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خبر

سخن مدير مسوول
قدم در راهى سخت
 اما اميدوار به آينده

نخستين شماره هفته نامه منطقه اى ”بامداد زاگرس“ پس از 
كسب مجوز از سوى معاونت مطبوعاتى وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى چاپ و با رويكرد اجتماعى در معرض ديد 

عالقمندان به رسانه و در پيشخوان مطبوعات قرار گرفت.
”قدم در راهى سخت اما اميدوار به آينده ايم“ شايد اين تيتر 
دغدغه همه رسانه هايى باشد كه براى اولين بار گام در وادى 
نشريات چاپى مى گذارد، نشرياتى كه هرروز خبر تعطيلى 
آن ها نه به دليل شكايت مخاطبى يا مسئولى و يا برتابيدن 
مقامى و ذى نفوذى، بلكه به دليل فشارهاى اقتصادى و 

فقدان منابع مالى پايدار، به گوش ما و شما مى رسد.
نشريات (روزنامه ها و هفته نامه هاى) دولتى و سازمانى 
غالباً با اين مشكل مواجه نيستند اما نشريات مستقل كه با 
پشتوانه تجربه، عشق و تخصص مطبوعاتى منتشر و روانه 
بازار مطبوعات مى شوند با مشكالت ريز و درشتى دست 
و پنجه نرم مى كنند. اما با اين وجود احساس مسئوليت 
مسير  كه  شود  مى  باعث  جامعه  به  نسبت  نگار  روزنامه 
ناهموار حضور در مطبوعات، هموارتر شده و تالش نمايد 
كه اميدوارانه به چاپ و نشر مستمر و البته حرفه اى مطبوع 

خود بپردازد.
و اما بعد... 

* هفته نامه ”بامداد زاگرس“ بعنوان يك نشريه منطقه اى 
در تالش است از تمام توان دست اندركاران و عوامل خود 
براى ارائه يك هفته نامه مطلوب بهره ببرد كه در اين ميان 
دست همه كسانى كه دل در گرو پيشرفت استان خوزستان 

و ايران اسالمى دارند را مى فشارد.
* ”بامداد زاگرس“ داراى رويكرد اجتماعى، سياسى است 
اما حجم وسيعى از مطالب (كه تالش مى شود توليدى 
مسائل  نظران  صاحب  كارشناسان،  با  گفتگو  به  باشد) 
اجتماعى، يادداشت مشاوران اجتماعى، توجه به آسيب هاى 

اجتماعى و... اختصاص خواهد داد.
* تالش خواهيم نمود از تمام ظرفيت هاى اجتماعى استان 
استفاده نماييم، الگوهاى مناسب اجتماعى، فرهنگى و هنرى 
اقوام مختلف خوزستانى را تعريف و يا بازتعريف نموده 
و ”امر به معروف“ را در برنامه توليدات گزارشى و خبرى 

لحاظ نماييم.
* توجه به حقوق شهروندى، آموزش شهروندان، توجه 
به  ويژه  صفحات  اختصاص  جوانان،  و  بانوان  به  خاص 
سازمان هاى مردم نهاد، محيط زيست و پيگيرى مطالبات 

مردمى از ديگر رويكردهاى ”بامداد زاگرس“ است.
* در پايان شايسته است از اساتيد ارجمند و فرهيخته ام 
در عرصه روزنامه نگارى آقايان منصور قنواتى (مديرمسئول  

اله   و  حبيب   وزين  كارون)   روزنامه  
بهرامى (سردبير روزنامه توسعه جنوب) كه به شاگردشان 
رخصت دادند كه تجربه مستقلى در عرصه مطبوعات داشته 

باشد سپاسگزارى نمايم.

خبر

تهديدى براى ساكنان
 مسير كرخه وجود ندارد

در روز هاى گذشته پيام هايي در شبكه هاي اجتماعي 
وقوع  و  خوزستان  در  كرخه  رودخانه  طغيان  بر  مبني 
كه  شده  مطرح  مسير  روستاهاي  و  شهرها  در  سيالب 

نگراني هايي را در پي داشته است.
معاون حفاظت و بهره برداري از منابع آب سازمان آب 
نگراني  هيچگونه  جاي  اينكه  بيان  با  خوزستان  برق  و 
نيست، اظهار كرد: افزايش آورد كرخه، فرصت مناسبي 
كشت  آغاز  از  پيش  تا  هورالعظيم  تاالب  آبگيري  براي 
تابستانه فراهم شود، و رهاسازي آب از سد كرخه تنها 
تاالب  اين  از  بيشتري  هاي  بخش  كردن  آبدار  هدف  با 

انجام مي شود.
مصطفي شبه افزود: در حال برنامه ريزي هستيم كه بدون 
هيچگونه خسارت و تهديد مالي و جاني، حداكثر توان 

رهاسازي آب را براي آبگيري هورالعظيم استفاده كنيم.
وي نگراني بوجود آمده را به دليل ضعف اطالع رساني 
تالش  در  كرد:  اضافه  و  دانست  موضوع  بزرگنمايي  و 
هستيم فرمانداران و اهالي مسير رودخانه را توجيه كنيم 

كه هيچگونه اتفاق غيرطبيعي رخ نخواهد داد.
شبه اظهار كرد: در رودخانه كرخه بيش از 23 سال است 
هيچگونه  كه  معنا  اين  به  نداشتيم  سيل  تجربه  هيچ  كه 
اندازي  دست  دليل  همين  به  نيفتاده،  اتفاق  سيل  تهديد 
زيادي در حريم رودخانه اتفاق افتاده و يا بخش هايي از 

هورالعظيم براي كشت خشك شده است.
وي ادامه داد: ظرفيت رودخانه كرخه به نسبت گذشته 
بسيار كمتر شده زيرا به هشدارهايي كه براي حفظ حريم 
ها مي دهيم توجه نمي شود؛ با اين حال در تالش هستيم 

كه اتفاقات را به حداقل برسانيم.
شبه، با بيان اينكه افزايش دبي كرخه تدريجي انجام مي 
شود، خاطرنشان كرد: اين رهاسازي تدريجي آب از هفته 
گذشته آغاز شده و دبي رودخانه از 35 مترمكعب برثانيه 

به 100 مترمكعب برثانيه رسيده است. 
در حوضچه شماره  نفتي كه  اشاره به تاسيسات  با  وي 
افزايش  با  تدريج  به  افزود:  دارد  وجود  هورالعظيم   3
تخريب  يا  و  رفتن  آب  زير  به  احتمال  تاالب،  در  آب 
اين تاسيسات وجود دارد و شركت نفت بايد نسبت به 

ساماندهي تاسيسات خود اقدام كند.
خبرگزارى ايرنا خوزستان

منتخب مردم بندر ماهشهر در مجلس دهم:

توجه به سرمايه گذارى بخش خصوصى
 زمينه ساز اشتغال پايدار مى شود

فارس: منتخب مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس دهم گفت: يكى از مسيرهاى ايجاد 
اشتغال پايدار توجه به سرمايه گذارى بخش خصوصى است.

على گلمرادى اظهار كرد: مردم دو حماسه بزرگ سياسى را در هفتم اسفند 94 و دهم ارديبهشت 
95 رقم زدند و جا دارد از تمام كسانى كه تالش كردند تا اين حماسه و گشايش فصلى جديد در 

سرنوشت مردم رقم بخورد تشكر كنم.
وى با بيان اينكه همه بايد به نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران افتخار كنيم، افزود: با بررسى وضعيت 

كشورهاى پيرامون، عظمت، اقتدار و ارزش نظام را شاهد خواهيم بود.
منتخب مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس دهم ادامه داد: همه مسئوالن به ويژه نمايندگان 
مجلس كه مورد لطف و عنايت مردم قرار گرفته اند بايد تمام تالش خود را براى خدمتگزارى به اين 

مردمى كه همواره جلوتر از مسئوالن در خدمت ارزش هاى نظام بوده اند به كار گيرند.
گلمرادى متذكر شد: نمايندگان بايد با پرهيز از ساليق 
شخصى و بر اساس عدالت و عدالت محورى، همه آحاد 

جامعه را در حوزه انتخابيه خود مورد توجه قرار دهند.
وى خاطرنشان كرد: بايد بر اساس شايستگى، از همه 
و  شخصى  ساليق  از  پرهيز  با  و  فكرى  ظرفيت هاى 
گرايش هاى سياسى در راستاى رفع مسائل و مشكالت 

منطقه گام برداريم.
منتخب مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس 
شوراى اسالمى گفت: مردم جمهورى اسالمى ايران حق 

دارند بهترين زندگى را در اين كره خاكى داشته باشند.
گلمرادى تصريح كرد: امروزه مسائل و مشكالتى در 
از  پرهيز  با  نمايندگان  اگر  كه  دارد  وجود  ملى  سطح 
ساليق شخصى و بازى هاى سياسى به آن بپردازند بدون 
شك رضايت خداوند كه در گرو رضايت مردم است 

جلب خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: بدون ترديد همه مى دانند وجود بيشترين و گسترده ترين امكانات و تأسيسات 
صنعت پتروشيمى، نفت و گاز، پايانه حمل و نقل دريايى، كشاورزى و آب شور و آب شيرين در اين 

حوزه انتخابيه اين اجازه را مى دهد كه مردم به رفع مشكل بيكارى جوانان اميدوار باشند.
گلمرادى افزود: اعتقادم بر اين است اصولگرايى كه به دنبال اصالح نباشد و اصالح طلبى كه معيارهاى 

اصولى و ارزشى را رعايت نكند به درد نظام نمى خورد.
وى در ادامه به ظرفيت هاى اقتصادى حوزه انتخابيه اشاره كرد گفت: يكى از مسيرهاى ايجاد اشتغال 

پايدار توجه به سرمايه گذارى بخش خصوصى است.
منتخب مردم بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس دهم همچنين با تبريك روز كارگر و روز 
معلم اظهار كرد: وضعيت معلمان و آموزش و پرورش و همچنين مسائل و مشكالت مربوط به كار و 

كارگران به عنوان يك موضوع جدى در دستور كار قرار خواهد گرفت.
گلمرادى در ادامه با تقدير و تشكر از زحمات چهار ساله «حبيب آقاجرى» نماينده مردم بندر ماهشهر، 
اميديه و هنديجان در مجلس نهم، اضافه كرد: مردم هرگز به شايعات و مسائلى كه در فضاى مجازى 

مطرح مى شود توجه نكنند.
وى در پايان گفت: ما بايد در يك فضاى آرام، همه براى عمران و آبادانى كشور عزيزمان به ويژه 
خوزستان قهرمان كه جاى جاى آن متبرك به خون شهداست كار و تالش كنيم و به فكر رفع مسائل 

و مشكالت مردم باشيم.

سهم هر دانش آموز خوزستانى 
از منابع مالى آموزش و پرورش 5هزار تومان است

مهر: مديركل آموزش و پرورش خوزستان گفت: سال گذشته منابع مالى اختصاص يافته به تمام دانش 
آموزان خوزستانى تنها چهار ميليارد تومان بود وبا اين حساب سهم هر دانش آموز چهار تا پنج هزار 

تومان است.
محمد تقى زاده اظهار كرد: هميشه آرزو داشتم به جاى خود معلمان و يا آموزش و پرورش، ديگران 

از آنها تقدير كنند.
وى افزود: در روايات دينى و همچنين كتاب آسمانى قرآن،  نهج البالغه و صحيفه سجاديه براى علم، 

دانش،  تعليم،  تربيت و معلم اهميت بسيارى قائل شده اند.
مديركل آموزش و پرورش خوزستان هشدار داد:  امروز اگر به معلم و دانش آموزان توجه نشود فردا 
بايد هزينه هاى بسيار زيادى را در زندان ها، مراكز بازپرورى و رفع اعتياد داشته باشيم. اگر بخواهيم 

آسيب هاى اجتماعى را كاهش بدهيم بايد معلم و مدرسه را اولويت اول خود قرار دهيم.
تقى زاده عنوان كرد:  اگر امروزه نارسايى ها و يا عقب ماندگى هايى را در آموزش و پرورش مشاهده 
مى كنيم نبايد زياد سر خود را به درد آورده و يا دنبال علل بگرديم چون به نظر من خارج از چارچوب 
آموزش و پرورش و كتب درسى دانش آموزان مشكلى تاريخى هميشه آموزش و پرورش را همراهى 
كرده است. وى اضافه كرد: آن مشكل اين است كه در طول تاريخ معاصر آموزش و پرورش هيچ 
وقت اولويت اول هيچ كدام از دولت هاى معاصر نبوده است. اگر عالقمند به تغيير و تحول هستيم 

بايد آموزش و پرورش اولويت اول و معلم نيز نفر اول جامعه باشد.
تقى زاده با اشاره به اينكه معلمان خوزستانى با تمام توان خود در حال تالش هستند، گفت: در شاخص 
هاى ملى ارتقاى خوبى طى دو سال اخير داشتيم كه از سوى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورى 
اعالم مى شود و خوزستان با جهش فوق العاده در اين شاخص هاى كشورى رتبه 9 را كسب كرده 
است. مديركل آموزش و پرورش خوزستان ادامه داد:  البته به دو شاخص ملى فوق نيز توجه داشته و 
فعاليت هايى براى تقويت آنها انجام داديم. به منظور افزايش اعتماد به نفس در دانش آموزان و غرور 
استانى در خوزستان در زمينه تقويت جايگاه كنكور استان تالش هايى صورت گرفته و خوشبختانه 
رتبه استان از 21 به 27 ارتقا پيدا كرد. وى با اشاره به مطالبه قريب به 200 ميليارد تومانى آموزش و 
پرورش استان گفت: چرا بايد تنها معلمان خوزستانى حتى يك سانتى متر مركز رفاهى و تفريحى 
نداشته باشند، با وجود اينكه همه مى دانند چنين مراكزى در افزايش انگيزه شغلى تأثير بسيارى دارند.

برگزارى «همايش توسعه شهرسازى
 مبتنى بر تفكر ايران شهرى «در اهواز

رئيس انجمن صنفى انبوه سازان مسكن خوزستان از برگزارى اولين نمايشگاه انبوه سازى، امالك و 
مستغالت در اهواز خبر داد. فرشيد پورحاجت در گفت و گو با سازه نيوز اظهار كرد: چهارده الى 

هفدهم ارديبهشت اولين نمايشگاه انبوه سازى، امالك و مستغالت در اهواز برگزار مى شود.
وى ادامه داد: در روز ابتدايى اين نمايشگاه «همايش با عنوان توسعه شهرسازى مبتنى بر تفكر ايران 
شهرى» در محل كتابخانه مركزى برنامه ريزى شده است و كميته برگزارى همايش، محور هاى اصلى 
را اعالم خواهند كرد. رئيس انجمن صنفى انبوه سازان مسكن خوزستان خاطر نشان كرد: عالوه بر 
تشكل هاى صنفى وحرفه اى استان، هيات مديره انجمن هاى انبوه سازى كشور و كانون سراسرى 
انبوه سازان كشور نيز حضور دارند و عصر همان روز مجمع عمومى انبوه سازان كشور در خوزستان 
برگزار خواهد شد. وى با بيان اينكه تفاهم نامه همكارى بانك مسكن و كانون سراسرى انبوه سازان از 
ديگر برنامه هاى اين همايش است عنوان كرد: اولين هولدينگ و شركت انبوه سازى استان نيز دراين 
همايش رونمايي خواهد شد. پورحاجت با اشاره به اينكه رو نمايى از سامانه فروش امالك الكترونيكى 
از ديگر برنامه هاى اين همايش است تصريح كرد: حضور مهمانان ويژه كشورى از ديگر برنامه هاى 

اين همايش است.
 

برپايى اولين نمايشگاه انبوه سازان
 مسكن و صنعت ساختمان در اهواز

اولين نمايشگاه تخصصى انبوه سازان مسكن، امالك، مستغالت و صنعت ساختمان 14 ارديبهشت ماه در اهواز 
آغاز به كار مى كند. اين نمايشگاه با حضور شركت كنندگانى از استان هاى تهران، خوزستان و اصفهان برگزار شده 
است كه تا 17 ارديبهشت ماه ادامه دارد.  دو سالن خليج فارس و خرمشهر به اين نمايشگاه اختصاص يافته است 
و تعداد 50 شركت كننده در اين نمايشگاه حضور دارند.  عالقه مندان مى توانند همه روزه از ساعت 17:30 تا 22 

از اين نمايشگاه در محل دائمى برگزارى نمايشگاه هاى  بين المللى خوزستان بازديد كنند.

آيين گراميداشت روز معمار با 
حضور رئيس سازمان نظام مهندسى 

ساختمان خوزستان، رضا بهبهانى 
(از مفاخر معمارى كشور)، جمعى از 

اعضاى هيات مديره، اعضاى سازمان 
نظام مهندسى ساختمان خوزستان و 
پيشكسوتان معمارى استان در تاالر 

مهتاب برگزار شد.
معامری در کنار شهرسازی بهرت 

نشان داده می شود
كورش لطفى، رئيس سازمان نظام مهندسى 
ــتان، در اين آيين اظهار  ــاختمان خوزس س
ــم برنامه هاى  كرد: هيات مديره دوره شش
ــى و  ــه هاى علمى، آموزش ــى در زمين خوب
پژوهشى دارد در اين راستا كميته پژوهش را 
مستقل از كميته آموزش راه اندازى كرده ايم.

ــه هفت نفر عضو اين كميته  وى با بيان اينك
هستند افزود: نظامنامه پژوهشى تدوين شده 
است تا از طرح هاى پژوهشى و مقاالت اعضا 
ــى كنيم، همچنين مجله علمى و  حمايت مال

پژوهشى را براى كليه رشته ها داشته باشيم.
لطفى بر اهميت معمارى در جهان امروز اشاره 
كرد و گفت: اگر تاريخ شهرها را بررسى كنيم، 
ــتى تحت  ــكونتگاه هاى زيس مى بينيم كه س
شرايط اقليمى متناسب با منطقه ساخته شده 
ــه از مكانى به مكان ديگر متفاوت بوده  اند ك

اند.
ــرد: معمارى زمانى خود را بهتر  وى اضافه ك
ــازى قرار  ــان مى دهد كه در كنار شهرس نش
گيرد، در نگاهى درمى يابيم كه اكثر ساختمان 
ــتند اما در كليت  ــا بصورت منفرد زيبا هس ه
ــت كه  اين زيبايى را نمى بينيم و دليل اين اس
ــازى ضعيف عمل مى كنيم،  در زمينه شهرس
ــهرها نداريم و در  ضوابط منطقه بندى در ش
ساختمان ها ضوابط ارتفاعى را رعايت نمى 

كنند.
ــاختمان  ــى س ــازمان نظام مهندس رئيس س
ــك معمار  ــان كرد: ي ــر نش ــتان خاط خوزس
ــد نمى تواند به  هرچقدر كه طراح خوبى باش
تنهايى مشكالت سيما و منظر شهرى را كاهش 
ــته معمارى و شهرسازى اگر  دهد، هر دو رش
در كنار هم فعاليت هاى مشترك داشته باشند، 
بهتر مى توانند در سيما و منظر شهرى و ارتقا 

كيفى ساختمان ها قدم برداريم.
ــر  ــيما و منظ ــه س ــدازى كميت وى از راه ان
ــهرى در سازمان نظام مهندسى ساختمان  ش
خوزستان خبر داد و گفت: رسالت خود را 
ــه در زمينه ارتقا كيفيت  ــن مى بينيم ك در اي

سيما و منظر شهرى تالش كنيم.

لزوم برقراری 
تعامل انجمن صنفی معامری 

با ارگان های مختلف
ــادر چادرباف، رئيس  ــه اين آيين ن در ادام
ــتان، به نقش  انجمن صنفى معمارى خوزس
ــرى  انجمن هاى صنفى در جوامع امروز بش
ــن ها و گروه هاى  ــاره كرد و گفت: انجم اش
ــيار  ــرى بس غيردولتى امروزه در جوامع بش
ــتند و نقش آن ها را در تعيين  تاثيرگذار هس
ــهرى در  ــرد مديريت ش ــت و رويك سرنوش
حوزه هاى مختلف مانند انجمن هاى محلى 

و… مى توان ديد.
ــردم نهاد  ــن هاى م ــرد: انجم ــوان ك وى عن
ــهرى را رهگيرى مى كنند و در  مشكالت ش
ــمت هاى مختلف مديريت شهرى بسيار  قس
ــتند، انجمن هاى صنفى كه جز  راهگشا هس
ــتند مسائل مربوط  انجمن هاى حرفه اى هس
به حرفه و صنف انجمن را پيگيرى مى كنند.

رئيس انجمن صنفى معمارى خوزستان خاطر 
ــتيم در  ــان كرد: بعد از ماه ها انتظار توانس نش
سال گذشته، انجمن صنفى معماران خوزستان 
ــانيم و از همان روزهاى اول با  را به ثبت برس
ــات در مجمع عمومى انجمن، هيات  تصميم
مديره انتخاب شد و بعد از رايزنى هايى سعى 
مى كنيم تعامل اوليه را با ارگان هاى مختلف 
ــاور امين آن  ــاد و بازوى اجرايى و مش ايج

ها باشيم.
وى با اشاره به اينكه انجمن صنفى معمارى 
ــى و حرفه اى را ارائه  انواع خدمات آموزش

خواهند داد تصريح كرد: چيزى كه خال آن 
ــود عدم وجود  ــاس مى ش اين روزها احس
ــت كه مشكالتى  ــاوران ذى صالح اس مش
ــى كند كه انجمن  ــى ايجاد م را در هماهنگ
صنفى معمارى مى تواند اين خال را جبران 

كند.

بهبهانی: معامری
 پراثرترین رسانه است

ــو انجمن مفاخر  ــپس رضا بهبهانى، عض س
معمارى ايران و از بزرگان و صاحب نظران 
عرصه معمارى، اظهار كرد: سال ها است در 
پى آن هستيم كه انجمن سراسرى معمارى 
را در ايران به وجود آوريم تا بتوانيم به طور 
ــا دهيم و ارزش  ــكل اين حرفه را ارتق متش

هاى واالى آن را حفظ كنيم.
وى خاطر نشان كرد: سازمان نظام مهندسى 
با همت پيشكسوتانى از سال 1357 شروع 

ــازمان متشكل از كليه  به كار كرد كه يك س
مهندسان درگير در ساختمان بود، با تالش 
هاى فراوان در آن سال ها توانستيم سازمان 
ــازمان نظام  ــتقل از س نظام معمارى را مس
مهندسى ايجاد كنيم، بعد از انقالب اسالمى 
ــت فعاليت خود را ادامه دهد تا بعد  نتوانس
ــال 57 كه اليحه به وجود آمدن مجدد  از س

در مجلس مطرح شد.
ــران ادامه  ــن مفاخر معمارى اي عضو انجم
ــازمان  ــك اختالف عمده اى كه با س داد: ي
ــت اين است كه در قبل  قبل از انقالب داش
ــكل مستقل از دولت بود  از انقالب يك تش
ــازمان نظام  ــت اما س ــه آزادى كامل داش ك
ــته به دولت  ــى مصوب كامال وابس مهندس
ــوراى مركزى تا رياست در  ــت و از ش اس
ــت كه با حكم وزير مى  ــت دولت اس دس

تواند منحل شود.
ــفافيت و روشنى  وى تصريح كرد: عدم ش
ــكل  ــهردارى ها مش قانون و درگيرى با ش

ــه در برخى  ــت ك ــى اس ديگر نظام مهندس
ــهرها تداخل وظايف را به وجود آورده  ش

است.
ــات را يكى ديگر از  ــى روش انتخاب بهبهان
ــكالت نظام مهندسى بيان كرد و افزود:  مش
ــكل است كه تمام گروه  انتخابات به اين ش
ــا مى توانند انتخاب كنند در حالى كه هر  ه

رشته بايد براى خود انتخاب كند.
ــان معمار  ــه داد: اما جامعه مهندس وى ادام
ــران در دوره ى جديد در نظر دارد با هم  اي
ــكل هاى حوزه معمارى  افزايى با ساير تش
ــد تا قانون  ــئولين را متقاعد كن ــور، مس كش
ــاختمان را اصالح نمايند  ــى س نظام مهندس
ــته به  به نحوى كه دانش آموختگان هر رش
ــته در انتخابات نظام  كانديداهاى همان رش

مهندسى رأى دهند.
ــدام ارگان  ــوال كه ك ــرح اين س ــا ط وى ب
ــت كارى كند كه  ــته اس ــازمان توانس و س
ــيما و منظر شهرى شكل مقبول  وضعيت س
ــازمان نظام  ــدا كند؟ عنوان كرد: س ترى پي
مهندسى ساختمان نتوانست در جهت ارتقا 
ــاخت و  ــالمى در س فرهنگ و معمارى اس

سازها تاثيرگذار باشد.
عضو انجمن مفاخر معمارى ايران بيان كرد: 
ــاخته مى شود كه  امروزه برج هاى بلندى س
اين برج ها هيچ سنخيتى با معمارى اسالمى 
ــا تقليدى از معمارى  ايرانى ندارند و صرف
ــتند، در اين ساخت و سازها كمتر  غربى هس
ــارى اصيل ايرانى مواجه  با اجرا و خلق معم
هستيم و تقريبا اين معمارى رعايت نمى شود.

