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در ايران پر التهاب  چه گذشت؟
دكتر ليال حاجى آقايى

اتفاقاتى كه در روزهاى اخير در ايران به وقوع پيوست ،از 
وسعت ناآرامى ها در شهرهاى كوچك و بزرگ گرفته تا 
ديوارنويسى ها و اغتشاشات خيابانى و رفتارهاى ونداليستى 
توده اى، حكايت از اين وضعيت داشت كه عده اى كثير و 
حاشيه نشين در اعتراض به ناديده گرفتن شان در سهم برى  
از امكان ها و فرصت هاى جامعه  منتقد حاكميت معدودى 
قليل نشسته در متن بودند .توده هاى آزار ديده از فساد نهادينه 
شده سازمانى،فاصله طبقاتى زجر دهنده،بى عدالتى در توزيع 
امكانات ، انسداد ساختارى برنامه هاى رفاهى،با احساس 
محروميت نسبى باال،نوميدى اجتماعى ،به دنبال آرايش دهى 
فرمت و محتواى اعتراضات خود خيزش اجتماعى را محوريت 
بخشيدند ،خيزشى كه چونان شبحى بر فراز ايران در حال اوج 
وافول مشروعيت نظام سياسى را خدشه دار نمود.توده هاى 
بى شكل اما پر توان گويا بزعم زاپاتا،كه:اگرهيچ عدالتى براى 
ما وجود ندارد،پس بگذار هيچ آرامشى هم براى حكومت 
موجود نباشد ،به دنبال سلب آرامش از سيستم سياسى بوده و 
بافغان و فرياد  مطالبه گرى سعى بر تهى سازى  مركز از هر 

گونه اقتدار و زورمندى داشته است.
شوريدگانى زخم خورده از ستم گرى هاى به تعمد و 
تعصب ناديده گرفته شده به بهانه ها و پوشش هاى گوناگون 

مذهبى،جناحى، سياسى و...
با اين مقدمه سعى ميشود كه در بطن شهرآشوبى هاى اخير به 
تيپولوژى رفتارهاى سياسى توجه كرده و نداى پاسخ خواهى 
توده هاى بغايت ناراضى از وضعيت موجود جايگاهى 

وارسى علمى گردند.
اين خيزش هاى اجتماعى برخاسته از ناله و افغان طبقه اى 
كثير و بزرگ حكايت از له شده گى  در زير چرخ دنده هاى 
توسعه محورو  سرمايه دارى دولت رانتى، بوده  و آلترناتيوى 
به نام فقر و شكاف طبقاتى تك صدايى ها را بسمت «هم 
صدايى» سوق داده است.رفتار سياسى معترضان در جهت 
ضرورت  بر  بود  دالى  آميز  مسالمت  تظاهرات  انجام 
يك جامعه مدنى و حقى كه در اصل 27قانون اساسى 

برسميت شناخته شده است.   
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انتخاب مديرعامل فوالد خوزستان
  به عنوان مدير جهادى در كشور

در چهارمين همايش مديريت جهادى كه با شعار ”مديريت جهادى الزمه تحقق اقتصاد مقاومتى و پيشرفت ”  
 محمد كشانى مديرعامل شركت فوالد خوزستان بعنوان مدير جهادى مورد تقدير قرار گرفت. 
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انتخاب مديرعامل فوالد خوزستان
 به عنوان مدير جهادى در كشور

تحقق  الزمه  جهادى  ”مديريت  شعار  با  كه  جهادى  مديريت  همايش  چهارمين  در 
اقتصاد مقاومتى و پيشرفت ” برگزار شدو محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت، محمد 
شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت، مسعود پزشكيان نايب رئيس مجلس  و 
همچنين جمعى از مسئوالن كشورى و لشكرى حضور داشتند محمد كشانى مديرعامل 

شركت فوالد خوزستان بعنوان مدير جهادى مورد تقدير قرار گرفت. 
شايان ذكر است كه هر ساله از سوى انجمن مديريت جهادى كشور با بررسى كارنامه فعاليتهاى 
مديران سراسر ايران در رشته هاى مختلف، مديران برتر انتخاب مى شوند كه در چهارمين 
همايش مذكور مديرعامل شركت فوالد خوزستان با برخوردارى از شاخص هاى مدنظر  
به رتبه عالى اين همايش دست يافت و لوح تقدير و جايزه ويژه به نمايندگى از مديرعامل 
فوالدخوزستان از سوى هيات داوران به دكتر عباس ابراهيمى رئيس هيآت مديره اين شركت 

