينده رود 
گفت: در اين حوضه انتقال آب محرك توسعه بوده و 
نيازها را بيشتر كرده است؛ به عبارتي نه تنها مشكل كم 

آبي حل نشده بلكه منطقه را تشنه تر كرده است.
اين پژوهشگر اضافه كرد: مساله انتقال آب ميان حوضه 
اي يك مشكل قومي و محلي نيست بلكه بايد به آن 
به عنوان يك معضل ملي توجه شود زيرا همه كشور 
را درگير مي كند. وي با بيان اينكه سدها به عنوان نماد 
توسعه در كشور شناخته شده اند، گفت: انتقاد به تنهايي 
مشكلي را حل نمي كند و بايد به دنبال راهكارها و 
برنامه هايي براي مقابله باشيم كه اين راهكارها نبايد 

احساسي باشد بلكه بايد مستند باشد.
مدني تاكيد كرد: براي مديريت منابع آب نه تنها 

كشاورزان، بلكه شهروندان نيز بايد كمك كنند.

 انتقال آب كارون 
براي كشاورزي

مشاور استاندار خوزستان در امور آب نيز در اين جلسه 
گفت: آب كافي براي مصارف شرب، بهداشت و 
صنعت در همه كشور وجود دارد و همه طرح هاي 

انتقال آب براي تامين آب كشاورزي اجرا مي شود.
مهدي قمشي افزود: انتقال آب بين حوضه اي 
هيچ صرفه و توجيه از نظر منافع ملي ندارد و 
به جز ضرر چيزي عايد كشور نمي كند. وي 
اظهاركرد: بايد بپذيريم كه در يك كشور خشك 
زندگي مي كنيم و نمي توانيم همه اراضي خود 

را كشت كنيم.
عضو هيات علمي دانشكده علوم آب دانشگاه 
شهيد چمران اهواز همچنين نسبت به افزايش 
و  داد  هشدار  كشور  در  ريزگرد  هاي  توفان 
گفت: پديده ريزگردها ناشي از ناديده گرفتن 
محيط زيست است كه در آينده گريبانگير همه 
كشور مي شود و بهداشت و سالمت را به خطر 

خواهد انداخت.
وي با اشاره به برداشت بي رويه از آب هاي 
زيرزميني و سطحي در كشور اظهار كرد: نگاه ما به 
منابع آبي كشور بهره كشي صرف بوده، و نتيجه آن 
نيز بحران آب و خشك شدن تاالب ها و رودها و 

شكل گيري توفان هاي گرد و غبار است.
مركز  توسط  'مادركشي'  مستند  افزود:  قمشي 
جمهوري  رياست  نهاد  استراتژيك  بررسي 
ساخته شده و به نوعي نشان مي دهد اين دولت 
نخستين دولتي است كه به بحران آب توجه و 
نسبت به آن اعتراف كرده است اما انتظار داريم 
راهكاري براي اين بحران نيز اجرا شود. نماينده 
سازمان هاي مردم نهاد زيست محيطي خوزستان 
آب  غيرقانوني  و  ضابطه  بي  انتقال  با  گفت:  نيز 

رودخانه كارون مخالفيم.
هژير كياني با بيان اينكه خوزستاني ها مخالف تامين 

آب شرب ديگر استان ها نيستند افزود: براي تامين 
آب شرب استان ها نيازي به اجراي طرح هاي انتقال 
آب ميان حوضه اي نيست و راهكارهاي علمي و 

كارشناسي ديگري براي اين مساله وجود دارد.
هر  ها،  سرشاخه  سياسي  مزايده  در  گفت:  وي 
كارون  رودخانه  از  عضوي  ها  دولت  از  كدام 
را قطع كرده است. كياني افزود: قرار است 21 

آب  انتقال  براي  آباد  بهشت  طرح  ارديبهشت 
كارون به كرمان توسط دولت كلنگ زني شود، 
محيط  حفاظت  سازمان  كه  است  حالي  در  اين 
زيست در سه مكاتبه مجزا اعالم كرده كه طرح 
بهشت آباد فاقد مجوزهاي زيست محيطي است 

و بايد متوقف شود.
اين فعال محيط زيست، با بيان اينكه تاالب شادگان 
است،  جديدي  اروميه  درياچه  به  تبديل  حال  در 
افزود: هم اكنون حتي گاوميش هاي مردم محلي هم 
از آب اين تاالب استفاده نمي كنند. وي آاليندگي 
هاي صنايعي چون فوالد و لوله سازي، بي توجهي 

شهرداري ها و شركت هاي آب و فاضالب نسبت 
به تصفيه فاضالب هاي شهري را از ديگر نمونه 
هاي 'مادركشي' در اين سرزمين دانست و گفت: 
بر  خود  ناصحيح  مديريت  همچنان  نيرو  وزارت 
منابع آب كشور، و جهاد كشاورزي هدردادن آب ها 
را انجام مي دهد و خشكاندن تاالب ها و رودخانه 

ها هم ادامه دارد.

كياني با اشاره به تصرف تاالب 'برم سور' در باغملك، 
اظهار كرد: با وجود اطالع رساني به مسئوالن استاني و 
محلي، اراضي اين تاالب توسط دالل ها براي كاشت 
هندوانه تصرف شده است. وي در ادامه تاكيد كرد: بايد 
نسخه اي براي عالج بخشي خوزستان، تهيه شود در 
غير اينصورت بايد در انتظار مهاجرت گسترده و كوچ 

مردم اين ديار باشيم.
كياني با اشاره به مهاجرت اجباري روستائيان در نتيجه 
آبگيري سد كارون 3 اظهار كرد: در ساخت اين سد 16 
هزار نفر آواره شدند و بخش كشاورزي نيز خسارت 
زيادي ديد با اين حال مي بينيم پروسه سدسازي ادامه 

يافته است.
'مادركشي' يك فيلم مستند به كارگرداني كميل سوهاني 
درباره بحران آب در ايران است. اين مستند، نگاهي 
آسيب شناسانه به وضعيت حكمراني آب در ايران دارد و 
با رويكردي پژوهشي مي كوشد ضمن به تصوير كشيدن 
مظاهر و نتايج بحران آب،دليل مختلف بوجود آمدن اين 

بحران در ايران را بررسي كند. 

خوزستان با وجود داشتن پنج رودخانه دائمي اما به 
دليل قرار گرفتن در انتهاي رودخانه ها با بحران آب 
روبه رو است. كارون شاهرگ حياتي اين استان به 
دليل سدسازي هاي بي رويه و اجراي 12 طرح 
انتقال آب از سال هاي پيش دچار تنش شده است.

طرح انتقال آب كارون به استان هاي يزد، كرمان 
بزرگترين  آباد،  بهشت  به  موسوم  اصفهان  و 
يك  از  كه  است  آب  انتقال  طرح  جديدترين  و 
دهه پيش با مخالفت مردم و كارشناسان و مسئوالن 

خوزستان و چهارمحال و بختياري روبه روست. 
مرجع: ايرنا

مخالفت هاي  دليل  به  مدتى  كه  آب   انتقال  طرح هاي  بازار 
كارشناسي و مردمي و همچنين مقاومت استاندار محبوب مردم 
خوزستان ( همزمان با كلنگ خوردن اين طرح مقتدايى بركنار 
شد) در گوشه انزوا مانده بودند، باز هم داغ شد پروژه انتقال 
آب كارون به كرمان در حالى كلنگ خورد كه سازمان حفاظت 
از محيط زيست در اسفند 94 اعالم كرده كه اين طرح فاقد 
ارزيابى محيط زيستى است و قبل از آن هم مركز پژوهش هاى 
مجلس در فروردين ماه 87، دفتر فنى آب وزارت نيرو در تيرماه 
89، سازمان بازرسى كل كشور در سال 90 نيز با اجراى اين 
پروژه مخالفت كرده و شوراى عالى آب كشور نيز در سال 
92 از آن به عنوان طرحى «غيراصولى، مخرب و غيرقانونى» 