ــاره به اينكه در حال حاضر حدود  وى با اش
800 دانشكده معمارى در سطح كشور وجود 
دارد عنوان كرد: اين تعداد دانشكده معمارى 
ــت و بايد تالش كرد تا كيفيت  رقم بااليى اس
ــاال رود و  ــى ب آموزش در اين مراكز آموزش

صرفاً كسب مدرك نباشد.
بهبهانى اعتالى هنر معمارى و نجات معمارى 
شهرها از آشفتگى موجود را مهمترين وظيفه 
ــت و گفت: براى رهايى  معماران جوان دانس
از وضع فعلى معمارى و شهرسازى كشور ، 
نيازمند خرد جمعى و هم انديشى و هم افزايى 

افراد و جوامع صنفى و تخصصى هستيم.
ــانه  ــرد: معمارى پراثرترين رس وى اذعان ك
ــت و ضرورت انتقال فكر و انديشه را در  اس

شهروندان دارد.
ــران با انتقاد  ــو انجمن مفاخر معمارى اي عض
ــلمان فارسى، ويژگى هاى يك  از پياده راه س
ــلمان  پياده راه را بيان كرد و گقت: خيابان س
ــى مقياس يك پياده راه را ندارد و عده  فارس
اى در حال بهره بردارى از آن هستند و بساط 

دستفروشى راه مى اندازند.
ــاره كرد و گفت:  ــه رودخانه كارون اش وى ب
كارون منشا به وجود آمدن اهواز است و اگر 
ــن رودخانه را درنيابيم اهواز را نيز درنيافته  اي

ايم.
معامر جایگاه متفاوتی نسبت 

به گذشته در جامعه دارد
ــوش الرى بقال،  ــن كيان ــه اين آيي در ادام
ــازمان، اظهار كرد: با  ــو هيات مديره س عض
شروع دوره جديد على رغم زحمات هيات 
ــره هاى قبلى اما همچنان كارهاى زيادى  مدي
ــود، يكى از مهمترين اين كارها  بايد انجام ش
ــاى تخصصى با  ــات گروه ه برگزارى جلس

دستور كار مشخص است.
وى با يان اينكه معمار در جامعه جايگاه متفاوتى 
ــته دارد كه بايد شناخته شود  ــبت به گذش نس
ــت ساختمان را به عنوان  تصريح كرد: الزم اس
ــم، زيرا اين  ــرزمين مان بپذيري كالبد هويت س
ــازى است كه در طول تاريخ  معمارى و شهرس
برجسته شده و پايدارى خود را به جهان اثبات 

كرده است.
ــى ساختمان مى  وى با بيان اينكه نظام مهندس
تواندمحور توسعه و آبادانى كشور است عنوان 
ــيدن به اين مهم  ــان در رس كرد: نقش مهندس
بسيار تاثيرگذار هستند و معماران جوان ما بايد 
ــاعه معمارى اسالمى ايرانى و ساخت و  در اش
سازهايى متناسب با اقليم و فرهنگ تالش كنند.

ــوتان  ــمينار از ده نفر از پيشكس در پايان اين س
ــاختمان  ــى س ــازمان نظام مهندس معمارى س
ــتان عبارت از طوس متين، عبدالرحيم  خوزس
بخشى زاده، خسرو افضلى بهبهانى، عنايت اله 
ــر كالئى، فرامرز  كالنتر زاده، محمد پورجعف
ــالمى،  ــيخ االس تطهيرى مقدم، فرخ حاج ش
ــن رضا بهبهانى  ــود جعفريان و همچني محم

تقدير شد.
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آيين گراميداشت روز معمار در اهواز برگزار شد
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خبر
نشست هم اندیشی منتخبان
 لیست امید برگزار می شود

اولين نشست هم انديشى منتخبان ليست اميد، روز شنبه (18 
اردبيهشت) برگزار مى شود.

از  مى شود،  برگزار  رايزن  مجموعه  در  كه  نشست  اين  در 
پيش نويس اساسنامه فراكسيون اميد رونمايى شود.

اين مراسم با حضور محمدرضا عارف منتحب اول مردم 
تهران برگزار مى شود و محمدجواد ظريف و على طيب نيا به 

عنوان مهمانان در اين نشست حضور دارند.

٥ درصد از بودجه عمومی هر سال 
رصف تقویت بنیه دفاعی می شود

نمايندگان مجلس 5 درصد از منابع بودجه عمومى ساليانه را 
براى تقويت بنيه دفاعى كشور اختصاص دادند.

احكام  از  برخى  تنظيم  اليحه  بررسى  ادامه  در  نمايندگان 
برنامه هاى توسعه كشور ماده اى را مصوب كردند كه بر اساس 
قدرت  تراز  در  دفاعى  توانمندى هاى  ارتقاى  به منظور  آن، 
و  علمى  فناورى هاى  و  موشكى  توان  توسعه  و  منطقه اى 
تحقيقاتى و افزايش ظريفت توليد و تأمين سالح و تجهيزات 
عمده دفاعى برترساز با قابليت بازدارندگى مؤثر و متناسب 
با انواع تهديدات، دولت مكلف است از ابتداى سال 1395 
حداقل پنج واحد درصد از منابع بودجه عمومى را به عنوان 
سهم تقويت بنيه دفاعى در بودجه ساالنه كشور اختصاص 
دهد و هر پنج سال يكبار در برنامه هاى پنجساله توسعه اين 

درصد را مورد بازنگرى قرار دهد.

تعیین آغاز امامت حرضت ولیعرص(عج) 
به عنوان تعطیل رسمی

مجلس شوراى اسالمى در ادامه رسيدگى به اليحه تنظيم 
برخى از احكام برنامه هاى توسعه كشور، هشتم ربيع االول 
آغاز امامت حضرت وليعصر (عج) به عنوان تعطيل رسمى 

تعيين كرد.
بر اساس ماده الحاقى 38 اين اليحه و طبق تصويب مجلس 
هشتم ربيع االول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسگرى 
(ع) و آغاز امامت حضرت وليعصر (عج) به عنوان تعطيل 

رسمى تعيين مى شود.
و  راه  وزارت  به  اليحه  اين  از  ديگرى  ماده  در  همچنين 
شهرسازى اجازه داده شد كه در محدوده خدمات شهرى 
نسبت به جابجايى خطوط ريلى و كاهش حريم آن اقدام كند.
همچنين شهردارى ها و واحدهاى استانى وزارت مذكور مجاز 
به ايجاد و احداث خيابان در حريم خطوط جمع آورى شده 

برابر طرح هاى جامع و تفضيلى مى باشند.

مجلس ۴ وظیفه وزارت اطالعات را 
برای صیانت از امنیت ملی تعیین کرد

نمايندگان مجلس با هدف ارتقاء و صيانت از منافع و امنيت 
ملى كشور، چار وظيفه براى وزارت اطالعات تعريف كردند.

نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در جلسه علنى امروز و 
در ادامه بررسى مواد الحاقى به اليحه احكام دائمى برنامه 
هاى توسعه كشور، با تصويب ماده الحاقى 55، وظايف وزارت 
اطالعات براى ارتقاء و صيانت از حاكميت، منافع و امنيت ملى 

كشور و ايجاد بستر امن براى توسعه، تعيين كردند.
بر اساس ماده الحاقى 55، در راستاى ارتقاء و صيانت از حاكميت، 
منافع و امنيت ملى كشور و به منظور ايجاد بستر امن و حمايت 
از اجراى برنامه هاى توسعه و پيشرفت كشور، وزارت اطالعات 

موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
ـ ارتقاء كمى و كيفى ظرفيت ها و زيرساختهاى اطالعاتى،  الف 
عملياتى، علمى، فنى، حفاظتى، حراستى و صيانتى با هدف 

تحكيم امنيت پايدار و ارتقاء توانايى و برترى در نبرد اطالعاتى.
بـ  پيشگيرى و مبارزه با فساد و اختالل و هرگونه تهديد عليه 
منافع و امنيت ملى ايران در سطوح منطقه اى و بين المللى، 
بيوتروريستى،  اقدامات  و  زيستى  امنيت  تهديد  و  اختالل 
اختالل و ايجاد ناامنى در فضاى توليد و تبادل اطالعات، 
اختالل در امنيت دارايى هاى ارزشمند كشور، واگرايى، افراط 
گرايى و تهديد عليه هويت، انسجام و وحدت ملى و پايدارى 
كشور، جرايم سازمان يافته ضد امنيتى و اقدامات تروريستى، 

در مقام ضابط دادگسترى.
ـ ارتقاء ظرفيت ها، زيرساختها و سازوكارهاى الزم براى  پ 
افزايش نقش و مشاركت هرچه بيشتر مردم در فعاليت هاى 
اطالعاتى و در راستاى تقويت و تحكيم امنيت پايدار كشور، 

مبتنى بر رويكرد مردمى سازى امنيت.
ـ ارتقاء همكارى ها و ارائه خدمات اطالعاتى –امنيتى به  ت 

دستگاه ها و نهادهاى كشور از طريق:
ـ ارتقاء روزآمدسازى و مديريت بانك جامع اطالعاتى كشور  1

ـ كليه دستگاه ها و نهادهائى كه از بودجه عمومى كشور  تبصره 
ديجيتالى  كنند، موظفند اطالعات و بانك هاى  استفاده مى 
ضرورى براى تكميل بانك مذكور را در اختيار وزارت اطالعات 

قرار دهند.
ـ روزآمدسازى، هماهنگ سازى و اجراى مستمر طرح هاى   2
صيانت از امنيت دارايى هاى ارزشمند كشور شامل طرح نظام ملى 
تعيين صالحيت امنيتى مشاغل دولتى و عمومى و خصوصى، 
طرح حفاظت فيزيكى از اماكن، مراكز و پروژه هاى كالن ملى، 
حياتى، حساس و مهم و طرح ارتقاء آگاهى هاى عمومى 
صيانتى-امنيتى اقشار مختلف جامعه و دانش و مهارت هاى 

اطالعاتى، حفاظتى و حراستى كاركنان به ويژه حراست ها.
3ـ  تشكيل مستمر كميسيون ويژه امنيت زيستى (بيوتروريسم) 
با حضور دستگاه ها و نهادهاى ذيربط و تدوين، روزآمدسازى، 
هماهنگ سازى، تعيين وظايف دستگاه ها و اجراى مشترك 

طرح جامع امنيت زيستى كشور.
بر اساس تبصره اين ماده، تعيين جزئيات و نحوه همكارى 
ها، چگونگى ارائه خدمات و تشكيل كميسيون هاى مورد 
اشاره با هماهنگى اعضاء مربوطه و در چارچوب آئين نامه 
اى است كه ظرف مدت 6 ماه از تاريخ ابالغ اين قانون به 
پيشنهاد وزارت اطالعات به تصويب هيئت وزيران مى رسد.

يادداشت سياسى

ظرافت های جنگ نرم
 تهران _ واشنگنت

اگر قدرت نرم را بديل قدرت نمايى عريان بدانيم آنگاه مفهوم 
جنگ نرم تهران و واشنگتن را بيشتر در خواهيم يافت. اين دو با 
لحاظ همه ظرافت هاى مهندسى شده  در اين جنگ، تا رسيدن به 
نتيجه معلوم به تالش هاى خود براى ايجاد تغيير در ترجيحات 

يكديگر تالش مى كنند.
جالل خوش چهره: واشنگتن با تجربه شكست سياست يكجانبه 
چارچوب  در  را  مشاركت جويى  رويكرد  بوش،  دولت  گرايانه 
راه  اين  در  و  برگزيد  خود  سياست خارجى  براى  نرم  سياست 
تحريم ها  اعمال  در  جهانى  قدرت هاى  با  ائتالف  ايجاد  ضمن 
توافق  به  كه  شد  مذاكراتى  اصلى  بانيان  از  يكى  ايران،  عليه 
در  اما  انجاميد.  اسالمى  جمهورى  با  بين الملل  جامعه  هسته اى 
نظر واشنگتن اين توافق نمى تواند تنها محدود به برنامه هسته اى 
ايران باشد بلكه الزم است از فرصت  آن براى ايجاد توافق هاى بيشتر 
در سطح منطقه خاورميانه و برخى حوزه هاى اقتصادى بهره جست. 
به عبارت ديگر در حالى كه تهران بر محدوديت توافق با واشنگتن 
تا برجام تأكيد دارد، واشنگتن مى كوشد دامنه آن را تا سطوحى 
گسترش دهد كه نگرانى هاى امنيتى و اقتصادى خود را در سطح 
خاورميانه گسترش دهد. از همين رو با تقسيم نقش ها ميان عوامل 
خود در لباس طرف هاى خوب و بد، مى كوشد بر ترجيحات تهران 

براى استمرار گفت وگوها تأثير بگذارد. 

تهران نيز با آغاز به كار دولت يازدهم، توانمندى اعمال قدرت نرم 
خود را به رخ كشيد. مهمترين كارويژه اين دولت در بروز تازه جهانى 
خود، تالش براى تغيير تصورات القا شده در باره نقش و جايگاه 
ايران در جامعه بين المللى و به ويژه منطقه بود. مهمترين چالش دولت 
يازدهم ايجاد تعامل در جامعه جهانى با گفتمان هاى معارض بود. نتيجه 
موفق اقدام تهران دستيابى به توافق هسته اى با حاصل جمع متغير بود. 
در اين توافق جايگاه هسته اى ايران از سوى جامعه جهانى به رسميت 
شناخته شد؛ ايران «طرف اصلى» گفت وگو با قدرت هاى جهانى قرار 
گرفت. اين درحالى بود كه پيش از اين و در هنگامه تحريم هاى پياپى، 
جايگاهى در اندازه «موضوع» توافق و يا اختالف ها ميان قدرت هاى 

صاحب رأى در شوراى امنيت سازمان ملل متحد داشت. 
تهران با تدابير نرم و با پرهيز از نگرش هاى تجديد نظر طلبانه گذشته، 
توانست با تثبيت مشروعيت سياست خارجى خود نزد جامعه جهانى، 
از يكسو به توقف و لغو تحريم ها و نيزحفظ توان هسته اى خود همت 
كند. از سوى ديگر ميان ترجيحات اروپا و اياالت متحده در قبال ايران 
شكاف اندازد. به اين ترتيب فرصت هاى كم بديلى براى حيات اقتصادى 

كشور فراهم شد. 
حضور گسترده هيات هاى اقتصادى و سياسى اروپايى، افريقايى و 
آسيايى در تهران، چشم اندازى اميد بخش را در آينده ايران به تصوير 
مى كشد. در اين حال واشنگتن مى كوشد با حفظ ارتباطات خود، ضمن 
تعقيب منافع مستقل از ترجيحات ديگر شركاى اروپايى و آسيايى، تهران 
را در مسيرى منطبق با خواست هايش قرار دهد. اين خواست ها تاكنون از 
سوى تهران مردود شناخته شده است. دليل اين وضع درك تهران نسبت 
به نيات واشنگتن است كه آن را همچنان در اندازه قدرت متخاصم 
با اهداف امپرياليستى جلوه مى دهد. به زعم تهران، واشنگتن توافق 
برجام را تنها در چارچوب مدل دلخواه خود تفسير مى كند. در اين 
مدل، توافق مى تواند از سوى تهران نتيجه اى باحاصل جمع صفر 
تفسير شود.  تعامالت جارى ميان تهران و واشنگتن، تصويرى از 
جنگ نرم را نشان مى دهد كه هردو به مثابه شطرنج بازان قهار، همه 
مهره هاى خود را با دقت و درايتى كم نظير به حركت واداشته اند، 
بى  آنكه بخواهند هر امتياز را بدون دريافت امتياز متقابل ببخشند. اين 
جنگ در حالى است كه هر دو طرف، متغيير هاى اصلى هر تغييرى 

هستند كه مى تواند به فرجام نهايى برجام بينجامد.
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پس از برگزارى انتخاب هفت اسفند 94 و دهم ارديبهشت 
انتخاب  سياست  عرصه  موضوعات  مهمترين  از  يكى   95

رئيس آينده مجلس دهم خواهد بود.
سال 94 را بايد سال مذاكره و توافق برد- برد در زمينه 
انگار  اما  ناميد.  اى  هسته  موضوع  و  خارجى  سياست 
قرار است از تئورى بازى برد- برد در سياست داخلى 
نيز توسط اهل سياست در سال 95 نيز استفاده شود كه 
در  واقع  در  باشند.  خرسند  همگان  نتيجه  از  نهايت  در 
و  باشند  پيروز  طرف  دو  هر  خواهند  مى  استراتژى  اين 

هيچ طرفى احساس شكست نكند.
دهم  و   94 اسفند  هفت  انتخاب  برگزارى  از  پس 
عرصه  موضوعات  مهمترين  از  يكى   95 ارديبهشت 
بود.  خواهد  دهم  مجلس  آينده  رئيس  انتخاب  سياست 

اين  در  نيز  انتخابات  خود  از  شايد  كه  موضوعى 
نشان  انتخابات  نتايج  است.  شده  مهمتر  روزها 
يعنى  كانديد  دو  پست  اين  براى  احتماال  كه  ميدهد 
اما  ندارند.  وجود  بيشتر  الريجانى  و  عارف  آقاى 
نزديك به هم  و  پيچيده  چنان  آينده  مجلس  تركيب 
را بسيار  كارزار  اين  بينى برنده  پيش  امكان  است كه 

دشوار كرده است.
بار  اين  سياست  اهالى  برخى  رسد  مى  نظر  به  اما 
آينده  رئيس  انتخاب  بازى  در  كه  اند  گرفته  تصميم 
همگان پيروز باشند و كسى بازنده نباشد. در همين 

عرصه  در  برد  برد-  بازى  تئورى  از  خواهند  مى  راستا 
سياست داخلى استفاده كنند. يا به عبارت ديگر اين دو 
فرد بيشتر از آنكه رقيب انتخاباتى باشند؛ رفيق انتخاباتى 

باشند!
در اين زمينه در روزهاى گذشته برخى افراد در اظهاراتى 
جمع  حاصل  با  بازى  يا  برد  برد-  تئورى  اند  كرده  سعى 
رئيس  انتخاب  و  داخلى  سياست  عرصه  در  را  مضاعف 
مجلس تئوريزه كنند كه البته مشخص نيست تا چه حدى 

موفق خواهند بود.

در ابتدا آقاى كاظم جاللى يكى از ياران نزديك به اقاى 
در  تهران  در  اميد  ائتالف  اعضا  همچنين  و  الريجانى 
گفت و گويى بيان داشت كه رياست مجلس به مجموعه 
كه  بيابيم  مدلى  بايد  معتقديم  ما  و  برمى گردد  نمايندگان 
اضافه  همچنين  باشد.وى  نداشته  وجود  شكست  آن  در 
كرد است كه بايد در اين مدل سعى كنيم شخصيت هر 
حفظ  الريجانى)  على  و  عارف  (محمدرضا  بزرگوار  دو 
و  هستند  نظام  بزرگ  سرمايه هاى  دو  هر  چراكه  شود 
مديريت  كه  باشد  گونه اى  به  بايد  مدل  اين  جمع بندى 
مجلس به صورت «تعاملى» بين اطراف قضيه و كسانى 

بنابراين  برود.  پيش  به  دارند  حضور  مجلس  در  كه 
طراحى  مدلى  بايد  مى كنند.  كار  اين  روى  بر  دلسوزان 
و  نكند  شكست  احساس  كسى  مدل  آن  در  كه  كنيم 
در  كارآمدى  هدف  با  و  وحدت  يك  با  ابتدا  از  مجلس 

بخش اقتصاد پيش برود.
را  -برد  برد  بازى  پيشنهادى  مدل  جاللى  آقاى  واقع  در 
معناست.  چه  به  ديد  بايد  كه  نامد  مى  تعاملى»  «مديريت 
برخى معتقدند اين مديريت يك سال در ميان جابجا مى 

شود و يا به صورت ديگر اين تعامل شكل مى گيرد.
محمد اشرفى اصفهانى در گفت و گويى پا را فراتر نهاده 

است و يكى از احتماالت مديريت تعاملى را تائيد كرده 
است. حجت السالم اشرفى اصفهانى با ارائه اين پيشنهاد 
عهده  به  را  رياست  بزرگان  اين  از  نفر  يك  سال  «هر  كه 
چون  است؛  اين  من،  شخصى  نظر  كرد:  تاكيد  بگيرد» 
سال  يك  است،  سال  به  سال  مجلس  رياست  انتخابات 
آقاى  سال  يك  و  شود  مجلس  رئيس  الريجانى  آقاى 
عارف كه حق هر دو از اين سمت احيا شود. با اين كار 

اعتبار هر دو نفر نيز حفظ مى شود.
سعيد  نبود.  موضوع  اين  كردن  تئوريزه  پايان  اين  اما 
حجاريان در گفت و گو با روزنامه اعتماد وجه ديگرى 
از موضوع را واكاوى كرد. حجاريان در پاسخ به سئوالى 
معتقدم  گويد:«من  مى  مجلس  رياست  اينده  پيرامون 
برجاميان  داشت،  خواهد  فراكسيون  دو  آينده  مجلس 
و  عارف  رياست  مورد  در  بحث  نابرجاميان.  و 
الريجاني بحث در مورد دو نفر است كه هر دو در 
داخل يك فراكسيون قرار دارند و هر دو آنها داخلي 
فراكسيون برجاميان محسوب مي شوند. بنابراين اين 
مساله نمي تواند تبديل به يك رقابت شود و با يك 

گفت وگو حل و فصل مي شود.»
در واقع آقاى حجاريان اصال ماهيت رقابت اين دو 
كند  مى  روبرو  چالش  با  را  مجلس  رياست  در  نفر 
معنا  بى  نفر  دو  اين  ميان  در  رقابت  است،  معتقد  و 
جزء  و  هستند  برجامى  دو  هر  كه  چرا  بود؛  خواهد 

نيستند. نابرجاميان  گروه 
از  هيچكدام  چرا  نيست  مشخص  هنوز  واقع  به  البته 
جناح هاى سياسى و احزاب به قواعد دموكراسى مبتنى 
بر قاعده اكثريت پاى بند نيستند. اگر اصالح طلبان پيروز 
انتخاب هستند و يا بالعكس اصولگرايان اكثريت در مجلس 
رياست  براى  سازى  تئورى  همه  اين  دارند؛  عهده  بر  را 
مجلس به چه معناست. اگر مى خواهند كدخدامنشانه اين 
موضوع حل شود؛ پس چرا آسمان و ريسمان به هم مى 

بافند!