تقديم گرديد.
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خوزستان
معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان با ابراز 
نگرانى نسبت به وضعيت ورودى مخازن سدهاى استان 
گفت: كاهش 3,3 ميليارد مترمكعبى حجم مفيد مخازن 
سدهاى خوزستان استان در سال زراعى جارى نسبت به 

زمان مشابه در سال قبل جاى تأمل دارد . 
هماهنگى  شوراى  جلسه  در  زاده  حسونى  هوشنگ 
وقوع  و  آب  بحران  موضوع  با  كه  بحران  مديريت 
خشكسالى و برنامه ريزى نحوه مقابله با آن تا پايان سال 
آبى جارى در استاندارى خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: 
شرايط منابع تأمين كننده روان آب هايى كه به استان 
خوزستان سرازير مى شوند در حوضه هاى باالدست به 
مراتب وخيمتر است و اين موضوع موجب افزايش نگرانى 

شده است .  
وى ادامه داد: از ابتداى سال زراعى جارى هم حجم 
بارندگى در حوضه آبريز كرخه 68 درصد، در حوضه 
كارون بزرگ 73 درصد و در حوضه جراحى و زهره 72 
درصد كاهش يافته است و در مجموع حوضه هاى آبريز 
تأمين كننده خوزستان با 71 درصد كاهش بارش مواجه 

شده اند . 
معاون مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان با اشاره به پيش بينى هاى 
هواشناسى اعالم شده از سوى مديركل هواشناسى خوزستان درباره بارندگى در 
سه ماهه آينده در استان عنوان كرد: انشاءاهللا كه پيش بينى هاى هواشناسى كه 
آقاى بهادرى براى ماه هاى آينده به آن اشاره كرد، محقق شود. اما به طور كلى 
مدلهاى هواشناسى كه توسط سازمان آب و برق خوزستان بررسى شده، نشانگر 

تداوم خشكسالى و كم بارشى تا بهمن ماه است . 
حسونى زاده ادامه داد: البته با توجه به بررسيهاى ما ، احتمال كاهش شيب منفى 
بارندگى در ماههاى انتهاى زمستان در خوزستان وجود دارد كه نشان مى دهد 

شرايط بهتر مى شود. اما آنچه كه مسلم است تداوم خشكسالى و عدم جبران 
كمبود بارشهايى است كه در پاييز امسال با آن مواجه بوديم . وى با اشاره به ورودى 
سدهاى خوزستان بيان كرد: مجموع آورد سدهاى خوزستان تاكنون دو ميليارد و 
135 ميليون مترمكعب بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رقم 
حدود چهار ميليارد متر مكعب 47 درصد كاهش و نسبت به ميانگين درازمدت با رقم 
حدود پنج ميليارد و 700 ميليون مترمكعب، 63 درصد كاهش يافته است .  معاون 
مطالعات پايه سازمان آب و برق خوزستان، وضعيت ورودى مخازن سدها در حوضه 
هاى دز و كارون را نگران كننده دانست و افزود: در اين دو حوضه عمده كشتهاى 
استان خوزستان صورت مى گيرد. ولى ورودى مخازن سدهاى حوضه آبريز دز 60 

درصد و  حوضه آبريز كارون 61 درصد كاهش يافته است . 