نام برده است.
در  استان  چند  زيستى  محيط  نهاد  مردم  سازمان هاى  شبكه 
نامه اى سرگشاده  خطاب به حسن روحانى هشدار داده بودند 
كه «اراده اى قوى براى خشكاندن كارون شكل گرفته است». 
اين فعاالن محيط زيست گفته بودند فعاليت هاى وزارت نيرو، 
حيات استان هاى چهار محال و بختيارى و خوزستان را مورد 

هجوم قرار داده است.
سازمان هاى مردم نهاد محيط زيستى پروژه انتقال آب بهشت آباد 

را «ضد محيط  زيستى» توصيف كرده و نسبت به نابودى كارون 
و «عواقب محيط زيستى، اجتماعى و اقتصادى جبران ناپذير» آن 
هشدار داده اند. بنابر انتقادات صورت گرفته، سال هاست حق آبه 
طبيعى و قانونى جلگه خوزستان با سد سازى ها و طرح هاى 
انتقال آب بر روى رودخانه كارون محدود شده، اما در اين ميان 
استان هايى مانند كرمان، يزد و اصفهان به اسم «مصرف شرب» 
خواهان سهم بيشترى از آب كارون هستند. هفته پيش استاندار 
يزد طى سخنانى جنجالى گفت «آب كارون را مى بريم و به 

هيچكس هيچ ربطى ندارد».
به  خود  حق آبه،  دريافت  عدم  دليل  به  خوزستان  تاالب هاى 
كانون ريزگرد تبديل شده اند و 600 هزار هكتار از دشت هاى 
حاصلخيز خوزستان نيز به دليل نبود آب، زير كشت نرفته است. 
وضعيت آب شرب شهرهايى مانند اهواز، آبادان و خرمشهر طى 
دو دهه اخير نيز بسيار نامناسب بوده است، تا جايى كه مردم 
آب آشاميدنى را پس از شش مرحله تصفيه مورد استفاده قرار 
داده و يا اقدام به خريد آب تصفيه شده مى كنند. هم چنين طبق 
گفته فعاالن محيط زيست «يك ميليون اصل از مرغوب ترين 
نخل هاى آبادان به دليل كم شدن دبى رودخانه كارون و افزايش 

سطح شورى در حال نابودى است».

يكى از انتقادات فعاالن محيط زيست در سال هاى اخير اين 
بوده كه در صورتى كه استان هاى فالت مركزى با مشكل كمبود 
آب مواجه هستند، توسعه صنايع نيازمند آب مانند صنعت فوالد 
و مس در اين استان ها چه توجيهى دارد؟ آنها فشار مسئولين 
استان هاى اصفهان، يزد و كرمان جهت تخصيص 580 ميليون 
متر مكعب آب به اين استان ها را نشانى از قصد آنها براى 
استفاده غير شرب از آب كارون دانسته اند، چرا كه اين ميزان 

آب «دو برابر نياز شرب استان هاى مقصد» است.
رياست  انتخاب  ايام  در  روحانى  حسن  تبليغات  از  يكى 
جمهورى، رسيدگى به معضالت زيست محيطى بود. او چند 
هفته پيش نيز گفته بود «دولت يازدهم به حق، دولت محيط 

زيست است».
چند روز پيش كه نمايندگان منتخب مجلس سفرى به تهران 
داشتند خبر از جلوگيرى از انتقال آب كارون داده بودند اما 
متاسفانه اين واقعه بزرگ براى مردم خوزستان در حال شكل 
گيرى است كه  اميدواريم نمايندگان مجلس با انديشيدن به 
عواقب محيط زيستى، اجتماعى و اقتصادى اين طرح به عنوان 
وكالى دفاع از حقوق بديهى ما و در دفاع از كارون به وظيفه 

قانونى و شرعى خود عمل كنند.

روحانى پروژه انتقال آب كارون به كرمان را كليد زد

اراده  قوى براى خشكاندن كارون شكل گرفت
 اميد مردم خوزستان به «دولت تدبير و اميد» خشكيد

بامداد زاگرس: سفرهاى استانى رئيس جمهور به يك نگرانى براى مردم خوزستان تبديل شده است 
زيرا در هر سفر اين گمان وجود دارد كه طرحى جديد براى انتقال آب كارون كليد خواهد خورد، گمانى كه 

همزمان با بيست و هفتمين سفر استانى هيات دولت به استان كرمان به يقين تبديل شد و عمليات اجرايى 
2 طرح آب رسانى در اين استان با دستور رئيس جمهورى كليد خورد.

جمعى از اهوازى ها و فعاالن محيط زيست، جمعه با تشكيل زنجيره انسانى در 
ساحل كارون، اعتراض خود را به اجراى طرح هاى انتقال آب از سرشاخه رودخانه 
هاى خوزستان به ويژه طرح انتقال آب كارون به فالت مركزى، موسوم به بهشت آباد 
اعالم كردند. اين تجمع از ساعت 10 تا 12 در ساحل غربى كارون شكل گرفت و 

بيش از 50 نفر از شهروندان و فعاالن محيط زيست در آن شركت كردند.
‹كارون حيات خوزستان است› ، ‹ريزگرد، خشم طبيعت در مقابل انتقال آب› ، 
‹كارون بى جان، مرگ خوزستان› ، ‹با انتقال آب، خوزستان را جهنم نكنيد› بخشى از 

پالكاردهايى بود كه حاضران به دست گرفته بودند.
دبير انجمن صنفى مهندسان صنعت آب خوزستان نيز در اين تجمع گفت: هرگونه 
تغيير در تعادل سامانه هيدروليكى رودخانه كارون كه در طول هزاران سال تشكيل و 
زنجيره محيط زيست طبيعى و انسانى به طول يكهزار كيلومتر از باالدست تا خليج 
فارس را ايجاد كرده مى تواند حلقه هاى اين زنجير را از هم جدا كند كه ترميم اين 

سامانه تقريبا غيرممكن خواهد بود. 
داريوش بهمئى افزود: متوليان انتقال آب ، حجم آب انتقالى را به بهانه جلوگيرى از 

دور ريختن در خليج فارس بدون تاثير وانمود كنند، اما اكنون بى پايه بودن اين ادعا 
اثبات شده، و فريادهاى نخل داران و كشاورزان اروندكنار از باال آمدن شورى آب 

مصرفى خود گوياى واقعيت هاست.
وى اظهار كرد: نخبگان، صاحب نظران منابع آب و فعاالن محيط زيست نسبت 
به پيامدهاى اجراى طرح هاى انتقال آب به ويژه بهشت آباد هشدار داده اند 
بنابراين هيچ منطق و توجيهى باالتر از تامين امنيت و منافع ملى نمى تواند وجود 
داشته باشد و حساسيت استانى مانند خوزستان كه امنيت و منافع ملى مملكت با 
توسعه پايدار آن گره خورده بايد مانعى در برابر البى ها و نفوذهاى سياسى براى 

اجراى اين طرح هاى مخرب باشند.
بهمئى با بيان اينكه طرح انتقال آب بهشت آباد فاقد مجوز زيست محيطى است، 
گفت: بنياد انتقال آب بين حوضه اى از گذشته تاكنون بدون مطالعه زيست 
محيطى شكل گرفته و همه طرح هاى انتقال آب بدون مجوز محيط زيست 
هستند، اين در حاليست كه تمام دنيا به دليل عوارض سوء طرح هاى انتقال آب 