انتخابات جمعه 10 ارديبهشت ماه تكليف 
68 كرسى ديگر پارلمان دهم را مشخص 

كرد.
درصدى   75 تغيير  كنار  در  كه  مجلسى 
 42 پيروزى  حكايت گر  نمايندگانش، 
درصدى اصالح طلبان در مقابل 29 درصد 
حضور اصولگرايان در پارلمان بعدى هم بود.

از  آمده  بدست  نتايج  در  بارز  نكات  از 
انتخابات، حذف هر 9 نماينده زن مجلس 
نهم است. نمايندگانى كه همه با برچسب 
اصولگرايى وارد پارلمان نهم شده بودند. 
عالى،  حليمه  چون  آنها  از  برخى  گرچه 
براى  عمرانى  سكينه  يا  بهمنى  مهناز 
سياست  عرصه  وارد  كه  بود  بار  اولين 
ورزى پارلمانى شده بودند اما چهره هاى 
باسابقه اى چون فاطمه آليا، فاطمه رهبر، 

نيره اخوان بيطرف يا الله افتخارى سابقه 
چندين دوره نمايندگى را در كارنامه خود 
ثبت كرده بودند. در نهايت اما هيچكدام از 
آنها راى مردم براى مجلس دهم را كسب 
اعالم  نتايج  براساس  كه  آنگونه  نكردند.  
شاهد  سال  چهار  براى  دهم  مجلس  شده 
حضور 17 بانوى نماينده خواهد بود. در 
بعد گرايش سياسى هم، برخالف مجلس 
اصولگرا  زن  نمايندگان  همه  كه  نهم 
بودند،مجلس دهم شاهد حضور پررنگ 

زنان اصالح طلب هم خواهد بود. 
از  پارلمان  دوره  مقايسه 9  ديگر  سوى  از 
منظر تعداد نمايندگان زن راه يافته به مجلس 
حكايتگر آن است كه تا پيش از انتخابات 
مجلس دهم، مجلس پنجم با 14 نماينده 
عرصه  در  بانوان  حضور  ركوردار  زن، 

مجلس  انتخابات  است.  بوده  پارلمان 
بكشند  را  ركورد  اين  توانست  اما  دهم 
شاهد  ديگر  سال   4 براى  بهارستان  تا 
رفت و آمد 17 بانوى نماينده به صحن 

و كميسيون هاى مجلس باشد.

ضرب شست «زنانه» 
مجلس دهم به 9 دوره قبل

مجلس دهم با حضور 17 بانوى نماينده، ركورد حضور زنان در پارلمان را شكست.

مدل برد-برد در انتخاب
  ميان عارف و الريجانى اجرا مى شود؟

بر  تأكيد  با  جمهورايران  رييس  
تصميم تهران و سئول براى تبديل 
روابط تجارى دو كشور به روابط 
راهبردى و ريشه دار اقتصادى اظهار 
گرفتيم  تصميم  طرف  دو  داشت: 
سطح روابط اقتصادى خود را به سه 
برابر ميزان موجود يعنى 18 ميليارد 
حجت االسالم  دهيم.  افزايش  دالر 
روز  روحانى  حسن  والمسلمين 
دوشنبه پس از پايان نشست مشترك 
كره  و  ايران  عالى رتبه  هيأت هاى 
جنوبى و امضاى 19 سند همكارى، 
در نشست مشترك خبرى با همتاى 
كره اى خود گفت: روابط جمهورى 

اسالمى ايران و كره جنوبى به عنوان دو كشور مهم در منطقه 
خاورميانه و شرق آسيا بسيار حائز اهميت است و دو كشور 
طى 54 سال گذشته همواره از روابط مثبت و سازنده اى 
برخوردار بودند. رييس  جمهور با بيان اين كه ايران و كره 
جنوبى از تمدن ديرينه و كهن برخوردار هستند، افزود: روابط 
دو كشور در دهه هاى گذشته، دو ملت و بخش هاى اقتصادى 

دو كشور را با يكديگر آشناتر كرده است.
روحانى با بيان اين كه در جريان سفر خانم "پارك گئون هى" 
به ايران توافقات مهمى انجام شده است، گفت: يكى از اين 
توافقات تبديل روابط تجارى دو كشور به روابط راهبردى و 
ريشه دار است كه براى ايجاد اين تحول بزرگ، شركت هاى 
كره جنوبى به سرمايه گذارى و فعاليت هاى مشترك اقتصادى 
فعاليت ها  اين  كنار  در  و  كرد  خواهند  مبادرت  ايران  با 

فناورى هاى پيشرفته وارد ايران خواهد شد.
رييس  جمهور خاطرنشان كرد: براى ايجاد تحرك جديد 
اقتصادى بين تهران و سئول الزم است فعاليت هاى كارگزارى 

بانكهاى دو كشور آغاز شود كه در جريان مذاكرات خود در 
اين مورد بحث و تبادل نظر كرديم.

روحانى با اشاره به اين كه زمينه هاى بسيار فراوانى براى 
فعاليت كارآفرينان كره اى در بخش هاى مختلف از جمله 
نفت، گاز، صنعت، معدن و امور زيربنايى وجود دارد، اظهار 
داشت: امروز 19 سند بين مقامات دولتى دو كشور به امضا 
رسيد و اسناد متعدد ديگرى نيز توسط بخش هاى خصوصى 
ايران و كره جنوبى به امضا خواهد رسيد و دو طرف تصميم 
گرفتيم رقم مبادالت تجارى خود را از حدود 6 ميليارد دالر 

كنونى به سه برابر يعنى 18 ميليارد دالر افزايش دهيم.
رييس  جمهور همچنين از توسعه روابط فرهنگى، علمى 
و فناورانه و فعاليت مشترك دو كشور در اين زمينه خبر 
داد و گفت: گردشگرى و توريسم و برقرارى پرواز مستقيم 
سئول به تهران و نيز سرمايه گذارى بخش هاى كره اى در 
زيرساخت هاى مربوط به توريسم در ايران از جمله ساخت 
هتل از موضوعاتى بود كه در مذاكرات خود آن را مورد 

تأكيد قرار داديم.

از  ديگرى  بخش  در  روحانى 
سخنان خود امنيت شبه جزيره كره 
و خاورميانه را براى توسعه هر چه 
بيشتر روابط دو كشور بسير حائز 
كرد:  تصريح  و  دانست  اهميت 
ايران خواهان صلح و ثبات در شبه 
جزيره كره است و به طور اصولى 
كشتار  سالح  ساخت  گونه  هر  با 
جمعى مخالفيم. خواست ما عارى 
شدن جهان از سالح كشتار جمعى 
و هسته اى به ويژه در شبه جزيره كره 

و منطقه خاورميانه است.
رييس  جمهوراضافه كرد: در جريان 
برقرارى  زمينه  در  خود  مذاكرات 
صلح و ثبات در منطقه خاورميانه، پايان جنگ در يمن و آغاز 
مذاكرات يمنى - يمنى براى استقرار امنيت در اين كشور، و 
نيز مبارزه دولت عراق به منظور پايان دادن تروريسم در اين 

كشور و آينده سوريه با يكديگر بحث و تبادل نظر كرديم.
«پارك گئون هى» نيز در اين نشست خبرى با اشاره به اين 
كه از زمان برقرارى روابط ديپلماتيك تهران - سئول در سال 
1962 ميالدى تاكنون اين نخستين ديدار رييس جمهورى 
كره جنوبى از ايران است، اظهار داشت: زمانى كه فصل 
جديدى در توسعه روابط ايران با جامعه بين المللى آغاز شده 
اين سفر مهم و تاريخى انجام مى شود و دو طرف عالقمند 
هستيم كه مناسبات و همكارى هاى خود را در بخش هاى 

مختلف هر چه بيشتر گسترش دهيم.
وى با اشاره به ترسيم چشم اندازى از روند توسعه روابط 
تهران – سئول گفت: در جريان اين سفر نخستين بيانيه 
مشترك دو كشور صادر خواهد شد و اين مى تواند راهنماى 

خوبى براى توسعه روابط تهران – سئول باشد.

پس از نشست مشترك با رييس جمهور كره جنوبى؛

روحانى: ايران خواهان
 جهانى عارى از تسليحات اتمى است

3 Email: bamdadzagros@gmail.com



ــفند 94 گام  بامداد زاگرس- ســهيال باورى: هفتم اس
ــده  ــالح طلبان براى بازيابى مجدد هويت احيا ش اول اص
ــده بود) كه موفقيت كامل  ــال 92 آغاز ش (از خرداد ماه س
ــازى را دوچندان  ــت اميد در تهران شيرينى اين نوس ليس
ــد و اعضاى  ــت امي ــى اكثريت اعضاى ليس ــود. راهياب نم
ــت اميد و اعتدال) اصالح طلبان  ــتقل (متمايل به ليس مس
ــين را راغب كرد كه براى تكميل پازل فراكسيون  مركز نش
اميد در مجلس دهم، ارتباط بيشترى با شهرستان ها برقرار 
ــراوان، تبليغات  ــات متعدد، رايزنى هاى ف نمايند، جلس
ــبكه هاى اجتماعى نتيجه داد و اصالح طلبان  ــيع ش وس
بيشترى مورد اقبال عمومى قرار گرفتند. البته از ويژگى 
ــال عمومى به  ــات صرفًا اقب ــن دوره از انتخاب ــاى اي ه
ــته اى كه به  ــود و از فرصت  شايس ــان نب ــالح طلب اص
ــد هم نمى توان به راحتى گذشت  بانوان كانديدا داده ش
ــس 17 منتخب زن روانه مجلس  ــن دوره از مجل (در اي

ــت). ــابقه بوده اس ــته بى س ــدند كه در ادوار گذش ش

پیروزی لیست امید در اهواز
ــه  ــوزه انتخابي 53 ح ــد  ــواز همانن ــات در اه انتخاب
ــن مرحله  ــد، در اي ــيده ش ــر به مرحله دوم كش ديگ
ــكرخدا موسوى، شبيب  ــه نامزد اصولگرا (سيدش س
ــه  ــينى) در تقابل به س ــريف حس جويجرى، سيدش
محمدجواد  ــفى،  يوس (همايون  ــب  طل اصالح  نامزد 
ــب اكثريت آرا به  ــارى) با كس ــب، على س كاظم نس

ــيدند. مرحله دوم رس
ــى  ــه اول، صف بندى هاى سياس ــا اعالم نتايج مرحل ب

ــوى  و اعالم مواضع خاص از س
ــد اما  ــان مطرح نش ــول گراي اص
ــدى و اعالم ائتالف  اين صف بن
حالت  ــوروز  از ن ــد  ــى بع سياس
ــيد  جدى ترى به خود گرفت، س
ــينى كه در دور اول  ــريف حس ش
ــور يافته بود  ــتقل حض ــور مس بط
ــت اصول  ــح داد كه در ليس ترجي
ــكرخدا  ــان قرار گيرد، سيدش گراي
ــاى كامال  ــه ديدگاه ه ــوى ك موس
سياسى اش حكايت از اصولگرايى 
ــك در اين  ــنتى او دارد بدون ش س
ــت قرار مى گرفت، جويجرى  ليس

ــينه اجرايى و سياسى اش شكى براى شوراى  هم كه پيش
ــه او را در  ــت ك ــتگذارى اصول گرايان نمى گذاش سياس
ــد. بدين ترتيب  ــت خود قرار دهن ليس
ــت اصولگرايان با دو نماينده فعلى  ليس
ــبق اهواز در مجلس  و يك نماينده اس

ــتى كه نام و آوازه اش به  ــوراى اسالمى بسته شد، ليس ش
ــتر از ليست گمنام اصالح طلبان  مراتب بيش

بود.
همايون  ــت  رقاب ــدان  مي ــوى  س آن  در 
ــب،  نس ــم  كاظ ــواد  محمدج ــفى،  يوس
ــى  ــينه سياس ــارى با حداقل پيش على س

پايگاه  ــودن  ب دارا  ــا  ب ــته  وابس
ــى  سياس ــبتًا  نس و  قومى  ــاى  ه
ــن  ــه در اي ــتند ك ــور داش حض
كسب  با  ــفى  يوس همايون  ميان 
 - اول  دور  در  آرا  ــترين  بيش
ــن كانديداى دور  ــوب تري محب
از  ــد-  ش ــى  م ــوب  محس اول 
ــب  ت  ،95 ــن  فروردي ــط  اواس
ــهر گرم اهواز  ــات در ش انتخاب
ــبانه،  ــات ش باال گرفت و جلس
ــاى  ه ــالف  ائت و  ــا  ه ــى  رايزن
ــب  صاح ــخنرانى  س ــى،  سياس
ــى  اجتماع و  ــى  سياس ــران  نظ

ــور و هيجان عمومى را افزايش داد. ــتان، ش اس
ــى هم علمى و  ــانه اى (اگرچه خيل ــنجى هاى رس نظرس
ــه اصالح طلبان  ــا بيانگر آن بود ك ــى نبودند) ام كارشناس
ــج الزم را  ــن دوره از انتخابات نتاي ــد) از اي ــت امي (ليس
ــتند و از  ــت اما اصولگرايان نيز بيكار ننشس خواهند گرف

تمام ابزارهاى اجتماعى بهره جستند تا كرسى هاى پارلمان 
را از دست ندهند.

ــكيالتى  ــيد بنا به داليلى همچون؛ تش اما به نظر مى رس
ــان در اهواز، بهره  ــردن كانديداهاى اصالح طلب عمل ك
ــبكه  ــانه اى و ش ــت هاى رس ــت از ظرفي ــرى درس گي
ــگاه هاى قومى  ــتفاده مطلوب از پاي هاى اجتماعى، اس
ــار  ــت احترام به رقيب، انتش ــى، اتخاذ سياس و اجتماع
ــر كشور،  ــت اميد در تهران و سراس موفقيت هاى ليس
ــتان با پايتخت، حمايت گسترده اصالح  تعامل مركز اس
ــت اميد  ــده از اصالح طلبان ليس طلبان رد صالحيت ش
ــدد نمايندگان فعلى در پارلمان دهم  مانع از حضور مج

ــد. مى ش
ــت 95 با  ــات در صبح روز جمعه دهم ارديبهش  انتخاب
ــاركت 32 درصدى اهوازى ها به پايان رسيد و تيتر  مش
ــت  ــايت هاى خبرى حكايت از پيروزى ليس آن روز س
ــال  ــانزده س ــواز مى داد و اصالح طلبان ش ــد در اه امي
ــاى پارلمان، دوباره موفق به  ــى ه پس از دورى از كرس

ــدند. ــالمى ش ــوراى اس حضور در مجلس ش
ــت  ــمندانه نبايد آنرا از دس حضور دوباره اى كه انديش
ــان عمل كنند و بدور از گرايشات  دهند، به وعده هايش
ــى، اهواز را به شهرى بانشاط، زنده، پويا  قومى و سياس

ــهر تبديل كنند. ــهروندان اين ش ــالم براى ش و س

«اصالح طلبان»در انديشه ساختن
 «اهـــــــوازی» بانشـــــاط

اكنون چند روزى است كه از تب و تاب دهمين دوره انتخابات مجلس شوراى اسالمى دور شده ايم، انتخاباتى كه با توجه به تمام 
جذابيت هاى رسانه اى و سوژه هاى شبكه هاى اجتماعى، مشاركت بيش از 60 درصدى آن پيام تغيير و اميد به آينده را به ما يادآورى كرد.
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3  مــى  2016
ســال اول- شــماره اول

ملى  اعتماد  حزب  دبير  شوشان: 
تمامى  بين  هماهنگى  خوزستان 
ويژگى  از  را  طلب  اصالح  جريانات 
انتخابات  ى  دوره  دهمين  مهم  هاى 
در  كرد:  تصريح  و  برشمرد  مجلس 

اين  دوم  ى  مرحله  و  اول  ى  مرحله 
طلب  اصالح  احزاب  تمامى  انتخابات 
و  افراط  بدون  و  سقف  يك  زير  در 
تفريط به گرد هم جمع شدند و على 
رغم تنگناهاى موجود نامزدهاى ليست 
شد  موجب  اين  و  برگزيدند  را  اميد 
به  دوره  اين  در  توجهى  قابل  افراد  تا 

مجلس راه پيدا كنند .
اينكه  بر  تاكيد  با   ، درويش  جمال 
،بيان  بود  سياسى  دوره  اين  در  آرا 
كه  است  اميدوارى  ى  مايه  كرد: 
مسائل   ، عاقالنه  تصميمى  با  مردم 
خارج  و  نگرفتند  نظر  در  را  قوميتى 
اميد  ليست  به  قومى  گرايشات  از 
سياسى  احزاب  به  و  دادند  راى 
كه  تصميمى  به  و  كردند  اعتماد 
شده  گرفته  جمعى  خرد  ى  پايه  بر 

. كردند  تمكين  بود، 
ملى  اعتماد  حزب  ارشد  عضو 

مجلسى  اميدواريم  گفت:   ، خوزستان 
هاى  دغدغه  گيرد  مى  شكل  كه 
مشتركى با دولت روحانى داشته باشد 
و قوه ى مقننه و مجريه بتوانند با كمك 
و  آيند  فائق  ، بر مشكالت كشور  هم 
زمينه ى توسعه و پيشرفت در كشور 

را هموار كنند.
نقش  خصوص  در  همچنين  وى 
سياستگذارى  شوراى  ى  آينده 
اين  آينده  در  گفت:   ، طلبان  اصالح 
شورا مى تواند به عنوان يك حلقه ى 
اتصال بين نمايندگان مجلس و مردم 
در  كه  همانطور  و  كند  نقش  ايفاى 
تالش  اميد  ليست  نامزدهاى  انتخاب 
نيز  مردم  مطالبات  پيگيرى  در  كرد، 
تمامى  دفاتر  .همچنين  باشد  موثر 
نيز  خوزستان  در  ها  تشكل  و  احزاب 
مى توانند به شوراى سياستگذارى در 

اين راه كمك كنند.

هامهنگی احزاب ، ویژگی مهم این انتخابات
عضو شوراى ائتالف اصولگرايان خوزستان گفت: اصولگرايان  
13 كرسى را از آن خود كردند و اين موفقيت اصولگرايان 

مرهون درايتى بود كه به خرج دادند.
بامداد زاگرس گفت و گويى مفصل با محمد جعفر فلسفى در 
تحليل انتخابات در خوزستان داشته است كه بخشى از آن در 

زير مى آيد:
فلسفى اظهار كرد: استان خوزستان 18 كرسى در مجلس دارد 
كه اين تعداد در سطح كشور به نسبت استان هاى ديگر رقم 
بااليى است، جريان اصولگرايى با توجه به اين نكته برنامه ريزى 
جامعى داشت براى اينكه در كالن نتيجه خوبى به دست آورد.  
وى ادامه داد: در مرحله اول از10 كانديداى انتخاب شده 8 نفر از 
ليست اصولگرايان بودند و ما روى اين موضوع به منزله شكست 
اصالح طلبان خيلى مانور نداديم و به عنوان يك رقابت سالم 

به آن نگاه و اين موفقيت را مرهون انتخاب مردم مى دانستيم.
عضو شوراى ائتالف اصولگرايان خوزستان در رابطه با مرحله 
دوم اذعان كرد: در مرحله دوم انتخابات مجلس شوراى اسالمى 
اصالح طلبان اصرار داشتند كه اكثريت مجلس را به دست آورند 
و دولت هم با جديت با آن ها همراهى مى كرد و همه شاهد 

بودند اين تالش ها در روزهاى آخر به اوج خود رسيد.

وى با بيان اينكه رقابت تنگاتنگى در مرحله دوم داشتيم تصريح 

كرد: ليستى كه اصالح طلبان اعالم كردند جز در اهواز و بهبهان 
در بقيه شهرستان ها كانديدايى به عنوان اصالح طلب نداشتند و 
اين كانديداها هم براى اينكه موفق شوند از اينكه اسم آن ها در 

ليست اصالح طلبان قرار گيرد مخالفتى نكردند.
فلسفى در اين خصوص ادامه داد: در مسجدسليمان آقاى ظاهرى 

سابقه اصالح طلبى نداشت و از مديران دولت قبل بود همچنين 
آقاى طباطبايى از ايذه و باغملك نيز از اصولگرايانى بود كه  با 
خود همراه  كردند در حالى كه وى هيچ ميثاق نامه اى امضا نكرده 
بود. وى خاطر نشان كرد: بنابراين اصالح طلبان جز در اهواز و 
بهبهان نتبجه نگرفتند و تنها چهار كرسى بدست آوردند در حالى 
كه اصولگرايان  13 كرسى را از آن خود كردند و اين موفقيت 

اصولگرايان مرهون درايتى بود كه به خرج دادند.
عضو شوراى ائتالف اصولگرايان خوزستان خاطر نشان كرد: در 
مرحله دوم انتخابات اهواز، مشاركت مردم كاهش پيدا كرد و 
شاهد افزايش راى چهار كانديدا به صورت جدى و كاهش راى 
دو كانديد ديگر بوديم به اين ترتيب كه ميزان افزايش راى سارى 
71 درصد، سيد شريف حسينى 45 درصد، كاظم نسب 42 
درصد، جويجرى 36 درصد، يوسفى 4 درصد و سيدشكرخدا 
موسوى منفى يك درصد بود. وى ادامه داد: كاهش راى اين 
كانديدا به تخريب هايى برمى گردد كه توسط برخى از عناصر 

صورت گرفت و در روزهاى آخر به اوج خود رسيد.
مثبت  اقدامات  شاهد  اميدواريم  كرد:  تصريح  فلسفى 
پيگير  اصولگرايى  جريان  و  باشيم  منتخب  نمايندگان 

مطالبات مردم خواهد يود.

فلسفی: جریان اصولگرایی در خوزستان ١٣ کرسی مجلس را از آن خود کرد

رئيس كميته ى فرهنگيان اصالح طلب 
خوزستان، پيام مهم اين انتخابات را 

" مشاركت و همدلى" دانست .مسرور گفت: 
مردم با آمدن پاى صندوق هاى راى ،

 در مرحله ى اول و دوم ،سعى كردند تا 
الگويى از انتخاب را كه نياز استان خوزستان

 و شهر اهواز بود، به نمايش بگذارند.