حسونى زاده اظهار كرد: تا به امروز حجم مفيد مخازن 
سدهاى خوزستان يك ميليارد و 500 ميليون مترمكعب 
بوده است كه يك ميليارد مترمكعب آن به حوضه كرخه 
اختصاص دارد و در ساير حوضه ها از قبيل كارون چهار، 
كارون سه، شهيد عباسپور، دز و گتوند عليا، حجم مفيد 
مخازن پايين است و نيروگاه هاى برق آبى خوزستان يا 
با يك واحد فعاليت دارند يا به طور كلى از مدار خارج 
شده اند .  وى افزود: بنابراين كاهش 3,3 ميليارد مكعبى 
حجم مفيد مخازن سدهاى خوزستان نسبت به سال 
گذشته جاى تأمل دارد. از سويى در سال 96 نيروگاه 
هاى برق آبى خوزستان، شش هزار و 56 مگاوات برق 
توليد كردند كه مشروط به تحقق پيش بينى هاى 
هواشناسى در ماه هاى آينده، پيش بينى ما از ميزان 
توليد برق نيروگاه هاى برق آبى خوزستان در سال 
ساعت  مگاوات  و 600  هزار  سه  معادل  رقمى   ،97
است كه نسبت به سال جارى 41 تا 46 درصد كاهش 
توليد را نشان مى دهد.  معاون مطالعات پايه سازمان 
آب و برق خوزستان ادامه داد: اگر وضعيت فعلى تداوم 
يابد، قطعا از لحاظ توليد برق اين نيروگاهها وضعيت ما بدتر خواهد شد. متأسفانه 
امسال بر اساس آمارهايى كه به ما ارائه شده، 640 هزار هكتار اراضى كشاورزى 
در خوزستان به زير كشت رفته، البته تا 690 هزار هكتار هم پيش بينى مى شود 
در حالى كه سال گذشته مجموع مساحت زير كشت خوزستان كمتر از امسال بوده 
است .  حسونى زاده با تأكيد بر لزوم اعالم وضعيت خشكسالى در خوزستان گفت: 
پيشنهاد مى شود خوزستان درخواست كند كه وزراى كشور، نيرو و جهاد كشاورزى 
و همچنين سازمان مديريت بحران، با تشكيل جلسه اى با توجه به مسائل استان، 
تمهيدات الزم را براى خوزستان در نظر بگيرند تا بتوانيم نياز آبى خوزستان را تأمين 

كنيم و با مشكل مواجه نشويم .

لزوم اعالم وضعيت خشكسالى در خوزستان
لهدكتر ليال حاجى آقايى مقا سـر

خبـر

رئيس يگان حفاظت محيط زيست خوزستان با بيان اينكه پديده تيراندازى 
نيست،  خاص  منطقه  يك  به  مختص  تنها  خوزستان،  در  محيط بانان  به 
گفت: تيراندازى به محيط بانان در خوزستان بيشتر با سالح شكارى صورت 

مى گيرد.
سرهنگ حسن آقاشيرمحمدى با اشاره به وضعيت تيراندازى به محيط بانان 

در كل كشور اظهار كرد: تيراندازى به محيط بانان چه با سالح 
شكارى و چه با سالح جنگى، پديده اى است كه در خوزستان 

تنها به منطقه يا مناطق خاصى ارتباط ندارد
اينكه  بيان  با  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  يگان  رئيس 
به  مختص  تنها  خوزستان،  در  محيط بانان  به  تيراندازى  پديده 
در  محيط بانان  به  تيراندازى  گفت:  نيست،  خاص  منطقه  يك 

خوزستان بيشتر با سالح شكارى صورت مى گيرد.
سرهنگ حسن آقاشيرمحمدى با اشاره به وضعيت تيراندازى به 
محيط بانان در كل كشور اظهار كرد: تيراندازى به محيط بانان 
چه با سالح شكارى و چه با سالح جنگى، پديده اى است كه 
در خوزستان تنها به منطقه يا مناطق خاصى ارتباط ندارد و كل 
استان از شمالى ترين نقطه تا جنوبى ترين نقطه و از شرقى ترين 

تا غربى ترين نقطه استان را در بر دارد.
محيط بانان  به  تيراندازى  آمارى،  لحاظ  از  البته  داد:  ادامه  وى 
پديده اى  اما  است  كمتر  كشورى  متوسط  ميزان  از  خوزستانى 

 120 تاكنون  كشور  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  دارد.  وجود  كه  است 
شهيد محيط بان را در راه دفاع از حيات وحش تقديم كرده است كه تعدادى 

از اين شهدا خوزستانى بود ه اند.
به  تيراندازى  كرد:  تصريح  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  يگان  رئيس 
صورت  شكارى  سالح  با  يا  جنگى  سالح  با  يا  خوزستان  در  محيط بانان 
مى گيرد. از اسلحه جنگى براى شكار حيوانات چهارپا و درشت پيكر استفاده 

ديده  خوزستان  شمال  در  بيشتر  سالح  اين  از  استفاده  بنابراين  مى شود 
مى شود.