از آنها اجتناب كرده است.
و  خوزستان  منتخب  نمايندگان  از  گفت:  همچنين  زيست  محيط  فعال  اين 
چهارمحال و بختيارى در مجلس دهم مى خواهيم پيگيرى جدى موضوع انتقال 
آب بيش از يك ميليارد متر مكعب از سرشاخه هاى كارون كه به شدت محيط 
زيست طبيعى و انسانى پايين دست رودخانه را تخريب مى كند در اولويت 
كارى خود قرار داده و تا توقف طرح هاى مورد مناقشه از مجارى مسئول از 

پاى نايستند.
 حضور سيد شريف حسينى يكى از نمايندگان مردم اهواز در مجلس هشتم و 
نهم در اين تجمع با واكنش مردم و انتقادات بسيار آنها همراه شد به طورى كه 

چند دقيقه از زمان تجمع به پرسش و پاسخ نماينده و حاضران گذشت.
يكى از شهروندان اهواز با انتقاد از عملكرد نمايندگان خوزستان گفت: اين نماينده 
ها بايد در مجلس شوراى اسالمى از حقوق مردم خوزستان دفاع مى كردند و مانع 
اجراى طرح هاى انتقال آب مى شدند اما به جز شعار، در عمل هيچ حركت مثبتى 

از نمايندگان خود نديديم.
سيد شريف حسينى نماينده اهواز، كارون، باوى و حميديه نيز با دفاع از عملكرد 
خود و نمايندگان خوزستان در مجلس نهم اظهار كرد: بخاطر اقدامات اين نمايندگان 
بود كه در هشت سال پيش، طرح هاى انتقال آب كلنگ زنى نشده است و طرح 
هاى گذشته انتقال آب كارون از جمله ‹خدنگستان› و ‹چشمه لنگان› مربوط به دوره 

مجلس ششم و هفتم بوده است.
وى با بيان اينكه انتخابات تمام شده و نبايد اختالفات را سياسى كنيم افزود: من به 
عنوان يك شهروند در اين تجمع شركت كردم و معتقد هستم پيام مخالفت با انتقال 

آب كارون بايد در فضاى منطقى به مسئوالن اعالم شود.
حسينى، با انتقاد از كلنگ زنى طرح انتقال آب كارون به كرمان، تاكيد كرد: خوزستانى 
ها ‹كارون› را زنده مى خواهند و تا زمانى كه به اين آب احتياج داشته باشند اجازه 

انتقال آن را نمى دهند.
 مرجع: خبرگزارى ها

زنجيره انسانى اهوازى ها
 در اعتراض به انتقال آب كارون



تربیک مناینده ولی فقیه به استقالل خوزستان 
برای قهرمانی در لیگ برتر

    نماينده ولى فقيه در استان خوزستان و امام جمعه اهواز، قهرمانى 
استقالل خوزستان در ليگ برتر را به اين تيم تبريك گفت.

 پس از قهرمانى تيم فوتبال استقالل خوزستان در ليگ برتر، آيت اهللا 
سيد محمدعلى موسوى جزايرى، نماينده ولى فقيه در استان 
خوزستان و امام جمعه اهواز، اين قهرمانى را به اعضاى تيم و باشگاه 

استقالل خوزستان تبريك گفت.

استقالل خوزستان خودش را 
به عنوان یک پدیده مطرح کرد

    استاندار سابق خوزستان مى گويد استقالل خوزستان امسال 
توانست خودش را به عنوان يك پديده در ليگ برتر مطرح كند.

 عبدالحسن مقتدايى در خصوص قهرمانى استقالل خوزستان، اظهار 
كرد: استقالل خوزستان در ليگ امسال خودش را به عنوان يك 
پديده مطرح كرد. به هر حال كار با مربى نام آشنا و بازيكنان مستعد 
و جوان، كارى است كه شايد در دهه گذشته تيم فوالد انجام داد و 

در دهه 50 نيز ساير تيم هاى خوزستانى اين جوانگرايى را داشتند.
وى بيان كرد:  امروز هم نشاطى به مردم خوزستان داده شد. حضور 
تماشاگران نيز بى سابقه بود و آبى و قرمز و زرد همه با هم امروز در 
غدير جمع بودند و از تيم شان حمايت كردند و اين افتخارى براى 
مردم خوزستان به لحاظ هميتى كه داشتند، است. امرور افتخارى 
براى من بود كه در اين جمع و در كنار قهرمانى آبى پوشان حضور 

داشتم. اين قهرمانى را به تمام مردم خوزستان تبريك مى گويم.

کیانی زاده قهرمانی استقالل خوزستان را  تربیک گفت

    مديركل ورزش و جوانان خوزستان قهرمانى تيم فوتبال استقالل 
خوزستان را تبريك گفت.

 در متن پيام فرامرز كيانى زاده آمده است:
«مردم شريف و ارزشمند استان خوزستان

قهرمانى غرورانگيز و مقتدرانه تيم فوتبال استقالل خوزستان در ليگ 
برتر ايران افتخارى ديگر در عرصه ورزش اين استان سرافراز مى 
باشد. اينجانب ضمن تبريك اين حركت بسيار ارزشمند كه نشاط 
و پويايى استان را در پى دارد از اهتمام همه دست اندركاران عرصه 
ورزش و تالش مجدانه و بى بديل مديريت اين باشگاه حرفه اى 

بسيار قدردان و سپاس گذارم.
خوزستان يك بار ديگر به وجود اثربخش فرزندان خويش باليد و به 
نيكى و شايستگى بر نام بلند فوتبال ايران ايستاد. اين قهرمانى بر همه 

كسانى كه دل در گرو اين سرزمين حماسه خيز دارند مبارك باد.
قهرمانى استقالل خوزستان فقط با قهرمانى لستر قابل مقايسه است

    كارلوس كى روش در پيامى قهرمانى استقالل خوزستان را به 
اعضاى اين تيم تبريك گفت.  در پيام تبريك سرمربى تيم ملى آمده 
است: «قهرمانى استقالل خوزستان را در ليگ خليج فارس تبريك 
مى گويم. كسب اين عنوان دستاورد شگفت انگيزى براى اين باشگاه 
بود؛ اتفاقى كه مى توان آن را تنها با آنچه در ليگ انگليس و در تيم 
لستر رقم خورد، مقايسه كرد. مى خواهم به بازيكنان به دليل عملكرد 
عالى شان، كادر، جوانان اين تيم و مربى سخت كوششان عبداهللا 

ويسى تبريك بگويم و براى آنها بهترين ها را در آينده آرزو  كنم.»

پیام تربیک هیات مدیره سازمان
 نظام مهندسی ساختامن خوزستان

بار ديگر فرزندان برومند خوزستان با فتح قله فوتبال ايران مهر تاييدى 
بر حقانيت فوتبال اين استان مظلوم زدند.

استقالل خوزستان در ليگ برتر قهرمان شد و پسران آبى خوزستان 
بر جام طاليى بوسه زدند .هيات مديره سازمان نظام مهندسى 
ساختمان خوزستان كسب اين افتخار را به جامعه ورزش، اهالى 
فوتبال، مديران باشگاه استقالل خوزستان و مربى شايسته اين تيم 

تبريك مى گويد.
قهرمانی استقالل خوزستان فقط

 با قهرمانی لسرت قابل مقایسه است

   
 كارلوس كى روش در پيامى قهرمانى استقالل خوزستان را به 
اعضاى اين تيم تبريك گفت.  در پيام تبريك سرمربى تيم ملى آمده 
است: «قهرمانى استقالل خوزستان را در ليگ خليج فارس تبريك 
مى گويم. كسب اين عنوان دستاورد شگفت انگيزى براى اين باشگاه 
بود؛ اتفاقى كه مى توان آن را تنها با آنچه در ليگ انگليس و در تيم 
لستر رقم خورد، مقايسه كرد. مى خواهم به بازيكنان به دليل عملكرد 
عالى شان، كادر، جوانان اين تيم و مربى سخت كوششان عبداهللا 

ويسى تبريك بگويم و براى آنها بهترين ها را در آينده آرزو  كنم.»
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خبر
اعزام تکواندوکاران خوزستانی 
به مسابقات هان مادانگ کشور

 
   تيم هان مادانگ خوزستان در مسابقات قهرمانى كشور به مصاف حريفان 

مى رود.
داوود رسولى زاده، مسوول كميته هان مادانگ هيات تكواندو استان اظهار كرد: 
يازدهمين دوره اين مسابقات از روز چهارشنبه (22 ارديبهشت ماه) به مدت 

دو روز در خانه تكواندو ايران برگزار مى شود.
وى ادامه داد: 84 ورزشكار خانم و آقا از استان در اين مسابقات با حريفان 

خود رقابت مى كنند.
مسوول كميته هان مادانگ هيات تكواندو خوزستان افزود: ورزشكاران استان 

در پنج آيتم انفرادى و سه آيتم تيمى به مصاف رقباى خود خواهند رفت.