وى گفت: در اهواز از قوميت هاى زيادى برخوردار 
هستيم ، و ليستى هم كه از صندوق راى خارج شده 

مى  اهواز  در  قوميت  تنوع  ى  اداره  به  ،قادر  است 
دقت  و  وجدان  كه  است  بزرگى  امتياز  اين  و  باشد 

عملى عمومى جامعه را نشان مى دهد .
كمترين  مردم  كه  افرادى  انتخاب   : گفت  مسرور 
شناخت را نسبت به آنها دارند بيانگر اين است كه 
گرايش  و  كردند  تكانى  خانه  به  نياز  احساس  مردم 
نمايش  به  وسيله  اين  به  را  نوگرايى  و  تحول  به 
كه  هستند  كسانى  دنبال  كه  دادند  نشان  و  گذاشتند 
با خوش فكرى مطالبات آنها را پيگيرى كنند . وى 
اظهار داشت : شوراى سياستگذارى در حال تبديل 
به يك نهاد تاثير گذار، استراتژيك و ريشه دار است 

وجود  شورا  اين  امروز  به  تا   1376 سال  از  .البته 
ترى  پررنگ  نقش  از  روز  به  روز  ولى  است  داشته 

برخوردار مى شود .
كنم  مى  فكر  من  گفت:  ايران  معلمان  انجمن  عضو 
معادالت  با  جامعه  سياسى  فضاى  بعد  به  اين  از 
جديدى روبرو خواهد شد و جامعه ى ما به سمت 
تك چهره ها و چهره هاى خاص نمى رود بلكه از 
احزاب و تشكل هاى ريشه دارد ، دنباله روى مى 
سياسى  ى  جامعه  براى  اى  برنده  برگ  اين  و  كند 

كشور است .
مسرور گفت : قبال مردم براى پيگيرى مطالباتشان به 

دفتر نمايندگان مراجعه مى كردند ولى االن به جاى 
را  نمايندگى  دفتر   30 از  ،بيش  استان  در  دفتر  سه 
براى پيگيرى مطالباتشان در اختيار دارند چون تمام 
احزاب و تشكل هايى كه پشت ليست اميد هستند ، 
باشند  نمايندگان  عملكرد  پاسخگوى  بايد  امروز  از 

و اين امر براى شوراى سياستگذارى مسئوليت 
براى  است  تسهيالتى  مردم  براى  و  آور 

اين  از  پس  مردم  و  مطالباتشان  پيگيرى 
ندارند  كار  سرو  افراد  با  كه  دانند  مى 
بلكه با تشكل هاى ريشه دارد سروكار 

دارند ./ شوشان

نقش پررنگ شـــوراى سياســـتگذارى

4 Email: bamdadzagros@gmail.com



جامعه

خانواده

اگر ناراحتيد، خوشحال باشيد!
اگر ناراحت هستيد و احساس غم، افسردگى يا نااميدى مى كنيد 
و به طور كلى از وضع زندگى تان احساس نارضايتى داريد، بهتر 
است سر نخ را پيدا كنيد. ناراحتى مى تواند داليل مختلفى داشته 

باشد اما نگران نباشيد گاهى مزيت هم است. 
اگر شما غمگين هستيد و احساس شادى نمى كنيد، شايد 
فراموش كرده ايد در زندگى چه هدفى داريد. شما حتى گاهى 
معموال شادى خود را فداى ديگرى مى كنيد. گرچه براى 
ديگرى دست به فداكارى زدن به نظر نجيبانه و شرافتمندانه مى 
آيد اما اين زندگى شماست و حق داريد از آن كامال لذت ببريد 
و شاد باشيد. زندگى با تقسيم شادى ها معنا مى گيرد نه با فدا 
كردن آنها. قصه غم كه شروع مى شود، شكست هاى گذشته 

را بهانه اى براى تالش نكردن و افسرده ماندن قرار مى دهيد. 
اما نگران نباشيد تحقيقات نشان داده است كه هيچ كس در 
جهان وجود ندارد كه حس غمناك «ناراحتى» را تجربه نكرده 
باشد؛ تقريبا همه گريه مى كنند و تقريبا همه مى توانند ديگران 
را هم به گريه بيندازند. اما آيا اين حس تلخ «ناراحتى» هميشه بد 
است؟ در ادامه به اين سوال پاسخ خواهيم دادكه چرا احساسات 

تلخ انسان هم مى تواند مفيد باشد.
انگیزه بخش است

مادامى كه خلق و خوى بد منتهى به خلق و خوى خوب شود، 
مى تواند انگيزه بخش باشد. مطالعه انجام شده بر روى 55 برنامه 
نويس در سال 2011 نشان داد كه افرادى كه اخالق بدشان در 
صبح را به اخالق خوب تبديل مى كنند، مى توانند مفيدتر كار 
كنند. به عبارتى، كسانى كه در طول روز به يك حالت بودند، 

نسبت به گروه مذكور كارايى كمترى داشتند.
نتايج اين مطالعه با «مدل تغيير عاطفى» در محيط كار همخوانى 
دارد. پژوهشگران مقاله مى گويند: «به نظر ما، تمام درگيرى 
ها، بحران هاى شغلى و حتى اشتباهات حين كار مى تواند در 

نهايت مفيد باشد».

خودتان را درک کنید
سال گذشته ميالدى بر روى 365 شركت كننده آلمانى پژوهشى 
جالب انجام شد. نگرش اين افراد به احساسات منفى و مثبت 
ارزيابى و سالمت روحى و جسمانى آن ها نيز كنترل شد. 
سپس، وضعيت اين افراد در سه هفته آينده از طريق گوشى 
هوشمندشان كنترل شد. در نهايت مشخص شد افرادى كه حتى 
به احساسات منفى خود با نگرش مثبت نگاه مى كنند، تجربه 

بهترى را كسب مى كنند.
گریه کنید، حالتان جا می آید

گريه كردن دست كم در كوتاه مدت مى تواند حالتان را جا 
بياورد، از اين كار نبايد در تنهايى تان هراس داشته باشيد. در يك 
مطالعه انجام شده در ابعاد كوچك مشخص شد كه در بيش از 
60 درصد اوقات، گريه كردن تغييرى در فرد ايجاد نمى كند، اما 
در حدود يك سوم موارد مى تواند حال فرد را بهتر مى كند. اين 
در حالى بود كه گريه كردن تنها در 8,8 درصد از مواقع مى تواند 

حال فرد را بدتر كند. بنابراين گريه كردن به امتحانش مى ارزد!
فقط ناراحتی، منطقی تر به نظر می رسید

پژوهشى در سال 2007 انجام شد كه اين مسئله را تاكيد مى 
كرد. در آن پژوهش، به شركت كنندگان چند ويديو كوتاه نشان 
داده شد و سپس از آن ها خواسته شد تا با ديگران در مورد 
مباحث جدى مانند افزايش شهريه دانشگاه ها و يا حقوق بوميان 
استراليا با ديگران بحث كنند. افرادى كه تحت تاثير قرار گرفته 

بودند، بهتر مى توانستند ديگران را متقاعد كنند.
حس همدردی تان تقویت می شود

قبال همه فكر مى كردند كه افراد افسرده از جهان دل كنده اند، 
اما نتايج پژوهش انجام شده در سال 2005 نشان داد كه افراد 
افسرده در سطح متوسط مى توانند بهتر احساسات ديگران را از 
روى چشم هايشان بخوانند. البته اين مورد هميشه هم خوب 
نيست! پژوهشگران گفتند كه افراد فوق حساس ممكن است 
به راحتى از ديگران آزرده خاطر شوند. اين اتفاق البته بيشتر در 

مكالمه ى رو در رو با ديگران رخ خواهد داد.
ناراحتی خالف مسیر گمراهی است

پژوهشى در سال 2005 انجام شد كه در آن افراد تصاوير يك 
تصادف را مشاهده مى كردند. سپس آن ها در طول نيم ساعت 
بايد اتفاقات خوب و بد زندگى شخصى شان را مرور مى كردند. 
پس از آن نيز آن ها بايد به سواالتى در مورد تصادف پاسخ مى 
دادند. براى مثال، آن ها بايد مى گفتند «آيا آتش نشانى كه شلنگ 
آب در دست داشت را ديدى؟» اين در حالى بود كه اصال آتش 
نشانى در كار نبود. آن مطالعه نشان داد افراد ناراحت كمتر گمراه 

هیچوقت  فریب منی خورندمى شود.
افراد ناراحت راحت تر مى توانند دروغ ديگران را شناسايى 
كنند. سرحال بودن در برخى موارد مى تواند عواقبى داشته باشد. 
مثال به اين فكر كنيد كه بسيار خوشحال هستيد و وارد مغازه 
اى مى شويد؛ در چنين شرايطى احتمال گول خوردن شما در 

انتخاب جنس مناسب باالتر است.
با ناراحتی زندگی معنا می یابد

برخى از بزرگان گفته اند كه هر چه كمتر بفهميد، در زندگى 
خوشحال تريد. اين گفته در مطالعه انجام شده در اياالت متحده 
در سال 2013 به اثبات رسيد. در يك نظرسنجى مشخص شد 
افرادى كه زندگى شان را كمى بامسماتر و پرمعناتر شرح داده 

بودند، از استر س و اضطراب و ناراحتى هم به دور نبوده اند.

مشكالت رفتاري كودك
شب ادرارى در دوران كودكى يك مشكل نسبتا شايع است. در سن چهار و نيم سالگى 30 درصد كودكان دچار 
شب ادرارى هستند كه در 21 درصد آن ها اين امر بيش از 2 بار درهفته اتفاق مى افتد و در 9 درصد بقيه شب 
ادرارى كمتر از 2 بار در هفته مى باشد. در نه و نيم سالگى ميزان شيوع شب ادرارى به 9,5 درصد كاهش مى يابد. 
هر قدر ميزان شب ادرارى در كودكى بيشتر باشد، بيمارى وى شديدتر است و اين گونه كودكان نيازمند مداخله 
زودرس و تهاجمى هستند. يك بررسى بزرگ نشان داد كه در سن 7 سالگى هنوز 2,6 درصد از كودكان بيش از 
2 بار در هفته داراى شب ادرارى هستند. در هنگام روز با پر شدن مثانه، كودكان احساس رفتن به دستشويى مى 
كنند و كودك كم كم ياد مى گيرد كه خود را كنترل كرده و در زمان مناسب مثانه خود را خالى كند. ما موقعى مى 
گوييم كه يك كودك داراى شب ادرارى است كه در پايان 5 سالگى شب ها خود را خيس بكند. به دست آوردن 
كنترل شبانه ادرار مدت زمان بيشترى از كنترل روزانه ادرار طول مى كشد. ميزان شيوع شب ادرارى در پسران 2 
برابر دختران است. شب ادرارى را به 2 دسته بزرگ تقسيم مى كنند: اوليه و ثانويه. اگر كودگى از بدو زندگى هيچ 
وقت كنترل ادرار شبانه نداشته است، به آن شب ادرارى اوليه گفته مى شود. اگر كودكى پس از مدت زمانى كه 
شب ها خشك بوده و داراى كنترل ادرار بوده است، دچار شب ادرارى شود، به آن شب ادرارى ثانويه مى گويند.

شب ادرارى اوليه يك نقص تكاملى است و مراكزى از مغز كه كنترل شبانه دفع ادرار را به عهده دارند، به خوبى 
تكامل پيدا نمى كنند و معموال اين نوع شب ادرارى با گذشت زمان خود به خود بهبود پيدا مى كند. در شب ادرارى 

ثانويه ما بايد به دنبال يك علت براى آن بگرديم.
علل: براى شب ادرارى 3 علت عمده ذكر شده است:

• اختالل در خواب
• كاهش شبانه ظرفيت مثانه

• پرادرارى شبانه (حجم ادرار هنگام شب ازدياد پيدا مى كند)
عوامل مساعد كننده شب ادرارى

يك عده عواملى هستند كه كودك را مستعد ابتال به شب ادرارى مى كنند:
• توارث: شب ادرارى يك زمينه ارثى دارد. اگر هيچ كدام از والدين كودك داراى سابقه شب ادرارى نباشند، شانس 
وجود شب ادرارى در وى 15 درصد است. اگر يكى از والدين داراى سابقه شب ادرارى باشد، اين ميزان به 40 
درصد افزايش مى يابد و اگر هر دو والدين داراى سابقه شب ادرارى بوده اند، اين ميزان به 75 درصد مى رسد. در 

كودكانى كه داراى سابقه فاميلى شب ادرارى هستند، حجم مثانه اندك است.
• 23 درصد كودكانى كه داراى شب ادرارى مى باشند مبتال به عدم كنترل دفع مدفوع و بى اختيارى ادرارى روزانه 

نيز مى هستند.
• همان طور كه ذكر شد شب ادرارى يك بيمارى نقص در تكامل مى باشد. بنابراين تعدادى از اين كودكان داراى 
نقص تكاملى در ساير اعضاء مثل سندرم داون (مونگوليسم) مى باشند، حتى اگر تاخير در بلوغ جسمى وجود 

نداشته باشد، اين كودكان ممكن است مبتال به بيش فعالى و اختالالت رفتارى باشند.
• ممكن است كودك داراى يك بيمارى عصبى مثل استخوان دنبالچه دو شاخه و يا فلج مغزى باشد. كودكانى كه 
داراى مشكالت جسمى هستند احتمال اين كه داراى بى اختيارى ادرارى روزانه و بى اختيارى مدفوعى باشند 

زياد است.
• يبوست مى تواند سبب مشكالت مثانه اى شود. در يك بررسى دو سوم كودكانى كه داراى يبوست شديد بوده 

اند، با درمان يبوست، شب ادرارى آن ها نيز بهبود پيدا كرده بود.
• 3 درصد پسران و 33 درصد دخترانى كه داراى شب ادرارى هستند، مبتال به عفونت ادرارى مى باشند.

• ساير عوامل مستعد كننده شب ادرارى عبارتند از: سن مادر هنگام تولد كودك كمتر از 20 سال باشد، كودك 
اختالل خواب داشته باشد، مادر بيش از 10 عدد سيگار در روز در منزل بكشد، كودك فرزند اول نباشد.

• انسداد راه هاى هوايى هنگام خواب و خرخر كردن بچه.
• استفاده از نوشيدن هاى حاوى متيل گزانتين كه بيشتر در نوشابه هاى انرژى زا يافت مى شود. ساير نوشيدنى هاى 

حاوى متيل گزانتين عبارتند از: چاى، قهوه، كوال و شكالت. استفاده از اين مواد، شب ادرارى را تشديد مى كند.
• استرس در زندگى كودك مثل جدا شدن از والدين.

ارزيابى كودكى كه داراى شب ادرارى مى باشد: براى اين 
كه تصميم بگيريم كه كودك نياز به چه بررسى هايى دارد، 

دانستن موارد زير مهم است:
• آيا كودك داراى عاليم ادرارى در روز است مثل تكرر 
ادرار (ادرار كردن بيش از 7 بار در روز)، فوريت در ادرار 
كردن، بى اختيارى ادرارى روزانه، زور زدن هنگام ادرار 

كردن، جريان ادرار ضعيف و درد در هنگام ادرار كردن.
• آيا كودك در گذشته بدون درمان حداقال 6 ماه فاقد شب 
ادرارى بوده است؟ اگر جواب مثبت است دنبال تغييرات 
در زندگى كودك مثل عوامل اجتماعى، هرگونه بيمارى، 
عوامل محيطى مثل كودك آزارى و يا جدا شدن والدين 

باشيد.
بايد سواالت زير مطرح شوند:

• كودك در شب چند بار و در هفته چند بار خود را خيس 
مى كند؟

• آيا به نظر مى رسد كه حجم ادرار خيلى زياد باشد؟
• آيا شب ادرارى داراى نظم خاصى است مثال در 

ساعت مشخصى از شب و يا در شب هاى مشخصى اتفاق مى افتد؟
• آيا كودك بعد از اين كه خود را خيس كرد از خواب بيدار مى شود؟

• ميزان استفاده كودك از دستشويى در روز چگونه است؟
• آيا كودك داراى يبوست يا بى اختيارى مدفوعى نيز است؟

ما بايد مشخص كنيم كه كودك داراى يك يا چند مورد از موارد زير است يا نه:
• مشكالت تكاملى، مشكل در ياد گيرى و مشكل در توجه

• مشكالت رفتارى و هيجانى
• وجود مشكالت خانوادگى

• آيا كودك بابت شب ادرارى تنبيه مى شود؟
• آيا كودك داراى بيمارى قند است يا نه؟

بهتر است از فرم هاى خاصى كه در آن تعداد، خصوصيات و ميزان شب ادرارى كودك درج مى شوند استفاده 
كرد. مثال دفع مقادير زياد ادرار در ساعات اوليه شب نشان دهنده وجود شب ادرارى است. دفع مقادير اندك ادرار 

در دفعات زياد نشان دهنده مثانه بيش فعال مى باشد.
درمان

درمان شب ادرارى در كودكانى كه فاقد عاليم در طى روز مى باشند:
• اگر كودك كمتر از 5 سال دارد بايد به والدين اطمينان داد كه تا 5 سالگى تعداد قابل توجهى از موارد شب ادرارى 

بهبود پيدا مى كنند و زير 5 سالگى اقدام به درمان صالح نيست.
• كودك بايد در روز حدود 1500-1000 ميلى ليتر مايع مصرف كند و از مصرف مايعات بيش از حد در طى روز 

خوددارى نمايد. قبل از خواب نبايد از نوشيدن هاى حاوى كافيين استفاده كرد.
• بايد كودك را تشويق كرد كه قبل از خواب مثانه خود را خالى نمايد و در ضمن بايد دسترسى به دستشويى 

راحت و آسان باشد.
• اگر كودك بيش از 6 ماه روزها خشك بوده است، بهتر است از پوشاندن پوشك اجتناب و به جاى آن از شلوار 

و لباس زير ضدآب استفاده كرد. اگر مفيد بود مى توان ادامه داد.
• اگر كودك در هنگام شب بيدار مى شود بايد وى را تشويق كرد كه قبل از دوباره خوابيدن مثانه خود را خالى كند. 

بيدار كردن كودك در ساعات مشخصى فقط در كوتاه مدت مفيد است و اثر درمانى دراز مدت ندارد.
• اگر كودك در بعضى از شب ها خشك است مى توان براى وى جايزه در نظر گرفت.

در موارد زير بايد كودك حتما توسط پزشك متخصص بررسى شود:
• وجود عاليم ادرارى روزانه
• سابقه عفونت ادرارى مكرر

• وجود هر نوع مشكالت فيزيكى و عصبى
• وجود مشكالت رفتارى، مشكل در يادگيرى و وجود مشكالت خانوادگى

انواع درمان: براى درمان شب ادرارى ساده در كودكان راه هاى زيادى وجود دارد، عمده ترين آن ها عبارتند از:
• استفاده از تشك هشدار دهنده. تشك هشدار دهنده اولين خط درمانى است. اين نوع تشك ها با خيس 
شدن شروع به زنگ زدن كرده و كودك را بيدار مى كنند (شكل). اگر كودك هر از چندگاه خود را خيس 
مى كند و يا داراى مشكالت هيجانى مى باشد، نبايد از تشك هشداردهنده استفاده كرد. نتيجه درمان بايد 
پس از 4 هفته ارزيابى شود، اگر بهبودى اتفاق نيفتاده است، استفاده از اين نوع درمان بايد قطع شود. اگر 
تشك هشداردهنده مفيد بود بايد تا حداقل 14 شب خشك ادامه داده شود. اگر بعد از 3 ماه هنوز بهبودى 

قابل توجه اتفاق نيفتاده است بايد درمان ديگرى را براى كودك در نظر گرفت.
• استفاده از داروهاى ضد ادرار: تجويز اين داروها به مدت چند ساعت ترشح ادرار از كليه ها را قطع مى 
كنند. در كودكان باالتر از 7 سال كه مى خواهيم درمان سريع اتفاق بيفتد و در مواردى كه درمان با تشك 
هشداردهنده ناموفق بوده است مى توان اين داروها را تجويز كرد. در حقيقت داروهاى ضدادرار خط دوم 
درمانى هستند. نتيجه درمان بايد پس از 4 هفته بررسى شود، اگر قدرى بهبودى حاصل شده است تا 3 ماه 
مى توان به درمان ادامه داد. از اين داروها مى توان در كودكان با مشكالت رفتارى، هيجانى، و يادگيرى 
نيز استفاده كرد. هنگام استفاده از اين داروها حتما بايد مصرف مايعات حداقل 2 ساعت قبل از خواب 

محدود شود.
 

وقتى از طالق سخن مى گويى مانند آن است كه از گرم شدن هوا حرف 
مى زنى يا از قيمت هاى رو به افزايش كرايه خانه ها سخن مى گويى، يا 
از جنگ و ويرانى در خاورميانه سخن به ميان مى آورى، همه اينها دست 

كم در يك ويژگى مشترك هستند؛ به آن عادت كرده ايم.
صغرى 55 سال دارد، ساكن يكى از روستاهاى گتوند و از جمله نسلى 

است كه تا كيلومترها آن سوتر طالقى را نديده بود.
اما اكنون او مى گويد:در خانواده ما چهار دختر و پسر كه هنوز عروسى 
هم نكرده اند مى خواهند طالق بگيرند، ديگر نمى توانم سرم را جلوى 

فاميل بلند كنم .
او كه در همه عمر به ياد ندارد از طايفه اش كسى زنش را طالق داده 
باشد يا زنى درخواست طالق كرده باشد اكنون دخترش مى خواهد از 
همسرش طالق بگيرد، پسرش قصد طالق زنش را دارد و پسران دو تن 
از عموهايش هم چنين برنامه اى دارند، سختى بيشتر آنجاست كه همه 

اينها با هم رابطه نزديك خويشاوندى دارند.
خانواده در استان خوزستان ، كمى گسترده تر از مفهوم رايج آن است. 
خانواده در استان هاى با ساختارهاى سنتى شامل فرزندان، عموها و 

كمى آن سوتر هم مى شود.
طالق در چنين جامعه اى همانند يك عمليات انتحارى است كه همه 

ساختار امنيتى – روانى جامعه را منهدم مى كند.
طالق به طالق ختم نمى شود بلكه مشكالت بعدى آن فراتر از جداشدن 
يك زن و شوهر است و تا سال ها سايه آن بر روابط فاميل و مردم در 

روستا سايه مى اندازد.
ماه رخ  24 ساله نيز در همين روستاى 1300 نفرى است كه يك سال 

بيشتر با پسرعمويش زندگى نكرد و طالق گرفته است .
ثريا در روستاى ديگرى از خوزستان زندگى مى كند و دو سال پيش با 

پسر همسايه ازدواج كرده بود اما اكنون در پى طالق است.
او مى گويد مهريه اش كه نزديك 100 ميليون تومان است را به اجرا 

گذاشته چون قصد ادامه زندگى با او را ندارد.
ثريا مى گويد  قصد ماندن در روستا را ندارد و مى گويد : نمى توانم پس 
از طالق همچنان در روستا زندگى كنم و با ساير اعضاى فاميل روبرو 

شوم. شايد براى كار و زندگى به اهواز بيايد .
* عجله براى طالق

سارا مى گويد كه هر چهار زن و مردى كه در روستايش قصد طالق 
دارند، عقد كرده اند اما هنوز مراسم عروسى را نگرفته اند.

سهيال كه در روستاى سارا سكونت دارد هم تنها يك سال با همسرش 
زندگى كرد.

نوشين  هم اگرچه تا سه سال با همسر كنونى اش نامزد بود اما تنها 
دو سال با او كه پسر عمويش هم هست زندگى كرده و اكنون قصد 

طالق دارد.
بر اساس گزارش هاى ثبت احوال خوزستان بررسى هاى آمارى نشان 
مى دهد بيشتر طالق ها در سال هاى اوليه ازدواج رخ مى دهد كه نشان 

مى دهد عمر زندگى مشترك اين خانواده ها بسيار كوتاه است.

 طالق با مبناهايى سست تر
وقتى از مسووالن و گاهى وقت كارشناسان، داليل طالق پرسيده مى 
شود به طور معمول به مواردى از جمله اعتياد، بيكارى و فقر اشاره مى 

شود.
اما شمار كسانى كه به داليل سست ترى طالق مى گيرند هم كم نيستند.