شكار  براى  و  بيشه  و  دشت  در  شكارى  اسلحه  از  افزود:  آقاشيرمحمدى 
است.  متر   300 حدود  سالح  اين  مؤثر  بُرد  كه  مى شود  استفاده  پرندگان 
صورت  شكارى  اسلحه  با  بيشتر  خوزستان  در  محيط بانان  به  تيراندازى 

مى گيرد. اما اين طور نيست كه از سالح جنگى به هيچ وجه استفاده نشود.
وى ادامه داد: شكارچيان متخلف و صيادان غيرمجاز زمانى كه قصد فرار 
از چنگال محيط بانان را دارند، اقدام به تيراندازى كور به سمت محيط بانان 
محيط بانان  شدن  زخمى  باعث  بيشتر  كور،  تيراندازى  همين  كه  مى كنند 

مى شود.
شكارچيان  سويى  از  گفت:  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  يگان  رئيس 

طور  به  هم  و  است  غيرمجاز  آنها  اسلحه  هم  كه  دارند  وجود  خطرناكى 
غيرقانونى اقدام به شكار مى كنند كه مستقيما براى ترساندن محيط بانان از 

اسلحه جنگى استفاده مى كنند.
آقاشيرمحمدى ادامه داد: براى مثال در ”هورالعظيم" شكارچيان خطرناكى 
داريم كه اغلب هم معتاد هستند و حتى كراك مى كشند و با اسلحه جنگى 
مستقيما به سمت محيط بانان ما تيراندازى مى كنند. در همين 
ماه گذشته، سه بار در هورالعظيم به سوى ما تيراندازى شد كه 

اگر مهارت نداشتيم، قطعا تلفات مى داديم.
اميديه،  در  مختلف  شكارچيان  نيز  پيش  ماه  چند  افزود:  وى 
خودروى محيط زيست را به رگبار بستند كه موجب شد يكى 

از محيط بانان مان به نام آقاى احمدى به شدت مجروح شود.
غير  كرد:  اظهار  خوزستان  زيست  محيط  حفاظت  يگان  رئيس 
از تيراندازى، محيط بانان ما با اسلحه هاى ديگر نيز گاهى مورد 
تهاجم يا حمله برخى از شكارچيانى كه به كمين نشستند، قرار 

مى گيرند.
سرهنگ  آمدن  كار  روى  با  اخيرا  داد:  ادامه  آقاشيرمحمدى 
جمشيد محبت خانى در رأس فرماندهى يگان حفاظت سازمان 
حفاظت محيط زيست كشور تغييرات و تحوالت مثبتى در يگان 
تغييرات،  اين  جمله  از  است.  داده  رخ  زيست  محيط  حفاظت 
برنامه براى تأمين تجهيزات انفرادى براى محيط بانان از جمله 
جليقه ضدگلوله، شوكر، دستبند و لباس عملياتى است كه در اين خصوص، 
آمار محيط بانان خوزستان به تفكيك مناطق مختلف به منظور تأمين اين 
تجهيزات به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال شده است. وى افزود: 
مجهز  ضدگلوله  جليقه  به  محيط بانان  سال،  پايان  تا  كه  شده  پيش بينى 
شوند. البته اينكه چند محيط بان به اين جليقه ها مجهز مى شوند را بحث 

تأمين اعتبارات مشخص خواهد كرد.

در ايران پر التهاب
  چه گذشت؟

رفتارهاى غوغا مدارانه و تخريب گرايانه تندروهاى 
حاكميت  ورزى  سياست  موجبات  كه  راديكال 
بسمت تعميم دهى كلى جريان اعتراضات بر كانون 
اغتشاش و فتنه گرى شد، باعث گرديد كه نظام 
تماميت خواه،قادر به تحليل محتواى فر يادها نباشد 
و با قوه زور و سركوب سكون و سكوتى موقتى 
را فراهم سازد كه همگان نيك مى دانند كه خاكستر 