شکستی دیگر در پرونده تیم فوتبال
 ساحلی شهید جهان نژادیان آبادان    

تيم شهيد جهان نژاديان آبادان در هفته ششم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال 
ساحلى كشور برابر حريف خود مغلوب شد.

 اين هفته از مسابقات روز گذشته (يكشنبه) برگزار شد.
در اين هفته، نماينده استان در ديدارى خارج از خانه به مصاف تيم برسام 

اردكان رفت كه در پايان با نتيجه 4 بر 7 تن به شكست داد.
تا اين هفته از رقابت ها تيم شهيدجهان نژاديان آبادان تنها يك پيروزى در 
كارنامه خود دارد.نماينده استان در حال حاضر با سه امتياز در رده يازدهم 

جدول رده بندى قرار دارد تيم در اين رقابت ها حضور دارند.

برگزاری مسابقه چندجانبه ووشو در دزفول

يك دوره مسابقه سبكى ووشو (يادواره شهداى مدافع حرم) به صورت     
چندجانبه در دزفول برگزار مى شود.

محمدعلى عسكرى فر، دبير هيات ووشو استان اظهار كرد: اين رقابت ها با 
شركت چهار تيم شوش، شوشتر، دزفول و ايذه، پنج شنبه (23 ارديبهشت ماه) 
برگزار خواهد شد.اين پيكارها در بخش ساندا و در رده هاى سنى نوجوانان، 

جوانان و بزرگساالن به انجام خواهد رسيد.

اعزام سنگنوردان خوزستانی به مسابقات قهرمانی کشور
شانزدهمين دوره رقابت هاى قهرمانى سنگنوردى كشور در رشته سرطناب 
با شركت نمايندگان خوزستان برگزار مى شود.  كارگروه مسابقات و ليگ 
تقويم  اجراى  راستاى  در  ورزشى،  صعودهاى  و  كوهنوردى  فدراسيون 
صعودهاى  رشته  پايدار  رشد، گسترش  جهت  در  و  جارى  سال  ورزشى 
ورزشى و شناسائى استعدادهاى برتر، با همكارى انجمن فرهنگى ورزشى 
سيپان، شانزدهمين دوره مسابقات سنگنوردى قهرمانى كشور، انتخابى تيم ملى 
و اعزام  هاى آزاد، گراميداشت ايام مبارك شعبانيه، روز جانباز و پاسدار را 
برگزار مى كند.  اين مسابقات در دو بخش پسران و دختران و در رده هاى 
سنى نوجوانان A، B،C و D از فردا (23 ارديبهشت ماه) به مدت دو روز در 

تهران برگزار خواهد شد.

یک خوزستانی در اردوی 
تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان

  
  ورزشكار خوزستانى به اردوى تيم ملى هندبال ساحلى نوجوانان دعوت شد.
 26 بازيكن به اولين اردوى تداركاتى تيم ملى دعوت شدند كه حسن الباجى 
از خوزستان نيز يكى از اين بازيكنان است. اولين اردوى تيم ملى هندبال 
ساحلى نوجوانان براى شركت در مسابقات قهرمانى 2016 آسيا در تايلند 
(انتخابى جهانى 2017 و انتخابى المپيك نوجوانان 2018 آرژانتين) از روز 
گذشته (دوشنبه) در اصفهان آغاز شده است و تا 23 ارديبهشت ماه ادامه 

خواهد داشت.

دوره داوری و استاژ فنی ووشو در آبادان برگزار شد

دوره داورى و استاژ فنى درجه 3 و 2 ووشو به ميزبانى آبادان برگزار شد.  اين 
دوره پنجشنبه و جمعه هفته جارى مختص دو بخش تالو و ساندا برگزار شد 
و بين 30 تا 40 داور و مربى آقا و خانم در آن شركت كردند. شركت كنندگان 
دوره از تمام استان و همچنين استان هاى همجوار بود و محمدرضا پورغالمى، 
مدرس بين المللى و عضو هيات رييسه فدراسيون جهانى نيز كار تدريس 
كالس را بر عهده داشت.  پذيرفته شدگان در اين دوره، از سوى فدراسيون 

مدرك داورى درجه 3 و 2 دريافت كردند.

هفته پايانى پانزدهمين دوره رقابت هاى فوتبال ليگ برتر در شرايطى از ساعت 
18 با برگزارى هشت ديدار همزمان پيگيرى شد كه در نيمه اول هر سه تيم مدعى 

قهرمانى با تساوى راهى رختكن شدند.

هفته سى ام اين دوره از مسابقات از ساعت 18 امروز جمعه با برگزارى هشت ديدار 
همزمان آغاز شد كه در پايان نيمه اول سه تيم استقالل خوزستان، استقالل تهران و 

پرسپوليس با تساوى راهى رختكن شدند.
تيم فوتبال پرسپوليس كه با حضور تماشاگران پرتعدادش در ورزشگاه آزادى به 
مصاف راه آهن رفته است نمايش قابل قبولى در نيمه اول نداشت و با يك بازى توام 

با احتياط به دنبال حفظ توپ بود و موقعيت خطرناك كم تعدادى ايجاد كرد.

اولويتم ماندن در اهوازاست
استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى   
خوزستان كسب عنوان قهرمانى 
اين تيم در ليگ پانزدهم را به 

مردم خوزستان تقديم كرد.
پيروزى  از  پس  ويسى  عبداهللا 
آهن  ذوب  تيم  مقابل  تيمش 
اصفهان و كسب قهرمانى ليگ 
برتر اظهار كرد: طى هفته هاى 
به  دست  افراد  بسيارى  اخير 
نااميدى تيم استقالل خوزستان 
زده و باورشان اين بود كه تيم 
سقوط مى كند اما به باال بودن 

نياز داشتيم.
وى افزود: در ابتداى كار قهرمان 
نيم فصل شديم و در نهايت هم 
مقام اول و قهرمانى ليگ برتر را 
كسب كرديم كه آن را به مردم 

شريف و واليتمدار خوزستان تقديم مى كنم.
سرمربى تيم استقالل خوزستان تصريح كرد: از تمامى اين مردم كه تيم استقالل 
خوزستان را حمايت كردند و بدون پشتيبانى آنها قهرمان نمى شديم، قدردانى مى كنم.

ويسى در ارتباط با ماندگارى اش در تيم استقالل خوزستان گفت: دو اولويت اول 
و دوم من براى ادامه كار با استقالل خوزستان است ولى به هر حال براى ادامه اين 

همكارى ها يك سرى شرايط هست كه بايد رعايت و درست شود.
وى بيان كرد: بايد ساختار تيم براى ليگ قهرمانان آسيا اصالح شود و در صورت 

فراهم شدن براى اين اصالح آن وقت در استقالل خوزستان ماندگار خواهم شد.
قهرمانى بدون حمايت تماشاگران ممكن نبود

هافبك تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: ما با اين قهرمانى نشان داديم كه لزوما 
موفقيت با پول نيست و اين امر براى همه ثابت شده است.