�سوسن، 60 ساله ساكن گتوند از خاطراتش از يك مراسم عروسى 
سخن مى گويد كه در همان مراسم عقد، زن مى خواست از همسرش 

جدا شود.
او به ياد مى آورد كه در آن مراسم زن مى گفت بايد شوهرش كه طرفدار 

پرسپوليس بود طرفدار استقالل شود و گرنه با او ازدواج نمى كند.
اگرچه مبناى تعداد زيادى از طالق ها اين موارد نيست اما شمار آنهايى 

كه به اين داليل سست طالق مى گيرند هم كم نيستند.
سارا مى گويد: اين چند نفرى كه در روستاى ما دنبال طالق هستند نه 

معتادند نه بيكار نه مشكل ديگرى دارند.
آزاده  هم بيشتر، مشكالتى كه با خانواده همسرش دارد و برخى ويژگى 

هاى اخالقى همسرش را به عنوان داليل طالق عنوان مى كند.
هنوز تحقيق جامعى پيرامون داليل طالق صورت نگرفته و از اين رو به 

راحتى نمى توان گفت داليل اين پديده چيست.
اما كارشناسان به سه دليل عمده بيكارى، اعتياد و ناتوانى مرد در تامين 

مخارج زندگى اشاره مى كنند.
با اين حال در گذشته، هيچ گاه خانواده ها به دليل فقر از هم پاشيده نمى 
شد بلكه يا با آن سازگار مى شدند يا راهى براى بيرون رفتن از آن پيدا 

مى كردند كه اطراف همه ما چنين كسانى زياد است.
فرد  آن،  شديد  شرايط  در  چون  باشد  محكمترى  دليل  اعتياد  شايد 
مسووليتى در حل مشكالت خانواده نمى پذيرد و برخى از زنان نمى 

توانند با چنين مردانى زندگى كنند.
ملكه  زنى در يكى ديگر از روستاهاى گتوند يكى دو سال با همسرش 

زندگى كرد اما در نهايت به دليل اعتياد شوهرش طالق گرفت.
البته زنان بسيارى هستند كه توانسته اند با كمك به همسرشان او را از 

اعتياد نجات دهند و در همين روستا صديقه از چنين افرادى است.
او  مى گويد: در اين هفت هشت سال كه اعتياد زياد شده برخى از زنان 
با تحمل و پايدارى توانسته اند شوهرشان را از چنگ اعتياد نجات دهند 

و اكنون با شوهرشان زندگى خوبى دارند.
*** آسيبى كه به آن عادت كرده ايم

درست است كه نزديك به 80 درصد خانواده ها هيچ گاه راه طالق را 
انتخاب نمى كنند اما شمار كسانى كه طالق مى گيرند هم كم نيستند.

اما مشكل آنجاست كه ممكن است به دليل فراوانى و گسترش يافتن آن 
به آن عادت كرده باشيم و از يافتن راه حل نااميد شويم.

خانم قاسمى  كارشناس ارشد روان شناسى است، هنگامى كه از او 
درباره طالق سخن مى گويم تعبير تفكربرانگيزى را به كار مى برد.

تعبير او اين است: وقتى از طالق سخن مى گويى مانند آن است كه 
از گرم شدن هوا حرف مى زنى يا از قيمت هاى رو به افزايش كرايه 
خانه ها سخن مى گويى، يا از جنگ و ويرانى در خاورميانه سخن به 
ميان مى آورى، همه اينها دست كم در يك ويژگى مشترك هستند؛ به 

آن عادت كرده ايم.
با اينكه طالق روزبروز گسترش يافته است و همه كشور را دربر مى 
گيرد و حتى در برخى از شهرها براساس آمارهاى ارائه شده به 40 و 50 

درصد ازدواج ها هم مى رسد اما هيچ چيزى جلودار آن نيست.
در شرايطى كه شمار جوانانى كه ازدواج مى كنند هرروز كمتر مى شود 
پشتيبانى از همين جوانانى كه همت مى كنند و خانواده تشكيل مى دهند 

بسيار مهم است.
در سال هاى اخير كه بحث كاهش جمعيت داغ شده است بدون شك 
بايد يكى از راه ها حفظ خانواده هاى موجود و كاهش طالق ها باشد.

طالق هايى كه هرروز بيشتر مى شود، ازدواج هايى كه هرروز كوتاه 
تر مى شود و خانواده هايى كه به داليل سست از هم پاشيده مى شود 
و آسيب هايى كه اين پديده از خود برجا مى گذارد همچون تابلوهاى 
راهنمايى است كه به ما مى گويد به يك پيچ خطرناك نزديك مى شويم.

کاهش ازدواج در ۲۷کشور
 جايگزينى زندگى بدون ازدواج در اروپا 

مهر: ندا فراهانى*: اين مقاله تغييراتى را كه 
در رابطه با شكل گيرى و انحالل خانواده ها 
شاخص هاى  بر  تحليلى  واسطه  به  است، 

ازدواج و طالق نشان مى دهد.
نظير  ازدواج،  براى  قانونى  جايگزين هاى 
ثبت  شكل  به  زندگى  شريك  با  همزيستى 
بيشترى  گسترش  جوامع]  برخى  [در  شده، 
پيدا كرده اند؛ قوانين ملى نيز حقوق بيشترى 
را به زوج هاى ازدواج نكرده اعطا كرده اند. 
جمعيتى  مسائل  درباره  اخير  داده هاى 
تعداد  اخير  دهه هاى  طى  كه  مى دهد  نشان 
ازدواج ها به ازاى هر 1000 نفر در ميان 28 
كشور اتحاديه اروپا كاهش يافته است، در 
حالى كه تعداد طالق ها افزايش يافته  است. 
عالوه بر اين، تولد كودكانى كه والدين شان 
ازدواج نكرده اند نيز افزايش آشكارى داشته 

است.
از  اخير  اطالعات  بنابر   ،2011 سال  در 
سوى اتحاديه اروپا، 2 ميليون و 100 هزار 
در  طالق  مورد  هزار   986 و  ازدواج  مورد 
كشورهاى اين اتحاديه ثبت شده است. اين 
اعداد نشان مى دهد كه از هر 1000 نفر 4.2 

نفر ازدواج كرده اند (نرخ خام ازدواج) و از هر 
1000 نفر، 2 نفر طالق گرفته اند ( نرخ خام 

طالق).
از سال 1965، نرخ خام ازدواج در كشورهاى 
اتحاديه اروپا در شرايط نسبى حدود 50 درصد 
كاهش يافته است (از 7.8 نفر به ازاى هر 1000 
نفر در سال 1965 به 4.2 نفر در سال 2011 
خام  نرخ  زمان،  همين  در  است).  رسيده 
طالق از 0.8 نفر در هر 1000 نفر در سال 
1965 به 2 نفر در سال 2011 رسيده است. 
است  آن  از  ناشى  افزايش  اين  از  بخشى 
كشور  چندين  در  طالق  دوره،  اين  طى  كه 
قانونى شد (كشورهايى مانند ايتاليا، اسپانيا، 

ايرلند و مالت). 
ازدواج،  خام  نرخ  باالترين  سال 2013،  در 
كه  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  ميان  در 
داده هاى شان در دسترس بود، مربوط به ليتوانى 
نفر)،   1000 هر  ازاى  به  ازدواج  مورد   9.6)
قبرس(6.4) و مالت (6.1) بوده است. نرخ 
آلبانى  كشورهاى  در  نيز  ازدواج  خام  باالتر 
تركيه  و  نفر)   1000 هر  ازاى  به  نفر   8.2)
(7.9) به ثبت رسيده است. پايين ترين ميزان 

نرخ ازدواج نيز در اسلونى و بلغارستان (3 
پرتغال (3.1)،  نفر)،  هر 1000  ازاى  به  نفر 
گزارش  دو 3.2)  ايتاليا (هر  و  لوكزامبورگ 

شده است.   
در مورد طالق، طى دوره 2011 تا 2013، 
ايرلند (0.6 نفر به ازاى هر 1000 نفر در سال 
و  سال 2013)  در  نفر  اسلونى (1.1   ،(2012
در   0.8) اروپا-مالت   جنوب  كشور  چندين 
سال 2013)، ايتاليا (0.9 در سال 2012) و يونان 
(1.3 در 2012)- نسبت به كشورهاى شمالى 
نرخ پايين ترى از كشورهاى شمالى خصوصًا 
لتونى، (3.5 نفر به ازارى هر 1000 نفر در سال 
2013) ليتوانى و دانمارك (هر دو 3.4 در سال 
2013) داشته اند. در ميان كشورهاى انجمن 
كشورهاى   ،(EFTA) اروپا  آزاد  تجارت 
نامزد و نامزدهاى بالقوه، نرخ خام طالق در 
كشورهايى نظير مونتنگروه و مالت پايين بوده 
 ،EFTA عضو  كشورهاى  تمام  در  است. 
كشورهاى نامزد و نامزدهاى بالقوه هر كدام 
خام  نرخ  بود،  دسترس  در  اطالعات شان  كه 
ازدواج كمتر از 2.5 (به ازاى هر 1000 نفر) 

بوده است.  
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طالق هايى كه هرروز  د ر خوزستان  بيشتر  مى شود  
و ازدواج هايى كه هرروز كوتاه تر

ازدواج با توجه به تعريف آن در قانون هر كشور، به عنوان نشانه اى از 
شكل گيرى يك خانواده در نظر گرفته مى شود. اما تحليل گرايش ها در 

شكل گيرى و انحالل خانواده شكل كاملى ارائه ندهد.

5 Email: bamdadzagros@gmail.com



خبر

به بهانه روز معلم نوشتم ...
سالهاست كه در ستايش مقام معلم ودر تقديس شغل او 
ولزوم احترام به جايگاه وى مطالب بسيار گفته شده است 
ومقاالت بسيار به رشته تحرير در امده است وليكن منزلت 
معلم ان طور كه شايسته ى مقام معنوى ايشان بوده است 
رعايت نگرديده است ومعلم عزيز من هميشه محصور در 
گردبادها ومشكالت معيشتى واقتصادى و .....بوده است

سالهاست كه در ستايش مقام معلم ودر تقديس شغل او 
ولزوم احترام به جايگاه وى مطالب بسيار گفته شده است 
ومقاالت بسيار به رشته تحرير در امده است وليكن منزلت 
معلم ان طور كه شايسته ى مقام معنوى ايشان بوده است 
رعايت نگرديده است ومعلم عزيز من هميشه محصور در 
گردبادها ومشكالت معيشتى واقتصادى و .....بوده است . 
البته نوشتن من دانش اموز براى شما معلم زيره به كرمان 
بردن است واگر چند سطرى قلم زدم دل نوشته اى است 
كه سالهاى پيش به طبع رسيده به بهانه روز معلم تقديم 

پيام عزيز مى كنم .
بعنوان  قران  ودر  است  هنر  بلكه  نيست  شغل  معلمى 
جلو ه اى ى از قدرت الهى نخست ويزه ذات مقدس 
پروردگار تبارك وتعالى است وخداوند خود را معلم مى 
داند ومعلمى خود را بعد از افرينش پيچيده ترين وبهترين 
با  نيز  انسان   . است  اورده  انسان  يعنى  خلقت  شاهكار 
پذيرش اين مسئوليت نام خويش را در زمره وقالب وازه 

ى مقدس معلم ثبت گرديده است .
 معلم ايمان را بر لوح جان وضميرهاى پاك حك مى 
كند ونداى فطرت رابه گوش همه مى رساند همچنين 
سياهى جهل را از دل مى زدايد وزالل دانائى را در روان 
بشر جارى مى سازد .پيامبران الهى نخستين معلمين در 
تربيت انسان كامل بوده اند وبا توجه به تاريخ انبيا الهى 
همواره پيامبران جز ان دسته از مردمى بودند كه ويژ گى 
هاى اخالقى وانسانى منحصر به فردى داشتند ولذا اولين 
ويژگى كه در يك معلم نمود است فضائل اخالقى است 

كه شايسته معلمان اين مرزوبوم است.
 اين پرسش مطرح مى شود كدام ويژگى فيلسوف يونانى 
باعث شد كه به مدت بيست قرن لقب معلم اول بشر رابه 
خود اختصاص دهد عمده ترين دليل ان به نظر مى رسد 
تاكيد ايشان به علم اخالق وى را به اين جايگاه رساند 
وفارابى معلم ثانى كه همچون ارسطو كه بسيار به اخال ق 
ارج مى نهد معتقد است كه حاصل علم ومقدمه سعادت 
اخالق است وكسى كه از مبناى اخالقى پيروى نكند از 
سعادت وكمال بر خوردار نيست استاد فرزانه عالمه ى 
مطهرى معلم نمونه انقالب بود كه اثار به جا مانده از 
اين معلم شهيد سخنرانى ها وزندگى ايشان الگوى بارز 
وسرمشق براى معلمان جامعه است وبه بهانه شهادت 
فراهم  معلم  از  دانى  قدر  زمينه  مطهرى  مرتضى  استاد 
فرداى  براى  است  ساز  انسان  كه  معلمى  است  گرديده 
معلم  مقام  وتعظيم  تكريم  واقع  ودر  سوزد  مى  انسانها 
تكريم وتعظيم جايگاه علم است معلمى كه معمار قلبها 

است وبذر روشنائى را در دلها مى افشاند .
 تجليل از معلم تجليل از باغبانى است كه هر روز صبح 
سبدى از صميميت را با خود به كالس مى اورد تجليل 
از معلم سپاس از انسانى است كه هدفش تامين سالمت 
وبالندگى فكرى انسانهايى است كه در دستش سپرده اند 
حال به نظر شما ايا سزاوار است كه معلمى كه حنجره اش 
وفادارى به فضائل انسانى ومسئوليت پذيرى را فرياد مى 
زند ودر قانون پذير كردن افراد جامعه نقش موثرى دارد 
در گير مشكالتى غير از تعليم وتربيت باشد........... ياد 
وخاطره ى همه ى معلمين گرامى باد با ال خص استاد 
مرتضى مطهرى وهمان كسى خلعت معلمى بر قامت 

رسايش برازنده بود

ايست قلبى در كالس درس
پيكر داريوش بيژه جولقانى معلم مدرسه گلچين اهواز 
همزمان با روز معلم در اهواز تشييع و به خاك سپرده 

شد.
ابتدايى  مدرسه  معلم  جولقانى  بيژه  داريوش  مرحوم 
اهواز  چهار  ناحيه  پرورش  و  آموزش  گلچين  پسرانه 
روز گذشته هنگام تدريس به دانش آموزان پايه ششم 
ابتدايى دچار ايست قلبى شده و دار فانى را وداع گفت.
پيكر اين معلم درست همزمان با روز معلم تشييع و 
به خاك سپرده شد.عبدالرحمان گلچين مدير مدرسه 
در  مهر  خبرنگار  با  گفتگو  در  گلچين  پسرانه  ابتدايى 
ارتباط با اين معلم مى گويد: مرحوم بيژه جولقانى دو 
سال پيش از آموزش و پرورش بازنشسته شده و يكى 
از نيروهاى فعال، تالشگر و عالقمند به دانش آموزان بود.

وى مى افزايد: روز شنبه مطابق هر روز به مدرسه آمده 
و سر كالس درس رفت ولى ساعت يك ربع به هشت 
دانش آموزان مقطع ششم ابتدايى به ما اطالع دادند كه 
معلم حالش بد شده است. مدير مدرسه گلچين با بعض 
ادامه مى دهد: معلم اين دانش آموزان دچار ايست قلبى 
شده ولى آنها از اين موضوع اطالعى نداشته و فقط خيال 

مى كردند كه حال معلمشان بد شده است.
گلچين بيان مى كند: بالفاصله به اورژانس 115 خبر داديم 
و آنها نيز خيلى زود در محل مدرسه حضور پيدا كرده و 
بعد از انجام كارهاى اوليه وى را به بيمارستان مهر منتقل 
كردند ولى متأسفانه اين معلم رئوف جان خود را از دست 

داد.
و  سومين  مراسم  دهد:  مى  خبر  گلچين  مدرسه  مدير 
هفتمين روز درگذشت اين معلم روز دوشنبه از ساعت 
17 الى 19 بعدازظهر در مسجد امام رضا (ع) واقع در 

خيابان يك شرقى كيانپارس برگزار مى شود.
هر كه عاشق شد معلم مى شود........

خبر كوتاه بود و واقعه سخت نامنتظر، معلم پايه ششم 
مدرسه پسرانه در كالس درس جانش را از دست داد! آن 
هم درست 11 ارديبهشت، يك روز قبل از روز معلم. بچه 
هاى كالس ابتدا خيال مى كردند معلمشان دارد شوخى 
مى كند اما مگر مى شود آقاى بيژه هنگام تدريس شوخى 

كند!؟ آن هم سر كالس رياضى!؟
همين كه عينك آقاى معلم بر زمين مى افتد دانش آموزان 
نگران مى شوند و صدايش مى زنند: آقا اجازه؟ آقاى 

بيژه؟

رهبر انقالب در ديدار معلمان:

ضرورت تربيت نسل آينده 
با هويت دينى

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى در ديدار هزاران نفر از معلمان و 
نومعلمان سراسر كشور ضمن تجليل از تالشها و زحمات جامعه معلمى، «تربيت نسل آينده اى 
با هويت مستقل، عزتمند، دينى و داراى شاخص هاى ممتاز و جريان ساز» را وظيفه اصلى و 

بسيار خطير آموزش و پرورش و معلمان دانستند و تأكيد كردند: اگر جامعه اى با چنين ويژگى 
هايى شكل بگيرد، قطعا اقتصاد مقاومتى و بدون نفت، برخوردارى از فرهنگ مستقل، اصالح 
الگوى مصرف و روحيه ايستادگى و مقاومت در برابر زياده خواهى ها معنا پيدا خواهد كرد.

رهبر انقالب، كار معلمى را كارى دشوار  توصيف كردند و گفتند: كار مخلصانه و براى خدا، ماندگار 
و موجب نجات است و زمينه كار مخلصانه در شغل معلمى، كامًال وجود دارد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى، حركت و آثار شهيد آيت اهللا مطهرى را نمونه درخشانى از كار مخلصانه 
و با بركت برشمردند و افزودند: نتيجه اخالص آن عالم زمان شناس و نيازشناس، ماندگارِى آثار 
برجسته ى اوست، به گونه اى كه دهها سال پس از شهادتش، همچنان اهل فكر از آثار آن بزرگوار، 

بهترين بهره ها را مى جويند.

رهبر انقالب تأكيد كردند: البته اخالص و قناعت جامعه معلمان نبايد موجب غفلت مسئوالن از مسائل 
مادى و معيشتى اين جامعه سختكوش شود و همچنان كه بارها گفته ايم و باز هم مى گوييم، هر هزينه 

و بودجه  اى كه در آموزش و پرورش صرف مى شود، در واقع سرمايه گذارى است.
رهبر انقالب اسالمى سپس به طرح بحث اصلى خود پرداختند و گفتند: موضوع اساسى اين است 
كه آموزش و پرورش نسل آينده را با چه ويژگيهايى مى خواهد تربيت كند و كشور براى ادامه مسير 

خود به چگونه نسلى نياز دارد؟
حضرت آيت اهللا خامنه اى قبل از بيان ويژگيهاى مورد نياز براى تربيت نسل آينده به يك نكته اشاره 
كردند و افزودند: ما براى تربيت نسل آينده در يك فضا و ميدان خالى از رقيب قرار نداريم، بلكه با 

حريفى به نام «نظام سلطه بين المللى» مواجه هستيم.
 ايشان خاطرنشان كردند: ممكن است برخى تعجب كنند كه چه ارتباطى ميان آموزش و پرورش و 
«نظام سلطه بين المللى» وجود دارد، در حاليكه واقعيت اين است كه نظام سلطه براى نسل جواِن ملتها 

بويژه ملِت ايران برنامه دارد.
رهبر انقالب اسالمى، آمريكا، سرمايه داران صهيونيسم و برخى دولتهاى مستكبر را مظهر «نظام سلطه 
بين المللى» دانستند و تأكيد كردند: نظام سلطه مى خواهد نسل آينده كشورها، نسلى باشند كه فكر، 
فرهنگ، نگاه و سليقه مورد نظر او را در مسائل جهانى داشته باشند و در نهايت نخبگان، سياستمداران 

و افراد تأثيرگذار همانگونه فكر و عمل كنند كه او تمايل دارد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به قدمت اين برنامه فرهنگى استعمار، گفتند: متفكران غربى بارها 
گفته اند كه بجاى كشورگشايى هاى استعمارِى قرن نوزدهم، بهترين و كم هزينه ترين روش، تزريق 
فكر و فرهنگ خود به نسل جوان كشورها و تربيت زبدگان و نخبگانى است كه همچون سربازان 

نظام سلطه عمل خواهند كرد.
ايشان برخى دولتهاى منطقه را نمونه بارز اين برنامه ريزى استكبارى دانستند و افزودند: اين دولتها 
اكنون همان كارى را انجام مى دهند كه امريكا مى خواهد و حتى همه هزينه هاى آن را هم متقبل مى 
شوند و هيچ امتيازى نيز نمى گيرند و فقط در مقابِل آن، امريكايى ها، اين دولتها را حفظ مى كنند و 

مانع از سقوط آنان مى شوند.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه حريف ما چنين برنامه اى براى نسل آينده كشورمان دارد، لزوم ترويج 
فكر و فرهنگ و زبان بومى را خاطرنشان كردند و گفتند: متأسفانه در برخى مواقع بجاى ترويج زبان فارسى، 
زبان انگليسى ترويج مى شود و اكنون كار به جايى رسيده است كه آموزش زبان انگليسى به مهد كودك ها 
كشيده شده است. حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرشان كردند: اين موضوع به معناى مخالفت با يادگيرى 
زبان خارجى نيست بلكه بحث اصلى، ترويج فرهنگ بيگانه در كشور و در ميان كودكان، نوجوانان و جوانان 
است. ايشان با تأكيد بر اينكه كشورهاى ديگر براى مقابله با ترويج زبان و فرهنگ بيگانه برنامه دارند، گفتند: 
متأسفانه در كشور ما براى مقابله با اين موضوع برنامه خاصى وجود ندارد و ميدان را براى گسترش فرهنگ 
بيگانه باز گذاشته ايم. رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ايجاد انواع موانع و سختى ها براى ترويج زبان فارسى 
در برخى از كشورهاى غربى، افزودند: در شرايطى كه آنها اجازه ترويج زبان فارسى را نمى دهند، ما زبان و 

فرهنگ آنها را ترويج مى كنيم، آيا اين كار واقعاً عقالنى است؟
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: اين سخنان به معناى تعطيل كردن آموزش زبان انگليسى در 
مدارس نيست، بلكه بحث اصلى اين است كه بدانيم با چه حريفى مواجه هستيم و طرف مقابل چه برنامه 

ريزى هاى دقيقى براى تأثيرگذارى بر نسل آينده كشور دارد.
ايشان سپس به بيان شاخصها و ويژگيهاى مورد نياز براى تربيت نسل آينده كشور پرداختند و گفتند: مهمترين 
شاخصه اى كه بايد در تربيت دانش آموزان مد نظر قرار گيرد، شكل گيرى «هويت مستقل، عزتمند و دينى» 
در نسل آينده است. رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: بايد نوجوانان و جوانان كشور را به گونه اى تربيت 
كنيم كه به دنبال سياست، اقتصاد و فرهنگ مستقل باشند و هرگونه وابستگى در اين مسائل مذموم به شمار 
آيد. حضرت آيت اهللا خامنه اى كشور را از لحاظ اين موضوع، دچار آسيب دانستند و افزودند: عالقه بيش 
از حد به استفاده از تعابير فرنگى يك نمونه از اين آسيب ديدگى است كه از دوران طاغوت براى ما به ارث 
رسيده است.  ايشان يكى از لوازم اصلى تحقق اقتصاد مقاومتى را شكل گيرى هويت مستقل در نوجوانان 
و جوانان دانستند و خاطرنشان كردند: تا زمانيكه روحيه استقالل و مقاومت و ايستادگى وجود نداشته باشد، 
اگر مسئوالن صدها جلسه هم براى اقتصاد مقاومتى بگذارند، در نهايت كار به نتيجه كامل و صحيح نخواهد 
رسيد. رهبر انقالب اسالمى افزودند: اقتصاد مقاومتى، اقتصاد بدون نفت و فرهنگ مستقل، هنگامى معنا پيدا 

مى كند كه هويت مستقل در جامعه شكل بگيرد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى احياى «شاخص هاى ممتاز و مفاهيم جريان ساز» در دانش آموزان را يكى ديگر 
از وظايف سنگين معلمان و آموزش و پرورش دانستند و گفتند: ايمان، انديشه ورزى، مشاركت و همكارى 
اجتماعى، و اصالح الگوى مصرف از جمله اين شاخص هاى برجسته است كه بايد در نسل آينده رشد پيدا 
كنند. ايشان با اشاره به مشكالت موجود در كشور درخصوص الگوى مصرف، چند نمونه را بيان كردند و 
افزودند: مصرف كاالهاى خارجى و قاچاق دهها و صدها ميلياردى كاالهاى لوكس،  نمونه هايى از الگوى 
مصرف غلط در كشور است كه بايد اصالح شوند و يكى از زيرساخت هاى اصلى براى اصالح آنها، فرهنگ 
سازى در نسل جوان است. رهبر انقالب اسالمى، «تحمل مخالف» را يكى ديگر از شاخص هاى برجسته 
براى نسل آينده برشمردند و گفتند: تحمل مخالف در جامعه نهادينه نشده است زيرا تا فردى مختصر طعنه 

اى مى زند، با مشت به سينه او كوبيده مى شود؛ اين، يعنى عدم تحمل مخالف.
حضرت آيت اهللا خامنه اى «ادب و مؤدب بودن» و «تدين و اشرافى بار نيامدن» را از ديگر شاخص هاى مورد 
نياز براى تربيت دانش آموزان دانستند و تاكيد كردند: نهادينه كردن اين شاخص ها در نسل آينده و فرهنگ 

سازى درباره آنها از وظايف بزرگ معلمان و آموزش و پرورش است.
رهبر انقالب با اشاره به فرسوده و كهنه بودن نظام آموزشى، گفتند: نظام آموزشى كنونى برگرفته از نظام 
آموزشى اروپاست و همچون «اثرى موزه اى»، دست نخورده باقى مانده و كهنه شده است، در حالى كه الزم 
است نوسازى شود. ايشان، نوسازى نظام آموزشى به شيوه تقليدى و رونويسى از دست غربى ها را كارى 
غلط برشمردند و افزودند: البته استفاده از تجربيات خوب است اما صاحبان فكر و انديشه بايد در قالب طرح 

تحول آموزش و پرورش، نظام نوين آموزشى را طراحى  و اجرا كنند.
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در حالى كه حقوق كارگران در كشور ما حتى از كشور چين هم كمتر 
است و تقريباً بيش از 80درصد كارگران زير خط فقر هستند اخبارمنتشر 
شده همچنان نشان مى دهد تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان 
و كارگران با  مديران بلند پايه بعضاً بيش از 35برابر است. اين موضوع 
نشان از بى عدالتى هاى موجود در سيستم هاى حقوقى است و كارگران 
مى گويند مديرانى كه خود درآمدهاى چند ده ميليونى دريافت مى كنند 

قادر به درك شرايط سخت كارگران با حداقل دستمزد نيستند.
البته ربيعى، وزير كار و رفاه اجتماعى بر اين امر اذعان دارد كه حقوق 

كارگران كفايت نمى كند.
فاصله  مطلوب  ميزان  با  كارگران  حقوق  هنوز  اينكه  بيان  با  وزيركار 
بسيارى دارد، گفته بود: از اينكه سفره هاى كارگران هنوز خالى است، 

بنده به عنوان وزير از اين مسئله شرمنده ام!
اين همان حرفى است كه رئيس كانون عالى انجمن هاى صنفى كارگران گفته 
و آورده است: برآوردهاى كارگران از هزينه حداقل سبد معيشتى 2ميليون و 
100 هزار تومان است.  در اين سبد، هزينه هاى مسكن و بهداشت ديده نشده 
و فقط خوراك لحاظ شده است، از اين رو آنچه ما در نظر گرفته ايم رقمى 

حدود 3ميليون و 300 هزار تومان است.