نشينى ، خفقان و عسرت پر دوام نخواهد بود.
خودآگاهى  با  خودانگيخته  و  طغيان  پر  جمعيت 
جمعى، ملول از هر گونه كارناوال هاى نمايشى 
اصالح طلبانه و اصول گرايى بدنبال رساندن صداى 
رهگذر  اين  در  و  بوده  خود  اعتراض  و  مقاومت 
،فعالين سياسى حزبى با نماينده هاى شاخص خود 
فضاحت كالمى و  توام با  را  سياسى  واكنشگرى 
استبداد نظرى رونق بخشيدند .بطوريكه موجبات 

سلب هرگونه اعتماد سياسى گشتند.
هر چه روند سركوبى و فشار فزونى يافت ،ميل به 
مقاومت نيز پر دوام تر كه خود نشانگر باور فوكويى 

است كه هر جا قدرت است ،مقاومت نيز هست.
،مناديان  دينى  گران  ،موعظه  اى  رسانه  خطيبان 
اخالق ،از تريبون هاى مختلف جاهالنه و عامدانه 
با شيوه هاى نوين برچسب زنى حول ادبياتى چون 
دسيسه گران ،اغتشاش گران،قصد بازتوليد «تفاوت 
اجتماعى  مطرودان  گرى  مطالبه  در  جايگاهى» 
گان  شده  و حذف  مطرودان  انى  داشتند.روزگار 
جامعه كارتون خواب ها،كولبران،مرزنشينان،معتادان، 
زياده  يمن  به  اينك  اما  بودند  روسپيان  فقراو 
ى،اكثريت  چهاردرصد  اختاپوسى  اقليت  خواهى 
جامعه در خيل مطرودان اجتماعى بسر مى برند 
شدگان  فراموش  ى  جرگه  در  كه  است  قريب  و 
دانشگاه  اساتيد  افتند.دانشجويان،معلمان،  در 
،كارگران،كارمندان،مشاغل آزاد ،بيكاران وجمعيت 

بزرگى از كليت جامعه ....
سوژه ها با حذف شدن وطرد شده گى انقالبى تر 
مى گردند و تالش بيشترى مى كنند براى رهايى 
متوجه  آنان  .و  دولت  ماشين  با  خويش  رابطه  از 

سياست  دولت مى گردند.
دولتى كه بصورت سيستماتيك دچار ناشنوايى و كژ 
فهمى شده است.بعبارتى شيوه كنش سياسى آنان، 
برآمده از مطالبات انباشته شده ى آنان و نوع  پاسخ 

گرفتن ها مى باشد.
اين  با  دولت  گرايانه  سركوب  برخورد  ى  نحوه   
رفتارهاى  موجبات  معترض،  مردم  عظيم  حجم 
اعتراض  ديالكتيك  از  و گريز  سياسى  واكنشگرى 
اعتراض  شنوايى  راه  ارعاب  و  گرديد.فيلترينگ 
نيست، زيرا  دولتى كه ،با وعده دادن بهشت موعود 
،به محض عبور از انتخابات بسيارى از وعده هايش 
محقق نگرديد ه و محبوبيت خودرااز دست داده 
،بايد متوجه گردد كه  با حركات قهرى وضعيت 
را پيچيده تر خواهد نمود .براى نمونه دولتى كه با 
تكنولوژى رسانه اى مدرن  اسباب برترى سياسى 
خود را بدست آورده است ،چگونه به خود اجازت 
مى دهد كه با ابزار سانسور و فيلترينگ صداها و 
نواها را خاموش كند كه اين خود دالى است از ، 

ازهم گسيختگى نظم سياسى . 
نوام چامسكى،فيلسوف آنارشيست ميگويد :دولت 
مى  قرار  آنها  اختيار  در  كه  تكنولوژى  هر  از  ها 
گيرد براى مبارزه با دشمن اصلى خود كه همان 
ملت آنهاست استفاده مى كنند.به عبارتى حاكميت 
باسياست هاى «قلمرو سازى ارزشى » ، «ترسيم 
خطوطخودى و غيرخودى » ،توسل به« فيلترينگ »  
،فشارهاى چندگانه ، خلق ارزش ها و مفاهيم جديد 
سعى در تهى سازى انرژى هاى نهفته در بطن اين 
جنبش اعتراضى داشته .و تصور مهيبى از خود بر 