حكيم نصارى پس از بازى امروز استقالل خوزستان و ذوب آهن اصفهان، اظهار كرد: 
بازى امروز بازى سختى بود و ما مى دانستيم كه اين بازى را بايد ببريم و سرنوشت 
بازى دست خودمان باشد. به همين دليل تا آنجا كه توان داشتيم براى برد تالش كرده 

و نتيجه بسيار خوبى از آن استقالل شد.
وى افزود: قبل از بازى هم به هواداران قول داده بوديم كه با تمام توانمان بيايم و فقط 
براى برد بجنگيم. به حق كه هم هواداران و هم بازيكنان سنگ تمام گذاشتند و البته كه 

شيرينى اين پيروزى و قهرمانى را تقديم به هواداران تيممان مى كنيم.
بازيكن تيم فوتبال استقالل خوزستان در ادامه با تقدير از حضور هواداران ادامه داد: 
ديديد كه ما از هواداران انرژى گرفتيم و به خاطر آنهايى كه در اين هواى گرم و طاقت 
فرسا از ساعت دو، سه ظهر به ورزشگاه آمده بودند تا ما را تشويق كنند تالش كرديم 

اين قهرمانى را به دست بياوريم.
اين هافبك خوزستانى اضافه كرد: بدون شك بدون حضور تماشاگران و حمايت هاى 

مردم اين نتيجه را كسب نمى كرديم و بايد قدردان آنها باشيم.
نصارى در پايان عنوان كرد: عامل موفقيت تيم ما يكدلى و رفاقتى بود كه كادر فنى در 
بين ما ايجاد كرده بود. ما با اين قهرمانى نشان داديم كه لزوما موفقيت با پول نيست و 

اين امر براى همه ثابت شده است.

قهرمانى حق ما بود
بازيكن تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: فكر كنم دوندگى تيم ما از تيم هاى حاضر 

در ليگ برتر بيشتر بود و خوشبختانه در پايان ما قهرمان شديم.
حسن بيت سعيد پس از بازى امروز مقابل ذوب آهن و كسب قهرمانى تيم استقالل 
خوزستان اظهار كرد: خدا را شكر مى كنم كه قهرمان ليگ برتر شديم و اين قهرمانى 

را به تمام مردم خوزستان و به ويژه هوادارانمان تقديم مى كنيم.
وى افزود: براى برد همه تالشمان را كرديم و خوشبختانه نتيجه اى را كه مدنظر 
داشتيم گرفتيم. فكر مى  كنم يكى 
از بهترين روزهاى زندگى ام بود 
كسب  با  اينكه  از  خوشحالم 
شاد  را  هواداران  دل  قهرمانى 
كرديم و مزد حمايت هاى آنها 

را داديم.
استقالل  فوتبال  تيم  بازيكن 
بچه ها  كرد:  تصريح  خوزستان 
ما  پايان  در  و  كردند  تالش 
قهرمان شديم. فكر كنم دوندگى 
تيم ما از تيم هاى حاضر در ليگ 
برتر بيشتر بود و همه مى دانند 
اين قهرمانى كامال به حق بوده 

است.
بيت سعيد ادامه داد: تيم استقالل 
بسيار  هماهنگى  و  همدلى  از 
و  است  برخوردار  خوبى 
اميدوارم سال آينده هم اين تيم شرايط امسال را داشته باشد تا بتوانيم به موفقيت هايمان 

در ليگ برتر ادامه دهيم.
يكى از حواشى نادر بازى استقالل خوزستان و ذوب آهن اصفهان حمله قلبى يكى 
از هواداران جنوبى بود كه وى را به دليل ازدحام در ورزشگاه روى سقف آمبوالنس 

انتقال دادند.

هوادار خوزستانى دچار حمله قلبى شد
از حواشى اين ديدار اين بود كه يكى از تماشاگران منتسب به استقالل خوزستان به 
علت مشكل قلبى كه پيدا كرده بود توسط نيروهاى امداد و به دليل نبود فضا براى 

انتقال روى سقف آمبوالنس قرار گرفته و به بيرون از ورزشگاه منتقل شد.
عبداهللا ويسى سرمربى تيم استقالل خوزستان بعد از گل دوم روى زمين افتاد و كمك 

هاى تيم دورش جمع شدند و وى را از حالت خاصى كه داشت، خارج كردند.
يحيى گل محمدى در دقيقه 40 بازى به شدت به وضعيت داورى اعتراض كرده و 
سرپرست ذوب آهن نيز به كنار زمين رفته و قصد بحرانى تر كردن وضعيت را داشتند 
و وقتى كه يكى از تماشاگران يك بطرى آب به سمت وى پرتاب كرد، خودش را 

روى زمين انداخت.

كارناوال شادى در خيابان هاى اهواز به راه افتاد
خيابان هاى شهر اهواز پس از قهرمانى تيم فوتبال استقالل خوزستان غرق در شادى 

شد.
پس از قطعى شدن قهرمانى تيم فوتبال استقالل خوزستان در پانزدهمين دوره ليگ 

برتر، صداى بوق اتومبيل ها در خيابان هاى مختلف شهر اهواز به صدا در آمد.

جام طال بر دستان آبى پوشان خوزستان

ويسى: قهرمانى را به مردم
 خوزستان تقديم مى كنم



 چرا زن ها رهـبر  چرا زن ها رهـبر 
اركسـتر نمـى شـوند؟اركسـتر نمـى شـوند؟

چوب بلندش را در دست مى گيرد و شروع 
مى كند به حركت دادن. گاهى تند، گاهى هم 
نت ها را يكى يكى نوازش مى كند  خيلى آرام.
تا نوايى شورانگيز از دل سازها بيرون بكشد 
و به گوش من و تو برساند. اين كار، خيلى 
لطيف و خيلى سخت است و در دنياى واقعى، 

خيلى مردانه.
چوب بلندش را در دست مى گيرد و شروع 
مى كند به حركت دادن. گاهى تند، گاهى هم 
خيلى آرام. نت ها را يكى يكى نوازش مى كند 
تا نوايى شورانگيز از دل سازها بيرون بكشد 
و تو برساند. اين كار، خيلى من و به گوش

لطيف و خيلى سخت است و در دنياى واقعى، 
خيلى مردانه.

در  شغل ها  معدود  جزو  اركستر  رهبرى 
دنياست كه زنان هنوز نفوذ قابل 
توجهى به آن نكرده اند. درست 
است كه زنان چيره دست بسيارى 
فعاليت  نوازندگى  زمينه ى  در
مى كنند، اما حرف اول در حرفه ى 
«رهبرى» را هميشه مردان زده اند. 
دقيقا مشخصنيست كه چند زن 
در دنيا در اين حرفه مشغول اند، 
اما آنچه تأييد شده، بسيار كم بودن 
تعداد آن هاست كه در گوشه و 
اما  مى كنند؛  فعاليت  جهان  كنار 
چرا زنانى كه به شغل هاى سخت 
دنيا هم نفوذ كرده اند، از اين حرفه 

بازمانده اند؟
كياوش صاحب نسق - آهنگساز 

همين  به  پاسخ  در   - دانشگاه  مدرس  و 
پرسش، گفت: اين موضوع نيز به همان مبحث 
مردساالرى در دنيا برمى گردد كه خيلى هم

قديمى است و اتفاقا اين مقوله در اروپا هم 
رواج داشته است.