خاطره ای تلخ برای حقوق بگیران!
باالى  حقوق  رده اى  هر  در  معاونان  و  مديران  اكثر  حال  اين  با 
و  مى كنند  دريافت  ساالنه  پاداش  احتساب  با  تومان  10ميليون 
سفر هاى خارجى آنها يك دريافت اضافى خواهد بود، به نحوى 
كه روز گذشته توكلى با ذكر خاطره اى در صفحه شخصى خود 

دولتى  رتبه  عالى  مقام  يك  ميليونى   35 حقوق  دريافت  از  خبر 
از  تومان  ميليون   7 وگو  گفت  يك  با  شده  حاضر  كه  است  داده 

حقوق ماهانه اش را نگيرد!
احمد توكلى در مطلبى با عنوان «اين خاطره مزاح و شوخى نيست» 
در كانال شخصى خود آورده است: به فالن مسئول عالى رتبه دولتى 
اعتراض كردم كه چرا بايد 35 ميليون تومان حقوق ماهانه دريافت كنى؟
گفت: «من نه سهام دارم و نه كار اقتصادى مى كنم و نه درس مى دهم. 

اگر اين حقوق را نگيرم بايد اين كار را رها كنم.»
گفتم: مگر چقدر خرج دارى كه به كمتر از اين راضى نيستى؟....  

حرف بين مان زياد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما 7ميليون تومان 
از حقوقم را كم مى كنم و رفت.

بنابر اين گزارش دريافتى حقوق مديران كل به باال به خصوص در 
شركت هاى دولتى و وابسته دولتى و شبه دولتى تبعيضى آشكارتر 
اختالفى چندين برابرى دارد كه  با حقوق كارمندان دارد و معموالً 
بخشى از آن سوء استفاده از اختيارات مديرعامل هاست و بخشى 
ديگر ساختار هاى غلط استخدامى و روابط سببى و نسبى مسئوالن 

است!
 يك كارشناس اقتصادى نيز در اين باره مى گويد: به غير از اينكه حداقل 
حقوق ها در جهان براى ترميم حداقل معيشت الزم است، خود حداقل 
حقوق به عنوان شاخصى از پيشرفت نيز به شمار مى آيد.   وى با بيان اينكه 
ترديدى نيست كه متخصص ها، مديران بلندپايه و اعضاى كابينه بايد بايد از 
حقوق مكفى برخوردار باشند اما اين دليل بر اختالف 35 برابرى يك كارگر 

با مديران بلند پايه آن نيست.
نتيجه  اين  به  بنيادها  و  سازمان ها  برخى  در  اينكه  بيان  با  وى 
رسيده اند كه براى كارايى بهتر هم بايد حداقل حقوق را ترميم 
كرد و هم فاصله دريافتى مديران را كم كرد، افزود: به عنوان مثال 
بنياد «م» سال گذشته در اقدامى شايسته مدير خود را كه حدود 
20 برابر كارگر خدماتى شركتش دريافت مى كرد مجاب به كاهش 

حقوق خود كرد.
گفتنى است، در ابتداى دولت مصوبه اى براى افزايش و ترميم 
حقوق كابينه ارائه شده بود و سال گذشته نيز دولت اختيارات 
ويژه اى را براى افزايش حقوق 25 درصدى برخى از كارمندان را 

داده بود كه با دستور رئيس مجلس لغو شده بود.

روز 10 ارديبهشت ، روز ملى خليج فارس نام گذارى شده كه سالروز اخراج 
پرتغالى ها از تنگه هرمز و خليج فارس است.اتحاديه عرب از سال 1964 رسمًا 
استفاده از نام خليج فارس رابراى عرب زبانان ممنوع كرده است.تلويزيون هاى 
خبرى عربى و رسانه هاى گروهى كشورهاى عربى حتى در بخش هاى غير 
عربى و بخصوص انگليسى تحريف نام خليج فارس را بطور گسترده اى 
انجام مى دهند.پس از تحريف نام خليج فارس توسط نشنال جئوگرافيك در 
سال 1383 و خشم و اعتراض عمومى ، مديران اين مؤسسه مشهور ضمن 

عذرخواهى از ملت ايران،قول جبران اين اشتباه را دادند
  دهم ارديبهشت ماه روز ملي خليج فارس روز غيرت ملي ايرانيان است و 
يادآور اينكه «چو ايران نباشد، تن من مباد».صفحات تقويم هر ملتي، عالوه 
بر نشان دادن روزها و گذشت زمان، بيانگر عالئق تاريخي، فرهنگي و 
عقيدتي ملت ها مي باشد.با ورق زدن برگ هاي تقويم، نسل هاي جديد هر 
قوم، خاطرات افتخارآميز، مصيبت هاي وارد شده بر اجداد و نياكان، روزهاي 
تولد و وفات بزرگان را به ياد آورده و بدين ترتيب در مقابل جريان در حال 
گذر زندگي، ياد اين روزها و شخصيت ها را ماندگار مي كنند.دهم ارديبهشت 
ماه هر سال نيز از آن دست روزهايي است كه انسان را به جستجو در پي اين 

پرسش وامي دارد كه فلسفه نامگذاري اين روز چيست؟
بررسي نامگذاري هاي روزها در تقويم ما ايراني ها بيانگر اين واقعيت است كه 
ملت ايران، به دليل ارج نهادن به جايگاه بشري و كرامت انساني، روزها را به 
دليل انتساب آنها به انسان ها، خواه در مناسبت هاي مذهبي و ديني و خواه در 
روزهاي تاريخي، فرهنگي و ادبي، نامگذاري مي كنند و حتي آنجايي كه نامي 
از افراد نيست، روزها را به احترام شخصيتي خاص، محترم مي شمارند.اما در 
اين بين، روز دهم ارديبهشت ماه، به نوعي يك استثناست. دهم ارديبهشت، 
بدون هيچ انتسابي، ويژه غيرت ملي و تماميت ايرانيان است.اين روز، در دل 
خود، ردپاي هيچ نژاد و قوميتي نداشته و به هيچ رنگ و زبان و دين خاصي 

تعلق ندارد.
 حال پرسش اين است كه چرا امروز روز ملي خليج فارس است؟ چه دليلي 

براي انتخاب روز ملي خليج فارس وجود دارد؟
معموال روزهاي ملي براساس اهميت يك مكان انتخاب نمي شوند. در 
تقويم ايران روزهاي ملي همچون روز ملي حمل و نقل، روز ملي مقاومت 
و ايثار، روز ملي شعر و ادب، روز ملي يوز پلنگ، روز ملي انرژي هسته اي 

خزر، درياچه اروميه و.. را را مي توان يافت اما روز ملي اصفهان، شيراز، 
فارس نمي توان يافت. پس بر چه اساسي امروز روز  خليج  ملي 

نامگذاري شده است؟
اماراتي ها، كويتي ها و عربستاني ها از غافله ساالران 

اين جريان هستند، آن ها به داليل سياسي براي مقابله با 
ايران و به رخ كشيدن اختالفاتشان بر سر جزايره سه گانه از 

نام مجعول خليج (ع ر ب ي) استفاده مي كنند.جرياني كه البته 
ريشه در سال ها پيش دارد. در دهه 1330 خورشيدي به تحريك 

انگليسي ها كشورهاي عربي اين نام جعلي را براي خليج فارس 
انتخاب كردند. البته اين نامگذاري ابتدا به گونه اي ديگر صورت گرفت 

اما چون با اقبال مواجه نشد تغيير پيدا كرد.دولت انگليس در سال 1219 
خورشيدي، نام درياي بريتانيا را براي خليج فارس به كار بردند اما اين نام 

پذيرشي نيافت و آن را رها نمودند.
 پس از ملي شدن نفت ايران و خلع يد از شركتهاي 

انگليسي و قطع روابط ايران و انگليس ابتدا نماينده 
سياسي انگليسي مقيم بحرين از سال 1329 (1950 
م.) عبارت ساحل عربي را براي منطقه� جغرافيايي 

بخش جنوبي خليج فارس كه متعلق 

به عرب هاي تحت الحمايه انگليس بود مرسوم ساخت و سپس به مرور كلمه 
خليج عربي را جايگزين آن ساخت و سپس اين نام را به كل خليج فارس 

تعميم داد.
اين در حالي است كه تا اوايل دهه 1960 درباره نام خليج فارس هيچ گونه 
بحث و جدلي در ميان نبوده است و در تمام منابع اروپايي و آسيايي و 
امريكايي، دانشنامه ها و نقشه هاي جغرافيايي اين كشورها نام از خليج فارس 

درتمام زبان ها به همين نام ياد شده است.
اصطالح «خليج ع رب ي» براي نخستين بار در دوره تحت قيمومت شيخ 
نشين هاي خليج فارس توسط كارگزاران انگليس و بطور ويژه از طرف يكي 
از نمايندگان سياسي انگليس مقيم در خليج فارس به نام رودريك اوون در 
كتابي به نام حبابهاي طاليي در خليج ع رب ي در سال 1958 نوشت كه 
«من در تمام كتب و نقشه هاي جغرافيايي نامي غير از خليج فارس نديده 
بودم ولي در چند سال اقامت در سواحل خليج فارس(بحرين) متوجه شدم 
كه ساكنان ساحل عرب هستند بنابر اين ادب حكم مي كند كه اين خليج را 

ع رب ي بناميم».
اما داليل عرب هاي آن طرف خليج فارس نيز براي اين نامگذاري در نوع 
جالب توجه است آن ها هيچ توجهي به پيشينه تاريخي اين منطقه ندارند و 
تمام تحليلشان مبتني بر اين مسئله است كه ساكنان سواحل خليج فارس 
عموما عرب زبان هستند. برخي از اين تحليل ها نيز بر عدم تبعيت سواحل 

از دولت ايران اتكا دارد.
در كشورهاي عربي شمال آفريقا حتي نويسندگاني هستند كه در دفاع از نام 
خليج فارس مطالبي منتشر كرده و همزبانان خود را كه در جهت تغيير اين نام 
تاريخي سرمايه گذاري مي كنند بشدت سرزنش كرده اند. اما اعراب حاشيه 
خليج فارس به داليل سياسي نام خليج فارس را به يك بهانه تبديل كرده اند 

تا به مقابله رسانه اي و تبليغاتي با ايران بپردازند.
در سال هاي اخير اين روال دامنه دار تر بوده است در هر مراسمي اعم از 
سياسي، فرهنگي و ورزشي اعراب حاشيه خليج فارس درباره اين نام شيطينت 
هايي را صورت دادند. حتي در برخي مواقع در حضور چهرهاي دولتي رسمي 
ايراني دست به اين كار مي زدند. ان هاي فضاي اينترنت را نيز از اين اقدامات 

خود مصون نگذاشته اند.
به هر ترتيب اين شيطنت ها آن قدر گسترش يافت تا اين كه شوراي عالي 
انقالب فرهنگي براي مقابله تبليغاتي با اقدامات اعراب تصميم گرفت يك روز 
ملي را به «خليج فارس» اختصاص دهد، شايد كه از اين طريق بتواند به مقابله 
با اقدامات  انگليسي پسند بپردازد. دهم ارديبهشت، مجال مغتنمي است بر 
يادآوري اين رشادت ها و رسالت پاسداشت حرمت اين مرز و بوم كه برعهده 

تك تك فرزندان ايران اسالمي گذارده شده است.

در حالى كه حقوق كارگران در كشور ما حتى از كشور چين هم كمتر است، اخبار منتشر شده همچنان نشان مى دهد
 تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران با مديران بلند پايه بعضاً بيش از 35 برابر است.

گزارشى از تبعيض دريافتى حقوقگزارشى از تبعيض دريافتى حقوق
 كارگران و كارمندان با مديران بلندپايه دولتى؛ كارگران و كارمندان با مديران بلندپايه دولتى؛

 روز كارگــر  روز كارگــر 
و اختالف و اختالف 3535 برابرى  برابرى 
حقوق يك مدير با كارگر!حقوق يك مدير با كارگر!

به بهانه 10 ارديبهشت؛

«روز ملى خليج فارس»، روز غيرت ايرانى است

6 Email: bamdadzagros@gmail.com



خبر

خبر
استارت آبى هاى خوزستان  با حضور ويسى

تمرينات تيم فوتبال استقالل خوزستان براى ديدار با پديده 
مشهد آغاز شد.

روز  دو  از  پس  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  تمرينات 
استراحت آغاز شد و تمامى بازيكنان با حضور در اين جلسه 

تمرينى زير نظر كادر فنى به مرور تمرينات پرداختند.
عبداهللا ويسى پس از بازگشت از اصفهان در محل تمرين 
استقالل خوزستان حاضر شد و بازيكنان تيمش را تمرين 
داد. سرمربى استقالل به بازيكنان اين تيم اعالم كرد كه فقط 
به احترام مديران باشگاه سپاهان كه چند بار از وى دعوت 
كرده بودند، راهى اصفهان شده و اولويت وى براى فصل 

آينده حضور در استقالل خوزستان است.

حوادث ورزشگاه تختى اهواز 
در دست بررسى است

بررسى  از  جوانان  و  ورزش  وزارت  حراست  مديركل 
كارشناسى وقايع ورزشگاه تختى اهواز با حضور مسئوالن 

اين وزارتخانه، وزارت كشور و ناجا خبر داد. 
رضا حسنى خو ضمن اعالم اين خبر گفت: مسئوالن وزارت 
ورزش و جوانان، وزارت كشور و ناجا براى بررسى مسائل 
پيش آمده در ورزشگاه تختى اهواز، راهى اين شهر مى شوند.

در  افزود:  جوانان  و  ورزش  وزارت  حراست  مديركل 
خصوص اتفاقات پيش آمده در اين ورزشگاه، بررسى هاى 
دقيق و كارشناسى انجام مى شود كه با هماهنگى، اطالعات و 
گزارش هاى مربوطه به مسئوالن ذيربط گزارش داده خواهد 

شد.

دو بازيكن استقالل اهواز محروم شدند
دو بازيكن تيم فوتبال استقالل اهواز ديدار بعدى اين تيم را 

از دست دادند.
تيم استقالل اهواز در هفته بيست وهشتم ليگ برتر با نتيجه 
سه بر دو مغلوب فوالد خوزستان شد. اين نتيجه در حالى 
رقم خورد كه دو بازيكن تيم آبى پوش ديار كارون براى بازى 

بعدى اين تيم مقابل سايپا تهران محروم شدند.
مهدى اسالمى به دليل دريافت كارت قرمز و رضا بهمئى 
به خاطر سه  اخطاره شدن، ديدار بعدى تيم استقالل اهواز را 

از دست دادند و نمى توانند در مقابل سايپا به ميدان بروند.

نفت مسجدسليمان
 قهرمان ليگ نوجوانان شد

مسابقات ليگ برتر فوتبال نوجوانان خوزستان با قهرمانى تيم 
نفت مسجدسليمان خاتمه يافت.

ديدار فينال ليگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه هاى خوزستان 
عصر امروز بين تيم هاى نوجوانان استقالل خوزستان و نفت 
مسجدسليمان در استاديوم تختى اهواز برگزار شد كه تيم 
نفت با پيروزى 3 بر 2 در اين مسابقه به عنوان قهرمانى رسيد.

تيم  نخست  نيمه  در  كه  خورد  رقم  حالى  در  نتيجه  اين 
استقالل خوزستان دو بر صفر پيش افتاد و يك بازيكن تيم 
نفت نيز از ميدان اخراج شد اما در نيمه دوم ورق به سود 
نفتى ها برگشت و اين تيم در حالى كه يك بازيكن استقالل 
خوزستان از ميدان اخراج شده بود توانست سه گل وارد 

دروازه آبى پوشان كند و عنوان قهرمانى را تصاحب كند.

اژدرى زاده: اطالعى از مذاكره
 با گل محمدى نداريم

سرمربى  با  مذاكره  از  خوزستان  فوالد  باشگاه  مديرعامل 
ذوب  آهن اظهار بى اطالعى كرد.

حضور  احتمال  شايعه  مورد  در  اژدرى زاده  عليرضا 
گل محمدى در فوالد براى فصل آينده گفت: اين مسائل در 
مورد خيلى ها از تيم ها و مربيان مطرح مى شود و در مورد 
اسكوچيچ هم اين شايعه وجود دارد كه قرار است با استقالل 
مذاكره كند و شايد به اين تيم برود. ما كه امور باشگاه فوالد 

را بر عهده داريم، اطالعى از مذاكره با گل محمدى نداريم.
با  هم  آينده  فصل  فوالد  است  قرار  آيا  اينكه  مورد  در  او 
مسائل  اين  گفت:  دهد  ادامه  را  همكارى اش  اسكوچيچ 
بستگى به سياست هيئت مديره باشگاه فوالد دارد. مطمئنا 
قبل از پايان ليگ جلسه هيئت مديره برگزار خواهد شد تا 

تكليف كادر فنى براى فصل آينده مشخص شود.

براساس آمار، استقالل خوزستان قهرمان 
مى شود، پرسپوليس دوم

استقالل تهران، استقالل خوزستان و پرسپوليس در دو هفته 
خود  رقباى  مقابل  حساسى  العاده  فوق  ديدارهاى  پايانى، 

برگزار خواهند كرد.
اگر اين سه تيم، نتايج مشابهى مانند دور رفت بگيرند، اين 
استقالل خوزستان خواهد بود كه قهرمانى را مال خود مى 
با  استقالل  برتر،  ليگ  رفت  دور  پايانى  بازى  دو  در  كند. 
تراكتورسازى مساوى كرد و صبا را شكست داد و چهار 
امتياز مال خود كرد. پرسپوليس هر دو ديدار مقابل گسترش 
و راه آهن را با پيروزى پشت سر گذاشت و شاگردان ويسى 
نيز ابتدا پديده را سه بر صفر در اهواز شكست دادند و سپس، 
ذوب را در اصفهان مغلوب كردند تا يك نتيجه بسيار خوب 

را كسب كنند.
اگر اين نتايج در دور برگشت نيز تكرار شود، اين شاگردان 
ويسى خواهند بود كه مقام قهرمانى را مال خود خواهند 
كرد و پرسپوليسى ها هم امتياز با اين تيم و به خاطر تفاضل 
كمتر، به رتبه دوم رضايت مى دهند كه بعيد است هواداران 
اين تيم را راضى كند و استقاللى هاى تهران نيز رتبه سوم را 

مال خود مى كنند.
هواداران هر دو تيم به مقامى غير از قهرمانى رضايت نمى 
دهند و حاال كه رقابت بين دو رقيب ديرينه است، هر كدام 
مى خواهند خودى نشان دهند. هرچند باالتر قرار گرفتن 
نسبت به رقيب ديرينه اندكى از درد آنها را التيام مى بخشد 
اما قهرمانى، مرهمى است كه تمامى دوران سخت را از ياد 

آنها خواهد برد.

نايب قهرمانى وزنه بردار خوزستانى در آسيا
وزنه بردار خوزستانى دسته 85 كيلوگرم تيم  ملى ايران به عنوان نايب قهرمانى رقابت هاى آسيايى 

دست پيدا كرد.
در پنجمين روز اين مسابقات كه در تاشكند ازبكستان جريان داشت، سيدايوب موسوى موفق 

شد با ثبت ركورد 356 كيلوگرم در مجموع دو حركت، مدال نقره را از آن خود كند.
موسوى در دو ضرب نيز با ثبت ركورد 198 كيلوگرم به گردن آويز نقره رسيد.

اين ملى پوش خوزستانى براى اولين بار در تركيب تيم ملى بزرگساالن ايران به روى تخته مى 
رفت.

عنوان برترين هيات وزنه بردارى كشور به خوزستان رسيد    
رييس هيات وزنه بردارى خوزستان از انتخاب اين هيات به عنوان برترين هيات وزنه بردارى 

كشور خبر داد.
 سيدعليرضا قريشى با اعالم اين خبر گفت: هر ساله هيات هاى وزنه بردارى سراسر كشور بر 
اساس عملكردى كه از خود طى سال به نمايش مى گذارند، از سوى فدراسيون، رياست و دبير 

آن ارزيابى و رتبه بندى مى شوند.
وى ادامه داد: اين انتخاب با توجه به ميزبانى مسابقات كشورى، دعوت به اردوى تيم ملى در 
برگزارى  آموزشى،  كالس هاى  برگزارى  فدراسيون،  كرسى هاى  تعداد  مختلف،  سنى  رده هاى 
ليگ هاى استانى، تيم هاى فعال در ليگ برتر، ميزبانى كالس هاى كشورى و مقام هاى تيم استان 

در مسابقات كشورى صورت مى گيرد.
نهايت  در  كه  شد  انجام  ارزيابى ها  اين  نيز  امسال  افزود:  خوزستان  وزنه بردارى  هيات  رييس 

خوزستان به عنوان برترين هيات وزنه بردارى كشور در سال 94 انتخاب شد.
او با بيان اين كه هيات وزنه بردارى خوزستان در سال 93 نيز به عنوان برترين هيات كشور انتخاب 
شده بود، گفت: اين هيات عنوان برترين هيات استان را نيز در ميان تمام رشته هاى ورزشى در 

اختيار دارد.