اذهان توده ها بجاى گذاشته است.تصورى توأم با 
شقاوت و خودكامگى سياسى كه در بررسى جامعه 
شناختى سياسى در تبيين رفتار اجتماعى معترضان به 
استناد ديدگاه وبرى مبتنى بر جامعه شناسى تفهمى 
ميتوان عالوه بر فهم رفتار به چگونگى رويدادها نيز 
توجه نمود.اگر طبق اين نظرگاه ،كنش ها آن دسته 
از رفتارهاى انسانى باشند كه متضمن معنى و مقصود 
باشند(1). فلذا براى فهم آن منطقى است كه در 
چارچوب كلى از منظر هستى ،نمودها و جنبه هاى 
شيواتر،چگونه  بيان  گيرند.به  قرار  مداقه  مورد  آن 
مختصات اقتصادى،سياسى و اجتماعى يك كليت 
,عامليت رفتار انسانى را شكل دهى مى نمايند.در 
جوامعى با كليت سياسى ليبرال دموكرات تظاهرات 
سازمان يافته بر خط مشى سياسى اثر گذار است 
گونه  هر  دموكراتيك  غير  جوامع  در  بالعكس  و 
و گاه  گرفته  بخود  غيرقانونى  ماهيت  تظاهرات 
رفتارها ى خشونت آميز بازيگران اينگونه جنبش 
هاى اعتراضى به سمت تجمعات خشونت محور 
چريكى  ،مبارزات  غارت  با  همراه  ونداليستى  و 

و عمليات مسلحانه سوق داده مى شود.
اگر چه همين رفتارهاى عده اى راديكال و فرصت 
از  گرى  مطالبه  فرايند  گردد  مى  موجب  طلب 
حاكميت به تعويق افتد بزعم هانا آرنت, خشونت به 
انجام امور بزرگ كمكى نمى كند ،خواه تاريخ باشد 
ارتجاع،اما  يا  باشد  پيشرفت  ،خواه  انقالب  ،خواه 
مى تواند ناخرسندى ها را چشمگير سازد و توجه 
عامه را بدان جلب نمايد(2).كه خشونت حاكم بر 
اين روند اعتراضى از دو منظر مورد تحليل  است 
،نخست از رويكرد روانشناسى شخصيت و انگيزه 
درونى افراد،  آنانى كه به باور خود مشاركت سياسى 
داوطلبانه و آگاهانه داشتند از بهر رسيدن به رفاه و 
امنيت و عليرغم تشكيك ها و ترديد ها رأى دادند 
اما به نان نرسيدند و ديگرى نظريه ساختارگرايانه 
سياسى  هويت  را  خشونت  بروز  منشأ  كه  است 
ساختار  چقدر  ،هر  عبارتى  داند.به  مى  حاكميت 
ادامه  گرى  سركوب  و  براندازى  شيوه  به  سياسى 
حيات خود پيشه سازد ،مطالبه گرى و حق خواهى 

بدنه ى جامعه نيز ازين قاعده مستثنى نيست.
چالمرز جانسون در كتاب انقالب و نظام اجتماعى 
مى گويد : خشونت اجتماعى پاسخى مناسب به 
مقاومت سرسختانه است.اين خشونت به اين خاطر 
رخ ميدهد كه راه هاى ساخته شده نيز با خشونت به 

دست نخبگان حاكم مسدود شده است (3).
فرجام سخن ، اعتراض هاى اخير هشدار و فرصتى 
است براى نخبگان سياسى كه با تعقل و خردورزى 
به «حل مسأله » بپردازند و لحن صداى حاكميت از 
محتواى دشمن انگارى بيگانه محور بيرون آيد و 
بپذيرد كه هميشه حق با مردم است و هيچ اموزه اى 
به نام حقيقت كاذب بر مردم تحميل نگردد.از طرفى 
با تعامل دو طرفه بين حكومت و معترضان كه خود 
شاخصى است بر ايجاد فضاى باز سياسى ريشه 

يابى دقيق علل و تبيين اعتراض ها محقق گردد.
به نظر مى رسد انديشمندان و جامعه شناسان با 
نگاهى مبتنى بر وجوه ايجابى به  اعتراض هاى  
مسالمت آميز بدنبال ابقا فرهنگ  مطالبه گرى هستند  
و با رويكردى واقع بينانه خواهان  گوشزد نمودن  
غفلت هاى حاكميت بوده و خواستار پايان سركوبى 

مى باشند.