او ادامه داد: اين موضوع نه فقط در حوزه ى 
رهبرى، بلكه در بخش هاى ديگر هم حاكم 
است. ريشه ى رهبرى به بلند كردن آرشه ى 
توسط «اركستر  مايستر» برمى گردد. در واقع 
چوبى كه شما دست رهبر مى بينيد، همان آرشه 
است. درباره ى «اركستر مايستر» هم بحث هايى 
مى تواند  گذشته وجود داشته كه چه كسى از
مايستر يك اركستر باشد و حتى مرد بودن اين 

شخص نيز اهميت داشته است.
اواخر،  همين  تا  داد:  توضيح  همچنين  وى
اركستر  و  برلين  فيالرمونيك  اركستر 

به  را  زنان  ورود  اجازه ى  وين  فيالرمونيك 
اركسترهاى شان نمىدادند، بويژه اركستر وين
هارپ، زن  نوازنده ى  يك  حضور  براى  كه 
افتاد.  راه  به  آن  در  زيادى  دعواى  و  جنگ 
مى خواهم بگويم چنين تعصباتى در اركسترها 
هيچ  اركسترها  اين  در  است؛  داشته  وجود 
نوازنده ى زنى ديده نمى شد و اين يك ريشه ى 
تاريخى دارد، پس طبيعتا رهبر اركسترى هم 

تربيت نمى شد.
اين هنرمند بيان كرد: حتى در منابعى آمده است 
كه بعضا زنانىدر كنار آهنگسازان مشهور مانند 
بتهوون فعاليت مى كردند و كار مكتوب كردن 
آثار و آماده كردن نت ها را برعهده داشتند. از 
اين رو، گرايش هايى به آهنگسازى پيدا كرده 
بودند؛ اما اين موضوع با واكنش شخصى مانند 

بتهوون و تمسخر او همراه مى شد كه چرا يك 
زن بايد آهنگساز باشد؟ ايندر حالىاست كه 
بتهوون خودش به انديشه هاى آزادى خواهانه 

معروف بود.
اين مدرس دانشگاه اظهار كرد: اركستر، آينه ى 
تمام نماى روابط و ضوابط اجتماعى است. 
درست است كه سازمان دهى اركستر قوانين 
قوانين  از  ملهم  واقع،  در  اما  دارد؛  را  خود 
عمومى تر جامعه است. دشوارى هايى كه در 
جامعه وجود داشته، در اركستر هم انعكاس 
پيدا مى كرده است. در واقع، اين همان تفكر 
اجتماع است كه اجازه ى حضور زن ها را در 

اين عرصه نمى داده است.
صاحب نسق در عين حال گفت: اين موضوع 
كنار  در  معموال  كه  باشيد  داشته  نظر  در  را 
يك  اركستر،  بزرگ  رهبران  و  آهنگسازان 

شايد رهبرى  قدرتمند وجود داشته كه  زن 
كنار  در  زيادى  مهم  كارهاى  اما  نمى كرد، 
همسرش انجام داده و سال ها بعد مشخص 
شده كه اين زن، نقش زيادى در آثار مهم آن 

مرد داشته است.
اين آهنگساز در بخش ديگرى از سخنانش 
روى  بخواهد  نفر  يك  اين كه  كرد:  اظهار 
صحنه برود و اركستر را با تمام ظرايف و 
َجنَمى  كند،  هدايت  و  كنترل  ويژگى هايش 
مى خواهد كه خيلى وقت ها اين َجنَم حتى 
سال اخير،  در مردها هم نيست. در اين 50
حضور زن ها در موسيقى به خاطر دقت نظر 
و نظم شان قابل توجه بوده است و توانسته اند 
كار را به خوبى پيش ببرند. خيلى وقت ها هم به 
موسيقى دانان شاخص و قابلى تبديل شده اند. 
همان همان طور كه زنان وقتى به 
عرصه هاى ديگر وارد شدند نيز 
به مرور زمان به چهره هاى مهمى 

تبديل شده اند.
او ادامه داد: اكنون زن هاى رهبرى

كه  دارند  وجود  دنيا  در  اركستر 
توانايى و رهبرى  تكنيك هاى 
بااليى دارند. شايد در 10 تا 15
زنان بيشترى  شاهد  آينده،  سال 
رهبرى  حوزه ى  در  كه  باشيم 
يك  رهبرى،  مى كنند.  فعاليت 
به صورت  هنر  يك  و  صنعت 
توأمان است كه بايد در دوره هاى 
مختلف آن را آموزش ديد. حتى 
آهنگسازى  افرادى كه دانشجوى
دوره ى  سال  دو  ضرورت،  بنابر  نيز  هستند 
رهبرى را طى مى كنند تا در مواقع لزوم بتوانند 

از آن استفاده كنند.
پرسش  اين  به  پاسخ  در  صاحب نسق 
در  رهبرى  رشته ى  در  زنان  پذيرش  كه
دانشگاه هاى دنيا چگونه است؟ گفت: در 
رشته  اين  در  زنان  خارجى،  دانشگاه هاى 
پذيرش مى شوند، اما شرايط پذيرش براى 
همه بسيار دشوار است، زيرا هر فردى بايد 
مثل يك پيانيست كاركشته بنوازد و دو اثر مهم 
را نيز رهبرى كند. تعداد افرادى كه از پساز 
برمى آيند، چه زن و چه مرد، بسيار  اينآزمون
دوام  شدن شان،  قبول  فرض  با  و  است  كم 
آوردن در اين رشته كه طى كردن آن حدود 

شش سال طول مى كشد، كار دشوارى است.
عمرجع/ ايسنا

 نام ها و ياد ها

فردوسى؛ معمار باستانى آن كاخ سربلند 
چنين گفت رستم به آواز سخت  /   كه اى شاه شادان دل و نيك بخت
ازين گونه مستيز و بد را مكوش  /   سوى مردمى ياز و بازآر هوش
اگر جنگ خواهى و خون ريختن  /   برين گونه سختى برآويختن

بگو تا سوار آورم زابلى  /   كه باشند با خنجر كابلى
برين رزمگه شان به جنگ آوريم  /   خود ايدر زمانى درنگ آوريم
بباشد به كام تو خون ريختن  /   ببينى تگاپوى و آويختن...»  

25 ارديبهشت روز بزرگداشت دهقان زادة حماسه آفرينى ست كه بذر جاودانگى هويت و زبان پارسى را 
كاشت و با پرورش اسطوره ها و تاريخ رشادت هاى ايران زمين، فرهنگ و زبان اين سرزمين را زنده و بارور 
نمود. مردى كه شاعران پس از او اگر در مسير حماسه گام برداشته اند، بى شك كم وبيش وامدار اثر جاودانة 

شاهنامه بوده اند.
شاهنامه، امروز ديگر فقط حماسه اى ملى و محدود به يك كشور خاص نيست؛ بلكه اثرى جهانى ست كه در 
كنار حماسه هاى ماندگارى چون هومر به حيات خود ادامه مى دهد و زندگى مى بخشد. اثرى كه ثمرة تالشى 

سى ساله و تمدنى چندين هزارساله است. 
شاهنامه و ستايشگران معاصر:

در پيشگاه اين اثر جاودان، بزرگان ادبيات ايران و جهان، از گذشته تا به امروز، زبان به تحسين و تمجيد 
گشوده اند. از جمله شاعران معاصرى چون شهريار، بهار و متأثرانى چون م.اميد. 

محمدتقى بهار در ستايش اثر فردوسى يك مثنوى سروده است به نام «نقش فردوسى» و با طرح داستانى زيبا،  
فردوسى را نقش پاكى مى داند كه فرشتة داستان او در همة دل ها مى يابد.