انديمشك ميزبان مسابقه كشتى فرنگى 
چند جانبه نوجوانان كشور 

    به مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم (ص) يك دوره مسابقه چند جانبه كشورى كشتى 
فرنگى نوجوانان در انديمشك برگزار مى شود.

انجام  انديمشك  كشتى  خانه  ميزبانى  به  ارديبهشت ماه   17 و   16 روزهاى  طى  رقابت ها  اين   
خواهد شد .

 اين مسابقه چند جانبه با حضور 13 استان و چهار تيم داخلى و به مناسبت گرامى داشت مبعث 
حضرت محمد (ص) در رده سنى نوجوانان برگزار مى شود.

 كشتى گيران نوجوان استان هاى ايالم، قم، تهران، خراسان، همدان، لرستان، بوشهر، كهگيلويه 
و بويراحمد، چهارمحال و بختيارى، كردستان، گيالن، فارس و مازندران و همچنين شهرستان 

انديمشك (خوزستان) با يكديگر مبارزه خواهند كرد.
اين مسابقات در اوزان 42، 46، 50، 54، 58، 63، 69، 76، 85 و 100 كيلوگرم، با يك كيلوگرم 

ارفاق وزن برگزار مى شود.
به نفرات و تيم هاى اول تا سوم مدال، حكم و جام قهرمانى قهرمانى اهدا خواهد شد.

انصراف پتروشيمى از ميزبانى باشگاه هاى آسيا
باشگاه پتروشيمى بندرامام از ميزبانى مسابقات بسكتبال باشگاه هاى آسيا انصراف داد.

برگزارى مسابقات بسكتبال باشگاه هاى آسيا در سال 2016 ميالدى، يكى از اتفاقات خوبى بود 
كه قرار بود براى نخستين بار توسط فدراسيون بسكتبال ايران و باشگاه پتروشيمى بندرامام انجام 

شود.
به همين منظور، اواخر فروردين ماه نمايندگان فيباآسيا در سفرى به خوزستان از امكانات تيم 

پتروشيمى براى برگزارى اين مسابقات بازديد كردند.
هزينه برگزارى اين رقابت ها در ايران يك ميليون دالر براى كشورمان است كه از اين مبلغ 350 
ميزبانى  از  دليل  به همين  خوزستانى  باشگاه  اين  كه  مى شد  پتروشيمى  باشگاه  سهم  دالر  هزار 

مسابقات مذكور انصراف داد.
مسابقات  ميزبانى  از  تيم  اين  انصراف  تائيد  ضمن  پتروشيمى  باشگاه  مدير  ياورى  شاپور 
باشگاه هاى آسيا گفت: 350 هزار دالرى كه بايد بابت ميزبانى و به عنوان بخشى از يك ميليون 
دالر هزينه ميزبانى به فيباآسيا پرداخت كنيم، تنها هزينه ما براى اين رقابت ها نيست. عالوه بر 

اين، هزينه هاى ديگرى هم داريم كه مجموع آنها مبلغ بااليى را ايجاد مى كند.
وى در اين رابطه ادامه داد: عالوه بر اين هزينه، بايد براى مواردى ديگر همچون تغذيه، اسكان، 

حق الزحمه داوران و غيره هزينه هايى را پرداخت كنيم.
نيز  آسيا  باشگاه هاى  مسابقات  در  شركت  براى  آماده سازى  و  تيم دارى  موارد،  اين  بر  عالوه 
هزينه هايى را براى مجموعه باشگاه ايجاد مى  كند. مجموع اين هزينه ها عدد بزرگى را شامل 

مى شود كه پرداخت آن با توجه به شرايط فعلى از عهده پتروشيمى خارج است.
مدير باشگاه پتروشيمى تاكيد كرد: عالوه بر همه اينها، ما تازه ليگ را به پايان رسانده ايم و بعد 
از اتمام مسابقات باشگاه هاى آسيا هم بايد بالفاصله براى حضور در ليگ آتى هزينه كنيم و تيم 
را ببنديم. در نظر گرفتن اين موضوع هم بى تاثير بر تصميم ما براى امتناع از ميزبانى نبود. به 

خصوص اينكه مجموعه پتروشيمى تا به امروز اسپانسرى نداشته و نخواهد داشت.

پنجمى مناطق نفت خيز  در ليگ برتر اسكواش كشور
    تيم مناطق نفت خيزجنوب در هفته پايانى پيكارهاى ليگ برتر اسكواش باشگاه هاى كشور، به 

دو پيروزى و يك شكست دست يافت.
از  مسابقات  اين  آخر  هفته  كرد:  اظهار  استان  اسكواش  هيات  رييس  احمدى ميرقائد،  آرش   

چهارشنبه (هشتم ارديبهشت ماه) به مدت سه روز به ميزبانى جزيره كيش برگزار شد.
 وى عنوان كرد: تيم مناطق نفت خيزجنوب در اين هفته در ابتدا به مصاف تيم شهردارى تهران 

رفت كه اين ديدار را با نتيجه 3 بر صفر واگذار كرد.
 احمدى ميرقائد افزود: نماينده خوزستان سپس به ترتيب با تيم هاى سحاب آران بيدگل و برنج 

سفره گيالن رقابت كرد كه هر دو بازى را با نتيجه 3 بر صفر به سود خود به پايان رساند.
 وى در پايان خاطرنشان كرد: تيم اسكواش مناطق نفت خيزجنوب در پايان رقابت هاى ليگ برتر 
آقايان كشور با كسب 15 امتياز از 12 مسابقه و قرارگرفتن در رده پنجم جدول رده بندى، به كار 

خود پايان داد.

صدرنشينى خوزستانى ها در ليگ برتر گلف كشور
    رقابت هاى ليگ برتر گلف كشور با صدرنشينى تيم هاى خوزستانى پيگيرى شد.

سيدغالمرضا موسوى، دبير هيات گلف استان اظهار كرد: دور رفت از مرحله نهايى اين رقابت ها 
از پنج شنبه (نهم ارديبهشت ماه) به مدت چهار روز برگزار شد.

وى ادامه داد: در روزهاى پنج شنبه و جمعه دو بازى برگزار شد كه طى آن هيات گلف تهران در 
مسجدسليمان ميهمان نفت اين شهر بود كه در پايان با حساب 4 بر 2 بازى را به حريف خود 
واگذار كرد. در بازى همزمان نيز ملى حفارى اهواز در مسجدسليمان به مصاف آزادگان اين شهر 

رفت كه در پايان 4 بر يك برنده شد.
دبير هيات گلف خوزستان افزود: دو بازى نيز در روزهاى شنبه و يكشنبه برگزار شد كه طى 
آن هيات گلف تهران در اهواز رو در روى ملى حفارى قرار گرفت كه در پايان ملى حفارى 5 بر 

صفر بازى را برد.
وى اضافه كرد: در بازى هم زمان نيز دو تيم همشهرى نفت و آزادگان مسجدسليمان به ديدار 

يكديگر رفتند كه اين بازى در نهايت با نتيجه 5 بر يك به سود نفت پايان يافت.
موسوى گفت: در ادامه اين رقابت ها، پنج شنبه و جمعه (شانزدهم و هفدهم ارديبهشت ماه) دو 
بازى در مسجدسليمان برگزار مى شود كه در آن ها ملى حفارى و هيات گلف تهران به ترتيب رو 

در روى نفت مسجدسليمان و آزادگان مسجدسليمان قرار خواهند گرفت.
 وى ادامه داد: هم اينك در جدول رده بندى مسابقات، ملى حفارى اهواز و نفت مسجدسليمان هر 

دو با 6 امتياز به ترتيب رده هاى اول و دوم را در اختيار دارند.

  
  
  

سه شنبه - 14 ارديبهشت 95 
25 رجــب 1437 قمــرى

3  مــى  2016
ســال اول- شــماره اول

 سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان : 

اول آسيا،  بعد قهرمانى

 سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان با بيان 
اينكه اكنون شرايط براى سه تيم در كورس 
ما  اول  هدف  گفت:  است،  يكسان  قهرمانى 
آسيايى شدن و سپس تقديم قهرمانى به مردم 

خوزستان مى باشد. 
بسيار  بازى  يك  كرد:  اظهار  ويسى  عبداهللا 
مسلط و هوشمندانه را بازيكنانمان انجام دادند 
و به آن ها خسته نباشيد مى گويم. آن ها لياقت 
بردن را امروز داشتند و تمام وجود و قلب هاى 
آن ها يكى بود تا اين بازى را ببرند تا همچنان 

در دو هفته پايانى در كورس قهرمانى باشند.
وى در ادامه عنوان كرد: در دو بازى آينده نيز 
با تمام وجود بازى مى كنيم تا كارمان را تكميل 

كنيم.
در  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
تكميل  از  منظورش  كه  سوال  اين  به  پاسخ 

كردن كار آيا قهرمانى است گفت: شرايط بسيار 
حساس و خطرناك است و موقعيت براى سه 
تيم در كورس نيز يكسان است. هدف اول ما 
آسيايى شدن و سپس قهرمانى و تقديم آن به 

مردم خوزستان است.
وى اظهار كرد: ما در بازى هاى قبلى استرس 
داشتيم چرا كه تيم هاى پايين خودمان بسيار 
به ما نزديك بودند و بايد بازى ها را كنترل 
مى كرديم اما وقتى امتيازمان با آن تيم ها به 
شش امتياز افزايش پيدا كرد توانستيم استرس 
را كاهش دهيم و اثرى از آن استرس در ساق 

پاى بازيكنانمان ديده نمى شد.
به  و  بازى  اين  براى  ما  افزود:  ويسى 
ريزى  برنامه  آن  دوم  نيمه  براى  خصوص 
تعويض  سه  متأسفانه  اما  داشتيم  خاصى 
اجبارى به دليل مصدوميت انجام داديم كه 

كارمان را سنگين كرد. 
خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
خبرنگاران  از  يكى  سوال  به  پاسخ  در 
نفر  فقط 250  امروز  چرا  اينكه  مورد  در 
ما  كرد:  تصريح  كردند؟  استقبال  بازى  از 
شديم  اتوبوس  سوار  كه  زمانى  تا  امروز 
برگزار  غدير  در  بايد  بازى  نمى دانستيم 
نيز  هواداران  مى كنم  فكر  تختى.  يا  شود 
سردرگم بودند و خيلى از آن ها به همين 
دليل نتوانستند به وزشگاه بيايند. از طرفى 
هزينه هاى اياب و ذهاب و دورى فاصله ى 
ورزشگاه تختى تا غدير نيز در اين مساله 
هم  تعدادى  همين  از  ما  اما  نبود  بى تأثير 
كه آمدند و تشويق كردند راضى هستيم. 
اتحاد مردم خوزستان در اين بازى ها به 
درد ما مى خورد و اميدوارم در بازى ذوب 

آهن ورزشگاه پر شود.
وى در پاسخ به سوال ايسنا كه چه شد 
برخالف بيشتر بازى هاى اين فصل اين 
بازى را يك بر صفر نبردند؟ گفت: ما در 
اين فصل چهار گل، سه گل و دو گل هم 
زديم و تنها بازى اى كه دو گل خورديم 
بازيهاى مان  ما  بود.  پرسپوليس  با  بازى 
به  حواس مان  بايد  و  مى كرديم  كنترل  را 
آن  اگر  كه  كنيد  فكر  شما  بود.  مى  رقبا 
مساوى  بازى هاى  يا  و  نبود  هيچ ها  يك 
اينجا  جايگاه مان  واقعا  آيا  باختيم  مى  را 
كنترل شده  و  حساب شده  همه چيز  بود؟ 
داشتيم  نياز  برد  به  كه  امروز  ولى  بود، 
زديم.  هم  گل  سه  و  رفتيم  كه  ديديد 
بهترى  نتيجه  با  مى توانستيم  كه  درحالى 
بسيار  راه آهن  هرچند  باشيم.  پيروز  نيز 
سرتاپا  و  بود  كرده  فرق  اول  فصل  نيم  با 
براى  تيم  اين  متأسفانه  اما  بود  شده  بهتر 
استرس  آن  بازيكنان  و  مى جنگيد  نيفتادن 

داشتند. زيادى 

امير قاسمى منجزى  با حضور در فينال رقابت هاى جهانى 
گزينشى كشتى المپيك 2016 برزيل موفق به كسب سهميه 

سنگين وزن كشتى فرنگى شد.

رقابت هاى جهانى گزينشى كشتى فرنگى المپيك 2016 برزيل از ساعت 
4:30 بامداد امروز (جمعه) در اوالن باتور مغولستان آغاز شده است 
كه امير قاسمى منجزى، نماينده 130 كيلوگرم كشورمان با پيروزى در 
مرحله نيمه نهايى مقابل كشتى گير بالروس عالوه بر كسب جواز حضور 

در فينال موفق به كسب سهميه المپيك ريو نيز شد.
حميد سوريان، نماينده وزن 59 كيلوگرم كشورمان بعد از پيروزى در 
دور اول، در دور دوم مغلوب كشتى گير بلغار شد كه با توجه به شكست 

حريفش از گردونه مسابقات كنار رفت.
در وزن 130 كيلوگرم كه 17 نفر وزن كشى كرده اند، امير قاسمى منجزى 
در دور اول ديل ريو از آرژانتين را با نتيجه 4 بر صفر شكست داد. وى 
در دور دوم نيز با نتيجه 2 بر صفر بالينت الم از مجارستان را مغلوب 
كرد تا در مرحله يك چهارم نهايى به مصاف مامى جان عبداهللا يف از 
ازبكستان برود. قاسمى كه چندى پيش در مرحله نيمه نهايى قهرمانى 
آسيا اين كشتى گير را با نتيجه 3 بر صفر شكست داده بود در اين ديدار 
نيز در حالى كه با نتيجه يك بر صفر از حريفش عقب بود در نهايت با 

ضربه فنى به پيروزى رسيد و گام به نيمه نهايى گذاشت.
قاسمى در اين مرحله با نتيجه 2 بر صفر چوگوشويلى، دارنده مدال برنز 
اروپا و بازى هاى اروپايى از بالروس را شكست داد و با حضور در فينال 

سهميه المپيك را گرفت.
در وزن 59 كيلوگرم، حميد سوريان در دور نخست مقابل رومن آمويان 

كشتى گير كهنه كار ارمنستانى و دارنده مدال برنز المپيك 2008 پكن 
با نتيجه 7 بر 4 پيروز شد، اما در دور دوم با نتيجه 9 بر 4 مغلوب آيو 
آنگلوف بلغارستانى دارنده مدال طالى 2013 جهان شد كه با توجه 
به شكست حريفش در مرحله نيمه نهايى مقابل نماينده كره جنوبى، 
سوريان از گردونه مسابقات حذف شد و شانس كسب سهميه المپيك 

را از دست داد. نفرات اول تا سوم در اين مسابقات سهميه مى گيرند.
نفرات اول تا سوم هر وزن در اين رقابت ها سهميه حضور مستقيم در 
المپيك 2016 برزيل را كسب مى كنند. آخرين مرحله مسابقات گزينشى 
المپيك روزهاى 17 تا 19 ارديبهشت ماه در شهر استانبول تركيه برگزار 

خواهد شد.

سرمربى تيم فوالدخوزستان با اشاره به 
شعارهايى كه تماشاگران منتسب به اين 
تيم عليه وى سر دادند، گفت: مى دانم 
پشت اين شعارها چه افرادى هستند و 
اين برد را تقديم هواداران واقعى فوالد 

مى كنم.
 دراگان اسكوچيچ اظهار كرد: از اين 
برد راضى هستم، هر چند از بعضى از 
لحظات بازى خشنود نيستم؛ چرا كه 
شدند.  بازى  وارد  عصبى  ما  بازيكنان 
متاسفانه با توجه به حواشى اى كه قبل از 
بازى به وجود آمده بود، تمركز بازيكنان 
آنچنان كه بايد و شايد خوب نبود.  وى 

ادامه داد: پس از بازى با استقالل خيلى از افراد از فرصت استفاده كردند و ما 
را به باد انتقاد گرفتند ولى اين مساله مشهود است كه تيم ما در نيم فصل دوم 
از لحاظ امتيازى جزو تيم هاى باالى جدول است و بسيار خوب نيز كار كرده 
است. اسكوچيچ افزود: هر چند از بازى راضى نبودم ولى از كسب سه امتياز 

راضى هستم و اميدوارم اين روند را بهبود بخشيم.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا بازيكنان اين تيم حريف را دست كم گرفته 
و يا اسير حواشى اين بازى شده بودند، گفت: به هر حال من مى دانم پشت 
اين مسايل و شعارها چه كسانى هستند و اين برد را نيز تقديم هواداران واقعى 
فوالد مى كنم. بازيكنان تيم من هيچ موقع تيم حريف را دست كم نمى گيرند.

وى در پاسخ به اين سوال كه دليل عصبى بودن بازيكنانش در اين بازى چه 
بود؟ نيز عنوان كرد: از ابتداى فصل روزهاى سختى را گذرانديم و مشكالت 
و حواشى زيادى نيز داشتيم. بعد از نتايجى كه در نيم فصل اول گرفتيم، 

حال  در  و  داشتيم  بزرگى  مسووليت 
حاضر خوشحال هستم و به هواداران 
واقعى فوالد تبريك مى گويم و به آنها 
مى گويم در حال حاضر جايگاه مطمئنى 
داريم. فقط مراتب تاسف خودم را تقديم 
كسانى مى كنم كه دوست داشتند فوالد 
به ليگ پايين تر سقوط كند و از آن ها 
خواهش مى كنم كه حمايت خودشان را 

از تيم اعالم كنند.
وى بيان كرد: خيلى مسايل هست كه 
هنوز آن ها را بيان نكرده ام. خيلى براى تيم 
خودم و فوالد و هواداران نيز خوشحال 
هستم. اسكوچيچ در پاسخ به اين سوال 
كه نظرش در مورد صحبت سياوش بختيارى زاده  كه گفته بود فوالد در اين 
بازى فقط بازى مستقيم انجام داد، چيست؟ گفت: اين نظر او است و من 

نمى گويم كه آن ها چگونه بازى كردند. احتماالً ما هر دو در بازى نبوديم.
سرمربى تيم فوالدخوزستان در پاسخ به سوال ديگرى در خصوص اينكه 
سياوش بختيارى زاده گفته بود اسكوچيچ زمانى كه به ايران آمد بايد چيز 
جديدى به او و عبداهللا ويسى ياد مى داد ولى اينگونه نشده است، عنوان كرد: 
در اين خصوص نظرى ندارم. ما دوست داريم به همكارمان در تيم مقابل 
احترام بگذاريم ولى چيزى كه مالك ما هست، تاريخچه ى گذشته ى ماست. 
من چيزى را در زندگى ياد گرفته ام كه به عنوان مربى نبايد هيچ موقع در مورد 
همكار خودم در تيم حريف نظرى بدهم و حتى اگر من بهترين مربى باشم 
هم نبايد در خصوص همكارم اظهارنظر كنم و به بختيارى زاده پيشنهاد مى كنم 

گذشته  من را مطالعه كند.

رشایط بسیار حساس رشایط بسیار حساس 
و خطرناک است و و خطرناک است و 
موقعیت برای سه موقعیت برای سه 
تیم در کورس نیز تیم در کورس نیز 
یکسان است. هدف یکسان است. هدف 
اول ما آسیایی شدن اول ما آسیایی شدن 
و سپس قهرمانی و و سپس قهرمانی و 
تقدیم آن به مردم تقدیم آن به مردم 
خوزستان استخوزستان است

امير قاسمى با صعود به فينال جواز  حضور 
در المپيك را كسب كرد

اسكوچيچ:  مى دانم پشت اين شعارها  چه كسانى هستند

7 Email: bamdadzagros@gmail.com
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كتابخانه

 نام ها و ياد ها

كتاب هايى كه از تلويزيون سرگرم كننده تر هستند
كتاب هايى هستند كه از همان صفحات اول خواننده را مجذوب خود مى كنند و هنگاميكه شروع به 
خواندن آن ها مى كنيد به سختى مى توانيدآن را كنار بگذاريد. در واقع اين كتاب ها چنان شما را درگير 
خود مى كنند كه تشويق مى شويد با سرعت بيشترى آن را بخوانيد تا به پايان داستان برسيد. ما چند 

نمونه از اين كتاب ها را معرفى مى كند كه اعتيادآور از برنامه هاى تلويزيونى هستند.
كتاب هايى هستند كه از همان صفحات اول خواننده را مجذوب خود مى كنند و هنگاميكه شروع به 
خواندن آن ها مى كنيد به سختى مى توانيدآن را كنار بگذاريد. در واقع اين كتاب ها چنان شما را درگير 
خود مى كنند كه تشويق مى شويد با سرعت بيشترى آن را بخوانيد تا به پايان داستان برسيد. ما  چند 

نمونه از اين كتاب ها را معرفى مى كند كه اعتيادآور از برنامه هاى تلويزيونى هستند.

    آونگ فوکو اثر آمربتو اکو
اين داستان درباره 3 دوست است كه در شركت انتشاراتى كار مى كنند. پس از 
خواندن چندين نسخه خطى كه وقف تئورى توطئه شده بودند آنها از روى 
سرگرمى تصميم مى گيرند كه خودشان يك تئورى توطئه اختراع كنند. اما 

اين كار نتايج غيرمنتظره و غيرقابل گريزى برايشان به بار آورد.

    تاریخ رسی اثر دونا تارت
اين داستان در دانشگاه كوچكى در ورمونت رخ مى دهد. شخصيت هاى 
اصلى داستان 5 دانشجوى شاد (چهار پسر و يك دختر) هستند كه با 
عواقب يك قتل تصادفى دست و پنجه نرم مى كنند. پس از گذشت 
چندين سال براى كشف علت وقوع حادثه قهرمان اصلى داستان با توضيح 
روابطى كه با آن ها داشت زندگى دانشجويانش را به خاطر مى اورد. اين 
داستان هيجان انگيز روانشناسانه شما را بى تفاوت باقى نخواهد گذاشت.

ماجراهاى شگفت انگيز سرباز و خاك اثر مايكل چابون
موضوع اصلى اين داستان درباره 2 پسر يهودى در جنگ جهانى دوم است. 
اين دو سرباز با شور و نشاط جوانى خود به جنگ با نيروهاى نازى المان مى روند و در نهايت به 

موفقيت هاى عظيمى دست مى يابند.

    تصحیحات اثر جاناتان فرانزن
جاناتان فرانزن با انتشار اين كتاب در سال 2001 به شهرت بااليى دست 
يافت. اين كتاب همتراز با ادبيات آمريكا قرار گرفته است. تصحيحات با 
پرداختن به مسائل و ناهنجارى هاى خانوادگى داستان خانواده اى است كه با 
عشق و نفرت و ضعف و قدرت زندگى مى كنند و هيچ كس نمى تواند آن 

ها را از مراسم كريسمس باز دارد.
رمان كانادا اثر ريچارد فورد

دل و باربر دو جوان 15 ساله است كه زندگى عادى آنها پس از سرقت 
والدينشان از بانك به كلى تغيير كرد. رمان كانادا داستانى است پر از عقايد 

بزرگ، توصيفات زيبا و ديالوگ هاى طعنه آميز و اكتشافات روانى است.