منابع...
1_ريتزر، جورج: نظريه جامعه شناختى (ماركس، 
عليزاده،  عزيزاهللا  ترجمه  زيمل)،  وبر،  دوركيم، 

تهران:فردوس، ....
فوالدوند،تهران  اهللا  ،عزت  آرنت،خشونت  2-هانا 

،خوارزمى..
ترجمه ى  انقالبى،  تحول  چالمرز؛  3_جانسون، 

حميد الياسى، تهران، اميركبير، 1363،

قاسم جان بابايى در جلسه بررسى مسائل و مشكالت بهداشتى و 
هاى  استان  نيازهاى  و  مسائل  افزود:  انديمشك  شهرستان  درمانى 
كشور طى بازديدهاى متعدد از طريق وزارتخانه بررسى شده است. 
وى اظهار كرد:مشكالت استان خوزستان نيز بررسى و البته اين استان 

نياز به شرايط بهتر و كيفى تر از لحاظ بهداشت و درمان دارد.
وى افزود:شرايط اين استان پهناور با توجه به جمعيت آن و مسائلى 
كه بر آن گذشته بيش از پيش مورد توجه قرار خواهد گرفت. وى با 
اشاره به نياز انديمشك در بخش هاى مختلف گفت:در جلسه اى با 
حضور مسئوالن مربوطه در هفته آينده نيازهاى اين شهرستان در 
حوزه بهداشت و درمان بررسى و تصميم گيرى خواهد شد. نماينده 
مردم انديمشك در مجلس شوراى اسالمى هم با اشاره به وضعيت 
اين شهرستان در حوزه بهداشت و درمان گفت:با وجود پيگيرى و 

تالش انجام شده هنوز مشكالت مختلفى در اين شهرستان در حوزه بهداشت 
و درمان وجود دارد.

فريدون حسنوند افزود:شهرستان انديمشك ورودى استان خوزستان است و 

هر سال شاهد تردد هزاران نفر از مسافران نوروزى ، كاروان راهيان نور و 
همچنين در اربعين حسينى شاهد تردد هزاران نفر زائر كربالى معلى است.

وى گفت:با توجه به موقعيت انديمشك ، با وجود مشكالت خود ناچار به ارائه 
خدمات مختلف به جمعيت شناور روزانه 30 هزار نفرى نيز است.

شهرستان  رود  مى  انتظار  شرايط  اين  به  توجه  كرد:با  تاكيد  وى 
مورد  اعتبار  تخصيص  لحاظ  به  مختلف  هاى  بخش  در  انديمشك 
توجه باشد و براى ارائه خدمات به اين جمعيت شناور نيز اعتباراتى 
در بخش هاى مختلف تعريف شود. حسنوند گفت:در بحث تجهيزات 
و امكانات مختلف درمانى،پزشك متخصص و ساير نيازها شهرستان 

انديمشك به حمايت جدى نياز دارد.
نماينده مردم انديمشك با تشريح مشكالت بيمارستان بخش الوار 
گرمسيرى خاطرنشان كرد:اين پروژه مشكالت اساسى فراوان دارد 
و انتظار مى رود بررسى شود كه چه كسى در اين پروژه به مردم 

خيانت كرده است.
 در بازديد 2 ساعته معاون وزير بهداشت ، وضعيت ساخت و تكميل 
كلينيك تخصصى بيمارستان امام على (ع) با زيربناى 750 مترمربع، 
ساخت و تكميل ام آر آى با زيربناى 400 مترمربع و ساخت و تكميل اورژانس 
بيمارستان امام على (ع) با زيربناى يك هزار و 598 مترمربع و احداث پروژه 

درمان بستركوى لور انديمشك بررسى شد.