«پژوهندگى را سـپـيـده دمان  /   فرشته به خاك آمد از آسمان
بدانگه كه مردم به خواب اندرست  /   دل ديـِو ريمن به تاب اندرست

بدانگه كه يكسر غنوده ست هـوش  /   گـشـاده در دل بــه روى سروش
فرشته درآمد چراغى به مشت  /   روان شد به دعوتگه زردهشت
به ايران زمين جستن اندر گرفت  /   پژوهيدن هر دلى سـر گرفت

هر آن دل كه ديوان در او خفته ديد  /   فرشته ازان جاى، دم دركشيد
به هر دل كه بُد پاك، گشتن گرفت  /   در آن هرچه ديد، آن نبشتن گرفت

ازان پيش كاين تيره پهناى خاك  /   شود چون دل پارسا تابناك،
پژوهشگران آثار اخوان معتقدند اين شاعر در لحن حماسى و اوزان آثار خود متأثر از اثر ماندگار شاهنامه است. 

گفتنى ست كه اين شاعر معاصر در جوار مقبرة فردوسى در توس به خاك سپرده شده است.
اما آن چه امروز در روند مطالعة شعرى و گام هاى ادبى شاعران قابل مشاهده است، چيزى نيست به غير 
از پشت كردن به ميراث هايى نظير شاهنامه. امروز شاعران معاصر به راحتى با تكيه بر ذوق و قريحة خود 
و بى توجه به اين گنجينه ها، دست به آفرينش آثارى مى زنند كه متأسفانه معمارى درستى ندارد و ديوار اين 

اشعار تا ثريا هم كه باال برود، كج است. 

كتابخانه
فرهنگنامه زنان ايران و جهان

ــى  ــان؛ كتاب ــران و جه ــان اي ــه زن فرهنگنام
ــت با نزديك به دو هزار مدخل، كه  اس

ــه  ــز را، از هم ــى متماي ــه زندگى زنان كارنام
ــا،  ــل و در همه زمان ها و در همه عرصه ه مل

ــفه ؛ علوم؛  ــطوره؛ دين؛ فلس از جمله اس
ــت و..... در بردارد و  ورزش؛ هنر؛ سياس

ــنامه ها، از كالم  ــبك و سياق دانش اگر، به س
ــوردار  ــى برخ ــان علم ــر و موجز و زب مختص

ــاب مى آيد؛  ــت و از كتب مرجع به حس اس
ــخصيت هايش،  ــى زندگى ش اما لطف و پوياي

ــيده و آن را  به آن جذابيتى عام بخش
ــت . خواندنى تر كرده اس

 رشح زندگی شخصیت ها 
در مقاالت، از تولد آغاز شده و به چگونگى بالش و پرورش آنان مى پردازد و آثار و فعاليت هاى آنان، را 
معرفى مى كند و در برخى نمونه ها، نقد و تفسير و تاثير اين زنان در عرصه هاى مختلف بررسى 
شده است. در پايان هر مقاله، فهرست منابعى كه در تاليف مقاالت از آن استفاده شده، مخاطب 

را به اطالعات بيشترى رهنمون مى كند.
آنچه در اين بين، توجه خواننده يهودى را به خود جلب مى كند، وجود مدخل هايى با هويت 
يهودى است؛ مثال از تورات و نويئيم، زنانى مانند آسيه (بتيا)؛ استر ؛ بت شبع ؛  حنا ؛  دبورا 
در  و  است  آمده   .  .  .  . و  (يُوِخِود)  يوكابد  و  هاجر  و  ساره  ؛  روت  رفقه؛  ؛  راحل  ؛  دليله  ؛ 
ميان زنان نقاش و گالرى دار ايرانى معاصر، آريا شكوهى اقبال معرفى شده است و در ديگر 
عرصه ها، زنانى چون هانا آرنت، فيلسوف ؛ روزا لوكزامبورگ، فعال سياسى و نظريه پرداز ؛ 
لوئيز  دان؛   رياضى  نلسون،  اولين  ؛  جنوبى  آفريقاى  خواه  آزادى  نويسنده  ميلين،  گرترود  سارا 
نلسون، پيكره ساز و نقاش كه همه يهودى هستند، معرفى شده اند. البته شخصيت هاى شاخصى 

چون لئا، همسر يعقوب و گلدا ماير، را وزارت ارشاد از اين فهرست حذف كرد.
هر  در  معاصر  شخصيت هاى  با  مصاحبه  از  بود.  همراه  فراوانى  مشقات  با  گاه  مقاالت  تاليف 
كجاى دنيا و هر مليتى گرفته، تا به دست آوردن منابع بكرى براى شخصيت هاى درگذشته؛ و 
آنچه همه مقاالت را يكدست و نظام مند و كامل كرده ويرايش چندين و چند باره بوده است.

قابل ذكر است، در تاليف برخى مقاالت، آرش آبايى؛ سيما مقتدر و مرجان يشايايى، در كنار 
دويست مولف و ويراستار اين فرهنگنامه، دست داشته اند.

فرهنگنامه، در دو جلد در قطع وزيرى و 1546 صفحه به قيمت 170 هزار تومان منتشر شده 
است. مصور بودن، از ويژگى هاى ممتاز كتاب است و در پايان جلد دوم هم، نمايه مفصلى در 
چند فصل آورده شده كه خواننده را به بهتر پيدا كردن شخصيت مورد نظرش در هر رشته اى 

كمك مى كند.
زنان  زندگى  به  كه  دانشنامه  اين  شده،  تعبير  بودن  دوم  جنس  همواره  بودن  زن  كه  جهانى  در 
دين  حوزه  در  كه  بود  جالب  بسيار  من  براى  مثال  است.  راه  پيش  روشنى  چراغ  پرداخته؛ 
(يهوديت، مسيحيت ، اسالم) جز دبورا كه صاحب وحى است و وظيفه رهبرى و قضاوت را به 
عهده دارد، باقى زنان، به سبب نسبتشان با پيامبران، مورد توجه اند و كمتر منشا اثر يا شخصيت 
برخى  تاليف  حين  در  نيستند.  مستقل  فكرى  جريان  صاحب  يك  هيچ  و  هستند  ماجرا  فعال 
شخصيت هاى زن تورات با همسانى اسم و ماجراى زندگى آنان، با اسطوره هاى پيش از خود، 

برخوردم؛ مثال استر و ايشتر، اسطوره بابلى يا آسيه و ايزيس، اسطوره مصرى. 

   نگين شجاعى

رويداد

دلنوشته

روابط عمومى، هنر خالقيت، 
دانش و تخصص و آگاهى بخشى

زهره هوشمند (مدرس ارتباطات)
 بيست و هفتم ارديبهشت ماه روز روابط عمومى و ارتباطات، بهانه 
اى است كه از كارگزاران، مديران و كارشناسان علوم ارتباطات 
و روابط عمومى يادى بشود و البته تقديرى، تقدير از تالشهاى 
شبانه روزى آنان كه توقف در كار برايشان بى معنى شده است. 
شاغالن روابط عمومى خواسته يا ناخواسته، بيشتر وقتشان صرف 
كارشان مى شود والبته در بسيارى از مواقع زحمات و تالش 
هايشان هم ديده نمى شود. اين ديده نشدن گاه به بى انگيزگى و 
روزمرگى در كار منجر شده و از خالقييت آنان كاسته مى شود. 
روابط عمومى حرفه ايست بين بخشى و تاثيرگذار كه بايد بيش 
از گذشته مورد توجه قرار گيرد. شاخه هاى جديد ارتباطى نيز 
مانند شبكه هاى اجتماعى، جايگاه روابط عمومى و ارتباطات را 
هم براى مديران روابط عمومى و هم براى مديران سازمان ها تا 
حد قابل توجهى ارتقاء داده است. بر اين اساس اگر از مدير يا 
كارشناس روابط عمومى انتظار حضور در همه عناصر ارتباطى 
را داريم و از سوى ديگر چهره سازمان يا مجموعه را به نحو 
مؤثرى به نمايش بگذارد بايد  بسترهاى مادى و معنوى كافى 
را برايش فراهم سازيم. او را با علوم روز «روابط عمومى» آشنا 
ساخته و زمينه را براى رشد و  فردى و سازمانى ايجاد  نماييم.