    دیوان پروین اعتصامی به زبان اردو در پاكستان منترش می شود
رئيس آكادمى ادبيات اردو پاكستان از آمادگى اين آكادمى براى به چاپ 

رساندن ترجمه اردوى ديوان اشعار پروين اعتصامى خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، دكتر قاسم بگيو رئيس آكادمى ادبيات اردو پاكستان 
گفت: فرهنگستان عالقه مند به چاپ كتاب هاى ادبيات به ويژه ادبيات معاصر 
ايران به زبان اردو است. ما آمادگى اين اكادمى را براى چاپ ترجمه اردوى 

ديوان اشعار پروين اعتصامى اعالم مى كنيم.
رئيس آكادمى ادبيات پاكستان اين خبر را در ديدار با دانشجويان و اساتيد 
بخش زبان فارسى دانشگاه پيشاور پاكستان و على يوسفى مسئول خانه فرهنگ جمهورى اسالمى 

ايران در پيشاور اعالم كرد.
وى ضمن استقبال از ترجمه آثار ادبى معاصر ايران به زبان اردو گفت: دو كتاب با عنوان «ديوان اشعار 
پروين اعتصامى» و «ادبيات معاصر ايران» كه توسط بخش فارسى دانشگاه پيشاور براى نخستين بار به 
زبان اردو ترجمه شده است، پس از طرح موضوع در شوراى ادبيات پاكستان، به چاپ خواهد رسيد.

پيام سيد على صالحى به مناسبت 
پنجاهمين سال تأسيس دبستان سعدى

من فرزند كوچك 
دبستان سعدى هستم

 ِ وفادار  فرزند   ، هستم  سعدى  دبستان  كوچك  فرزند  من 
مسجدسليمان ، فرزند همين سرزمين تشنه كه از خاك آن 
شرف و استعداد بر مى خيزد . من مديون شما مديوم مردم 
، مديون همين ديار گرامى ام . چهل و پنج سال پيش از 
اين خواندن و نوشتن را در همين شهر و در همين دبستان 
آموختم . دست همه آموزگارانم را صميمانه مى بوسم و 
قدر شما را مى دانم . اينجا M.I.S و دبستان سعدى ، نخستين گهوارة زمزمه هاى من بوده است 
. كلمات و شعر من آغشته به عشقى است كه همواره نسبت به اين سرزمين و مردم داشته ام . 
كسى كه قدر نشناسد ، قدر نخواهد ديد . كسى كه گذشتة خود را فراموش كند ، آينده او را 

نخواهد پذيرفت . 
مى گويند مسجدسليمان دوزخ است ، اما همين دوزخ ، بهشت من است . دور افتاده ام از 
شما ، اما شبى نيست كه بى ياد و خاطرة اين خطة سوخته بخوابم . قريب به چهل و سه 
ساِل پيش از اين ، وقتى كه اولين شمارة روزنامه ديوارى ناقوس را در دبستان سعدى تهيه 
. من  و تدوين كرم ، به خودم قول دادم كه در هر شرايطى از مردم و از شهرم دفاع كنم 
در آغازِ همة سخنرانى هايم در معتبرترين دانشگاه هاى اروپا ، كانادا و آمريكا نخست از 

مسجدسليمان و استعدادهاى شگفت و انسانى آن ياد كرده ام .
 هنوز هم وقتى كه دلم مى گيرد ، به موطن خود مسجدسليمان باز مى گردم ، و مى آيم رو 
به روى دبستان سعدى، آرام مى گيرم . به ياد مى آورم كه اآلن ، امروز و اينجا چند سيد 
على صالحى ديگر در اين مكتب خانة گرامى درس مى خوانند . دلم مى خواهد روى تك 
 ، نترسيد  ها  سختى  از   ، باشيد  شادمان   ، باشيد  اميدوار  بگويم  آنها  به  و  ببوسم  را  آنها  تِك 
آيندة شما پراميد و روشن و مطمئن است.  زيباترين قطعة عمر من ، همان دوراِن تحصيل 
ما   ، كنيم  تبديل  فهميدگى  به  را  فقر  توانيم  مى  ما   . هست  و  بوده  سعدى  دبستان  در  اوليه 
و  ثروت  بزرگترين   ، العاده  خارق  استعدادِ  و  اراده   . بسازيم  بهشت   ، دوزخ  از  توانيم  مى 
سالح نسل هاى پياپِى اين خطة خسته است . دست شما را مى بوسم و همة آثارم را نثار 
آموزگاران ، بويژه معلمين دبستان سعدى مى كنم . اين شاعر امروزى ، تربيت شدة رسوالِن 
همان دبستان مبارك است . من به شما ، به اين دبستان و به مردم شريف اين سرزمين تعلق 

دارم . ذهن و جان و وجودم آنجا و در كنار شماست . 
متأسفم كه نتوانستم خدمت برسم ، دستور پزشِك معالج من است ، گرماى شديد موجب خون 
ريزى مغزى مى شود ، بعد از يك سكتة سنگين مغزى در سال 1375 بعضى از امور پزشكى را 
بايد رعايت كنم . آمدن با نيست و رفتن نيز از اختيار ما خارج است ، وصيت كرده ام كه به وقت 
وداع نهايى ، مرا به زادگاهم َمرغاب بازگردانند ، همان َقريه كه همساية مسجدسليمان است در 

خطة خوزستان سربلند . 
 شما زنده باشيد ، براى تك تِك شما اميد و شادمانى و پيروزى آرزو مى كنم .

زبان، و به خصوص زبان شعر، در دل خود 
و  داراست  را  مدارا  و  تسامح  از  نوعى 

موجب گفت وگو و خشونت ستيزى 
مى شود.

تدريس  عنوان  با  خبرى  اخيرا 
زبان فارسى در مدارس آلمانى 
در ميان صفحات مجازى درج 
اين  نوشتار  اين  هدف  شد. 
نيست كه از خبر تدريس زبان 
مادرى اش، در كشورى بيگانه 
خرسندى  و  خوشحالى  ابراز 
كند و بگويد ببينيد ما چه تمدن 

كه  داريم!  يا  داشتيم  باشكوهى 
خارجى ها مى خواهند ادبيات زبان 

عكس  بر  زبان،  بگيرند.  ياد  فارسى 
با  ضرورى  همبستگى  غالب،  تصور 

مليت ندارد همانطور كه زبان انگليسى 
مى  استفاده  مختلف  هاى  كشور  بين  در 

شود و يا زبان فارسى خودمان در بين اقوام 
افغانستان،  مختلف  هاى  سرزمين  در  و  گوناگون 

تاجيكستان و هند رواج دارد.
اما پرسش اصلى اينجا است. چرا آلمان ها به تدريس زبان فارسى مى 
انديشند؟! چه اتفاقى در سرزمين يا تفكرشان افتاده است كه به فكر 
آموختن زبان فارسى، به فرزندان شان افتاده اند؟ به نظر من پاسخ اين 
سوال، در اهميت شعر است. از واژه «ادبيات» استفاده نمى كنم چون فهم 
آن در سنت تاريخى ما مهمل و مبهم است اما شعر اين طور نيست. اين 
سرزمين تا دلتان بخواهد شاعر داشته و دارد. مرادم از سرزمين، سرزمين 
زباِن فارسى است. يعنى همان اقوامى كه به اين زبان سخن مى گويند 

و يا به عبارت ديگر، با زبان فارسى، «هست» و هويت دار مى شوند.
انسان، از آن روزى كه ما آن را درك مى كنيم، صاحب زبان بوده است. 
درواقع زبان با انسان همراه بوده و انسان خودش را در نسبت با زبان فهم 
كرده است. در قصه ها گفته اند كه در ابتدا، تنها يك زبان وجود داشت و 
مردم جهان همه به يك زبان تكلم مى كردند. اما وقتى كه هركدام از مردم 
به سمتى رفتند، تكثرى در زبان پديد آمد كه آن وحدت را از ميان برد 
و باعث شد كه مردمان، آن زبان واحد را، كه مادر همه ى زبان ها بود، 
فراموش كنند. زبان شعر، گويى تنها بازمانده از آن روزگار نيكو است. 
شعرا، در هركجاى جهان كه باشند، به يك زبان سخن مى گويند. «گوته» 
شاعر آلمانى، حافظ را هم زبان خود مى بيند و نيچه، حافظ را الگوى 

صحيح زيستن معرفى مى كند. جرالد بريتانيايى با 
خيام هم افق مى شود و نيكلسون مولوى را مى 
ستايد. قطعا يكى از كاركرد هاى شعر، 
حفظ زبان و ايجاد مفاهمه است. 
مردمى كه كوه و جنگل و نفت 
نداشته باشند بسيار قابل فهم تر 
از ملتى هستند كه شاعر ندارند. 
مردمى كه تاريخشان از شعر تهى 
باشد، از مفاهمه و درك يكديگر 
عاجزند. شعر، گويى بمثابه يك 
نخ در ميان دانه هاى تسبيح ادوار 
تاريخى يك سرزمين، عامل هم 

فهمى و تفكر است.
مردم  براى  بايد  ها،  آلمان  رفتار 
ها  آن  باشد.  حقيقى  تذكرى  ما، 
براى فهم سنت شعرى خودشان و 
انتقال اين فهم به نسل هاى بعدى، به 
كه  درحالى  اند  آورده  رو  فارسى  زبان 
ما، فارسى زبانان، از تحمل و هم سخنى 
با يكديگر عاجز و ناتوانيم. وقتى به برادران و 
خواهران افغان خود برخورد مى كنيم، فارغ از اين هم زبانى، 
با تكيه بر مفاهيم موهوم ناسيوناليستى، به تحقير و توهين مى پردازيم. 
گويى غافليم كه بسيارى از مشاهير ادبى اين زبان، در سرزمين آن ها 
چشم به جهان گشوده اند مانند مولوى در بلخ. يا در سمت ديگر، انگار 
از وجود هم زبانان تاجيكى خود هيچ نمى دانيم و آگاه نيستيم كه اولين 
شاعر پارسى گوى، رودكى در آن سرزمين مى زيسته است. دغدغه 
اين جاست؛ چرا وقتى كه غيرفارسى زبانان، براى دريافت ريشه هاى 
فرهنگ خود به زبان فارسى روى مى آورند ما فارسى زبانان، چه براى 
شناخت ريشه هاى تاريخى خودمان و چه براى ساخت تمدنى نو، به 
شعر نپردازيم؟ امروز مى بينم كه مردم ما، در ارتباط با يكديگر مشكل 
دارند و اين مشكل، در خشونت افسار گسيخته اجتماعى نمايان شده 
است. هر سخنى كه گفته مى شود مخاطبى دارد و وقتى سخن موثر 
است كه مخاطبانش آن را درك و فهم كنند. از آنجا كه شعر، نشانه و 
مظهر هم زبانى است مى توان گفت مردمى كه شعر ندارند به دشوارى 
زبان يكديگر را مى فهمند. اثبات نسبت ميان شعر و ساختن تمدن، كار 
آسانى نيست، اما اگر به تاريخ نگاه كنيم هرجا كه رونق و نشاط علمى 
مى بينيم شاعران بزرگ نيز مى بينيم و هرجا كه زبان شعر خاموش شده، 

زبان خشونت شعله كشيده است.

مسئول خانه طراحان انقالب اسالمى گفت: در روزهاى گذشته شاهد 
دومين مرتبه هجوم به بيلبوردهاى تبليغاتى فيلم سينمايى «باديگارد» 
بوديم، هر چند مشخص نيست عامالن اين حمله ها چه كسانى هستند.
عباس صانعى گفت: در روزهاى گذشته شاهد دومين مرتبه هجوم 
به بيلبوردهاى تبليغاتى فيلم سينمايى «باديگارد» بوده ايم كه هر چند 
مشخص نيست عامالن اين حمله ها چه كسانى هستند اما تا كنون دو 

مرتبه به اين بيلبورد ها هجوم برده اند.
صانعى افزود: پس از آن كه دو هفته پيش براى نخستين بار تعداد 
زيادى از بيلبوردها به صورت شبانه پايين كشيده شده بود از سازمان 
زيباسازى شهردارى تهران موضوع را جويا شديم كه آنها نيز ضمن 
ابراز بى اطالعى از عامالن اين حادثه، با سعه صدر نسبت به ترميم اين 

جايگاه ها اقدام كردند.
پشت پرده تخريب شبانه بيلبوردهاى «باديگارد» چيست؟ 

مسئول خانه طراحان انقالب اسالمى ادامه داد: آخرين مرتبه هجوم به 
بيلبوردها هم مربوط به بامداد پنجشنبه هفته گذشته است كه تعدادى از 
بيلبوردها مجددا پايين كشيده شد كه مهم ترين آنها بنر بزرگ حوالى پل 
چوبى بود كه اتفاقا بسيار منظم و دقيق پايين كشيده شده بود و احتماال 
با كاتر بريده شده و اثرى از پاره پاره شدن بنر وجود نداشت و كل بنر 

بود كه پايين آورده شده بود.
صانعى افزود: البته تغييرات در سطح تبليغات امرى عادى است و ممكن 
است هر چند روز يك بار تعدادى از بنرها جابجا شوند اما اتفاقات اخير 

تعمدى بوده و مسئوالن امر هم ضمن بى اطالعى از اين رخدادها از اين 
اتفاق متعحب بوده اند.

مسئول خانه طراحان انقالب اسالمى درباره احراز هويت عامالن اين 
اتفاق تصريح كرد: هنوز مشخص نيست كه عامالن اين ماجرا چه 
كسانى بوده اند و چه نيتى براى اين كار داشته اند اما آنچه مسلم است 
اين است كه براى فيلمى مانند باديگارد كه طبق ضوابط و قوانين رسمى 
كشور نسبت به تبليغات در رسانه هاى رسمى و قانونى اقدام مى كند، 
چنين اتفاقاتى مى تواند تاثيرگزار باشد و اميدواريم ديگر شاهد چنين 

رخدادهاى هنجارشكنانه اى نباشيم.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى  تأكيد كرد: خيلى از آثار مكتوب، ديدارى 
و شنيدارى توسط پژوهشگران با زحمت زياد توليد مى شوند ؛ اما گاهى 
بعضى ها به اين آثار دستبرد مى زنند و بايد با اين گونه كتاب سازى ها 

مقابله كرد.
على جنتى - وزير ارشاد - كه در همايش ملى حقوق مالكيت ادبى و 
هنرى سخن مى گفت،  اظهار كرد: اين ششمين همايشى است كه در 
زمينه مالكيت ادبى و هنرى برگزار مى شود و سومين سال است كه من 

در اين همايش حضور دارم.
او ادامه داد: در اين گونه همايش ها بيشتر بايد صاحب نظران سخن بگويند 
و به مسائل تخصصى پرداخته شود و تشريفات، تا حد ممكن كنار روند. 
موضوع اين همايش به طور خاص، حمايت از مالكيت ادبى و هنرى در 
فضاى مجازى است. در گذشته نيز زياد در اين باره صحبت كرديم و 
خوشبختانه در چند سال گذشته اين مساله بين استادان و صاحب نظران 
جا افتاده است كه بايد از اين موضوع دفاع كرد و نگذاشت كه آثار مورد 

دستبرد قرار گيرند.
وى بيان كرد: نويسنده اى كه يك سال براى خلق اثرش وقت مى گذارد 
و نتيجه پژوهش هاى خود را منتشر مى كند ، حقى براى او ايجاد مى شود 
كه ديگران نبايد به اين حق تجاوز كنند. ما هنوز هم در داخل كشور 
با اين پديده مواجه هستيم كه به آن، مساله كتاب سازى مى گوييم. 
درست است كه سال گذشته 80هزار عنوان كتاب در كشور چاپ 
شد كه بيشتر آن ها چاپ اول بوده اند، اما در عين حال با كتاب سازى 

هم مواجه بوديم.

جنتى با بيان خاطره اى گفت: چند وقت پيش، با فرزند شهيد مطهرى 
ديدارى داشتم كه او گفت، خيلى از نويسندگان مقاله هاى مختلف 
كتاب  يك  قالب  در  و  مى كنند  جمع آورى  پدرش  كتاب هاى  از  را 
جديد به چاپ مى رسانند. در حالى كه اين گونه چاپ و نشر مربوط 
به بنياد شهيد مطهرى است، البته شايد خيلى ها با حسن نيت چنين 

دستبردى را بزنند.
آقاى  همكارى  با  كرد:  بيان  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  جنتى 
پورمحمدى، وزير دادگسترى اليحه خوبى تهيه شده و مدت ها در 
مجلس مانده است. اميدوارم در مجلس جديد تصويب و ابالغ شود.

اظهار  مى گفت،   سخن  ملى  كتابخانه  در  ارديبهشت ماه   13 كه  او 
ما  پيوستن  باشيم  داشته  توجه  آن  به  بايد  كه  ديگرى  نكته  كرد: 
اميدوارم  است.  پاريس  و  برن  مانند  جهانى  كنوانسيون هاى  به 
اين  به  كه  هستيم  ناگزير  ما  بپردازند.  مساله  اين  به  صاحب نظران 
كنوانسيون هاى بين المللى بپيونديم. نبايد خود را كنار بكشيم. سال ها 
به خاطر تحريم ها اين اجازه را به ما نمى دادند كه به تجارت جهانى 

بپردازيم، اما اكنون راه بازتر شده است.
وزير ارشاد در بخش پايانى سخنانش اضافه كرد: ما بايد به حقوق 
پديدآورندگان آثار در خارج از كشور هم بپردازيم، زيرا خيلى وقت ها 
مى بينيم فيلم هاى سينمايى و قطعات موسيقى به صورت غيرمجاز از 
شبكه هاى ماهواره اى فارسى زبان پخش مى شوند. الزم است دستگاه 
به  وگرنه  كند،  حمايت  موضوع  اين  از  كامل  به طور  كشور  قضايى 

هيچ وجه نمى توانيم از حقوق مولفان دفاع كنيم.

به بهانه تدريس زبان فارسى در مدارس آلمان؛

برای صلــــــح طلـــبی در جــــهان
 به پديده «زبان» بپردازيم

پشت پرده تخريب شبانه 
بيلبوردهاى «باديگارد» چيست؟

به مقاله های شهید مطهری هم دستربد زده می شود!

خبر
تقدير از هنرمند 
شايسته خوزستانى

هفته  شماره  نخستين  انتشار 
همت  با  زاگرس»  «بامداد  نامه 
مطبوعاتى  از  جمعى  تالش  و 
البته با تجربه  و  آتيه  جوان،  با 
استان خوزستان، همراه شد كه 
هاى  تالش  از  است  شايسته 
اين  از  يكى  نماييم.  تقدير  آنان 
كيوانى  رشيد  آقاى  هنرمندان، 
است كه زحمت طراحى لوگو را 
عهده دار شدند. «رشيد كيوانى»، هنرمند خوزستانى، فارغ التحصيل 
كارشناسى ارشد رشته گرافيك از دانشگاه يزد است كه چندين مقام 
بين المللى و ملى را در كارنامه خود ثبت كرده است كه از آن مى توان 
به كسب مقام در جشنواره هنرهاى تجسمى كشور اوكراين اشاره 
نمود كه ضمن تشكر از زحمات ايشان براى رشيد كيوانى و هنرمندان 

ارزشمند خوزستانى آرزوى موفقيت مى نماييم.

انيميشن عشق و حوصله مى خواهد
كارگاه آموزشى تدوين و كارگردانى پويانمايى در 
سالن اجتماعات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى 

خوزستان برگزار شد.
كارگردانى  و  تدوين  آموزشى  كارگاه  مدرس  نهاوندى،  احمد 
پويانمايى، در اين كارگاه الزمه  ورود به دنياى انيميشن را عشق و 
حوصله دانست و افزود: اگر كسى بخواهد وارد دنياى انيميشن 

شود بايد صبر و حوصله پيشه كند و با عشق كار كند.
 اين هنرمند درباره برگزارى اين كارگاه گفت: مسؤوالن مركز 
ديجيتال و رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى نگاه ويژه اى 
به توليدات ديجيتال به خصوص با محتواى انيميشن داشته اند و 
در همين زمينه اقدام به برگزارى دوره هاى آموزشى در استان ها 
كردند. وى افزود: كارگاه تدوين و كارگردانى پويانمايى براى باال 
بردن سطح توانمندى و مهارت كاربران خانه ها و مراكز ديجيتال 
تاكنون در شش استان كشور برگزار شده كه در استان خوزستان 
استقبال بسيار خوبى از آن شد. نهاوندى تاكيد كرد: اين كارگاه ها 
براى افرادى كه عالقه مند به انيميشن هستند با رويكرد شركت در 
جشنواره بسترسازى مى كنند؛ جشنواره اى كه قرار است به زودى 
برگزار شود. اين جشنواره به صورت ماهانه جوايزى به آثار برتر 
كه توسط مخاطبان و مردم انتخاب مى شوند، اهدا مى كند و آثار 
برتر در نهايت در جشنواره ساالنه سرآمد شركت داده مى شوند 
و انيميشن برتر توسط مركز رسانه ديجيتال به عنوان انيميشن 

برگزيده سال انتخاب مى شود.
اين استاد دانشگاه يادآورى كرد: نزديك به يك سال است كه 
بحث انيميشن را دنبال مى كنيم و متوجه شديم بيشتر نوجوانان 
و جوانان با استفاده از نرم افزارهايى كه وجود دارد در اين عرصه 
فعاليت مى كنند و به راحتى توانسته اند وارد اين كار شوند اما 
مشكلى كه وجود دارد اين است كه اصول كافى سينما و به 
خصوص انيميشن را ندارند. به همين دليل يكى ديگر از داليل 
برگزارى اين كارگاه ها مسيردهى به عالقه مندانى است كه تصميم 
دارند به صورت حرفه اى تر اين هنر را دنبال كنند ون با برگزارى 
اين كارگاه ها با قوانين و روش هاى مناسب بيشتر آشنا مى شوند.

دل نوشته ستاره سينماى ايران
 براى حميد سوريان

خبرآنالين؛  بازيگر سينما و تلويزيون پستى را در حمايت از 
عكسى  انتشار  با  پرستويى  پرويز  كرد.  منتشر  سوريان  حميد 
از حميد سوريان در اينستاگرام به حمايت از اين نابغه كشتى 

پرداخته است. در متن پرويز پرستويى آمده است:
پهلوان حميد، حميد سوريان، مرد هفت مداله جهان و المپيك

مجبورى گوش كنى، حتى اگر براى نشنيدن بى مهرى ها، گوش 
هايت را موم اندود كرده باشى! 

پهلوان، تو نمى توانى ببازى! خواهى ديد! استانبول زير گام هايت 
خواهد لرزيد... تشك كشتى، سجاده ات خواهد شد و خاك آن، 
سجده گاهت... دستت با افتخار باال خواهد رفت و نگاه  غيرتمندت 
با سپاس به آسمان خداى مان دوخته خواهد شد... وزن كم كرده اى 
پهلوان؟ رقيبت چنين است و چنان؟! مى خواهى گول مان بزنى؟! كه 
باور كنيم تو نمى توانى؟! خب، ما باور نمى كنيم ! مگر مى شود؟ مگر 
مى توانى بار ديگر مثل بارها بار قبل، ندرخشى؟ مگر دست توست؟! 
يك ايران چشم بر قامت در هم تنيده با غيرت و شهامتت دوخته اند... 

مگر مى توانى چشم بر ما ببندى؟
پهلوان حميد، حميد سوريان، مرد هفت مداله جهان و المپيك 
مجبورى ببينى! حتى اگر براى نديدن بى مهرى ها، چشمانت 
را نقره داغ كرده باشى!.... وضو بساز پهلوان.... من كه باشم كه 
غيرتت را به تو يادآور شوم؟! يك ايران چشم بر تو دوخته اند و 
گوش به برخاستن سرود افتخار تو سپرده اند... من كه باشم كه از 
تو درخواست كنم دوباره خودت شوى؟! يك ايران پهلوان حميد 
را صدا مى زنند....وضو بساز پهلوان، خاك استانبول را به لرزه 
در آور به زير گام هايت، چشم مان را روشن كن به سجده شكر 

روى سجده گاه سجاده ات....

 اجتماعى سياسى
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