و  دولتى  هاى  سازمان  مديران  حمايتى  نقش  از  ميان  اين  در 
خصوصى از حرفه ى روابط عمومى غافل شد. حمايتى كه اگر 
با انتخاب مدير يا كارشناس شايسته اى در رأس چارت سازمانى 
روابط عمومى همراه باشد، نقش تأثير گذارى در معرفى ارزنده 
سازمان ها و مجموعه هاى تخصصى خواهد داشت. گر چه اين 
روابط  هاى  مسوليت  تصدى  براى  شايستگان  (انتخابات  مهم  
عمومى) در سالهاى اخير تا حدود زيادى رعايت شده اما به نظر 
باالدستى،  رابطه هاى فاميلى، اعمال فشارهاى  وجود  مى رسد 
موانع  ها،  سازمان  در  ها  عمومى  روابط  جايگاه  گرفتن  ناديده 
بزرگى هستند كه روابط عمومى ايرانى تا سالهاى متمادى ديگر 

با آن دست به گريبان است.
اميدواريم در دولت «تدبير و اميد» كه در شعارهايش تكريم به 
كارهايش  العين  نصب  را  شهروندى  حقوق  به  احترام  و  ملت 
قرار داده، روابط عمومى ها « به عنوان مهندسان افكار عمومى» 
بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته تا اين مهم به جايگاه ارزشمند 

خود باز گردد.

خدايا!
چه لذت بخش است گذر نسيم ياد تو بر دلها و چه زيباست 

پرواز پرنده خاطره تو بر قلبها و چه شيرين است پيمودن 
انديشه در جاده ى غيب ها بسوى تو.

چه روح مى بخشد گام زدن در مسير عرفان تو و چه جان مى 
دهد ايمان به غيب تو.

خداى من! محبوب من! چه خوش است طعم عشق تو.
چه شوق آفرين است نگاه عاشقانه تو.
چه تكان دهنده است توجه مهرآميز تو.

چه شيرين است زندگى در كنار تو و در زير سايه لطف تو.
چه لذت بخش است گرماى دست نوازش تو.

خداى من!
چه آرامش هيجان انگيزى مى بخشد نگريستن به چشمهاى تو.

چه بى قرارى آرامى است بر در خانه ى محبت تو.
محبوبم!

نه تنها از خويش مران كه در كنارم گير و دامنت را پناه جاودانه 
من ساز.

مرا از نزديكترين عارفان و شايسته ترين بندگان و راستگوترين 
معلمان و خالص ترين عبادت كنندگان و مخلص ترين روى به 

تو آورندگانت قرار ده.
اى خالق بزرگيها و اى آفريننده عظمت ها! و اى در وجود 

آورنده ى رتبه هاى بلند!
اى عظيم! اى جليل! اى بخشنده كرم و اى كرامت محض! اى 

دست گيرنده و به مقصد رساننده!
تو را سوگند به رحمت و نعمت بى منتهايت كه اجابت كن!

اى مهربانتر بخشندگان!
به قلم سيد مهدى شجاعى
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خديجه غبيشاوى، كمتر كسى 
در اطرافمان پيدا مى شود كه 
شهرزاد را نديده و آن را دنبال 
از  آخر  قسمت  باشد.  نكرده 
نمايش  مجموعه  اول  فصل 
گذشته  روز  شهرزاد  خانگى 
توزيع شد تا همه كسانى كه 
پس از مدتها پاى يك سريال 
عاشقانه ايرانى دلچسب نشسته 
فصل  پخش  انتظار  در  بودند 

دوم آن باشند.
ميان  در  شهرزاد  مجموعه 
نمايش  پخش  شبكه  شلوغى 
خانگى وارد بازار شد و در مدت 

بسيار كوتاهى با برند حسن فتحى، محسن 
چاووشى، ترانه عليدوستى، شهاب حسينى و 
على نصيريان توانست همه توجهات را به خود 
جلب كند، سريالى كه توانست با بهره گيرى 
خانه  هاى  دوشنبه  خود  برندهاى  از  درست 

هاى ايرانى را از آن خود كند.
خاصى  طبقه  يا  و  قشر  فقط  اما  را  شهرزاد 
نپسنديدند، سنين مختلف نوجوان تا بزرگسال، 
خانم ها و آقايان، تماشاگران شهرزاد بودند، چه 
همه كسانى كه مدت ها بود با صدا و سيما و 
سريال هاى بى سر و ته اين رسانه خداحافظى 
كرده بودند و چه كسانى كه پاى ثابت تماشاى 
سريال هاى ماهواره اى بودند اين بار شهرزاد 
را ترجيح دادند و با صداى محسن چاوشى و 

بازى زيباى ترانه عليدوستى و شهاب حسينى 
خاطره ساختند.

شهرزاد در طول تمامى 28 قسمت خود خوش 
درخشيد، حرفى براى گفتن داشت، حوصله 
مخاطب را سر نبرد، پر از واژه و قصه و ديالوگ 
خاطره انگيز و اتفاق و هيجان بود، كليشه هاى 
معمول سريال هاى ايرانى را نداشت، نه خط 
قرمزى را شكست و نه به اصطالح بدآموزى 
نبود.  خبرى  اخالقى  بى  و  خيانت  از  داشت، 
بستر  در  را  ناآرامى  سياسى  عاشقانه  شهرزاد 
فرهنگ ايرانى نشان داد كه به عاشقانه آرام 

حداقل با پايان فصل اول رسيد.
هرچند  چاوشى  محسن  صداى  با  شهرزاد 
هفته يك بار براى مخاطبانش يك به اصطالح 
سوپرايز هم داشت و مخاطبانش را به همراهى 

با خود وادار مى كرد، از ترانه 
«خداحافظى  تا  «همخواب»، 
چاوشى  «شهرزاد»،  و  تلخ» 
«رفيقم  خواندن  و  سرودن  با 
كجايى؟» خود روايتى عاشقانه 
تا  افزود  شهرزاد  داستان  بر 
شهرزاد  به  دل  مخاطبان 
بدهند و هر هفته با پرداخت 
آن  تماشاى  به  هزارتومان   4

بنشينند.
با  فتحى  حسن  كارگردانى 
صفر  «مدار  موفق  كارنامه 
«ميوه  دهم»  «شب  درجه»، 
ممنوعه» و ... خود مهر ديگرى 
دوست  مردم  كه  چرا  بود،  شهرزاد  اعتبار  بر 
دارند پاى فيلم و سريالى بنشينند كه مى دانند 
كارگردان آن براى ساخت اين فيلم بهترين 
هايش را به كار گرفته است، از بازيگر و صدا 
و موسيقى و متن و صحنه؛ مردم دوست دارند 
پاى سريالى بنشينند كه مى دانند قرار نيست 
به آنها دروغ بگويد، قرار نيست از اعتماد آنها 

سوء استفاده كند.
شهرزاد نشان داد كه مى توان با رعايت تمامى 
خط قرمزها، با استفاده از همين امكانات در 
دسترس سريالى خوب را خلق كرد، اين درسى 
بود كه شهرزاد با جذب قابل توجه و رضايت 
مندانه مخاطبان به ديگر كارگردان ها و رسانه 

ها از جمله رسانه ملى نشان دهد.

 چـــــرا «شـــــهرزاد» 
به دلمان نشــــست؟

شهرزاد در طول تمامى 28 قسمت خود خوش درخشيد، حرفى براى گفتن داشت، حوصله مخاطب را سر نبرد، 
پر از واژه و قصه و ديالوگ خاطره انگيز و اتفاق و هيجان بود.