 آئين نكوداشت بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد شيرعلى مردان 
خان بختيارى و از زنان مبارز عصر مشروطيت معروف به «بى مريم» 

با حضور گسترده عموم مردم و اقوام مختلف در اهواز برگزار شد.
اين برنامه با حضور مردم استان خوزستان از شهرهاى مختلف از جمله 
اهواز، خرمشهر، آبادان، شوشتر، دزفول، گتوند، هفتگل، مسجدسليمان، 
اللى، باغملك، ايذه، قلعه تل، قلعه خواجه، رامهرمز، صيدون، حتى، 
بهبهان، تشان، اميديه، آغاجارى، آبژدان، ميداوود، گلگير، انديمشك، 
الوار گرمسيرى، شوش، حسينيه و منطقه نفت سفيد برگزار شد كه 

حاضران به اين شيرزن بختيارى اداى احترام كردند.
على مردان  شهيد  سردار  مادر  بختيارى  مريم  بى بى  نكوداشت  آئين 
خان بختيارى شامگاه چهارشنبه 27 دى ماه برگزار شد و تا پاسى 

از شب ادامه داشت.
اين برنامه در سالن سينمايى مجموعه فرهنگى ورزشى امام رضا(ع) اهواز واقع 
در شهرك نفت انجام شد كه جمع زيادى از هنرمندان و نخبگان اقوام مختلف 

ايرانى از جمله قوم عرب، قوم قشقايى و قوم بختيارى در آن حضور داشتند.
در آئين نكوداشت بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد شيرعلى مردان خان 
بختيارى تعداد زيادى از فعاالن فرهنگى، مذهبى، هنرى و مسئوالن استانى 
نيز شركت كردند. جمعى از عشاير عرب استان خوزستان از شهرهاى مختلف 
از جمله اهواز نيز در آئين نكوداشت بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد 

على مردان خان بختيارى حضور يافتند.
همچنين عشاير ايل قشقايى نيز با حضور در كنار برادران بختيارى و عرب 

خود به تجليل از مقام بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد على مردان خان 
بختيارى از زنان مبارز دوران مشروطيت پرداختند.

حضور بختيارى ها با لباسى محلى خود جلوه خاصى به آئين نكوداشت بى بى 
مريم بختيارى مادر سردار شهيد شيرعلى مردان خان بختيارى داده بود.

شهيد  سردار  مادر  بختيارى  مريم  بى بى  نكوداشت  آئين  از  استقبال 
شيرعلى مردان خان بختيارى به حدى بود كه نه تنها كل سالن محل برگزارى 
اين برنامه پر شده بود بلكه تعداد زيادى صندلى نيز در جاهاى خالى آن چيده 
شد ولى با اين حال نيز تعداد زيادى از حاضران ايستاده برنامه را تماشا كردند.

استاندار  شريعتى  غالمرضا  جمله  از  خوزستان  استان  مسئوالن  از  جمعى 

خوزستان و همايون يوسفى نماينده مردم اهواز، باوى و حميديه و 
مريم  بى بى  نكوداشت  آئين  در  اسالمى  شوراى  مجلس  در  كارون 

بختيارى مادر سردار شهيد على مردان خان بختيارى حضور يافتند.
جمعه  امام  امينى  محمدصادق  والمسلمين  حجت االسالم 
مسجدسليمان نيز از جمله شخصيت هايى بود كه در آئين نكوداشت 
بختيارى  خان  على مردان  شهيد  سردار  مادر  بختيارى  مريم  بى بى 

حضور يافت و به سخنرانى پرداخت.
جمعى از مردم بختيارى از استان هاى چهارمحال بختيارى، كهگيلويه 
و بوير احمد، لرستان و اصفهان نيز در آئين نكوداشت بى بى مريم 
حضور  بختيارى  خان  على مردان  شير  شهيد  سردار  مادر  بختيارى 
يافتند. يكى از جذابترين بخش هاى برنامه اجراى حامد نيسى خواننده 
عرب زبان استان خوزستان بود كه ترانه اى را به زبان بختيارى اجرا 
كرد. چند تن از پژوهشگران و نخبگان بختيارى نيز در آئين نكوداشت بى بى 
مريم بختيارى مادر سردار شهيد شيرعلى مردان خان بختيارى به سخنرانى 

پرداختند و در سخنان خود از اين بانوى مبارز تجليل كردند.
كه  را  شعرى  نيز  قشقايى  بزرگ  ايل  شاعران  از  قشقايى  بهرامى  همچنين 
با لهجه بختيارى سروده بود براى حاضران در آئين نكوداشت بى بى مريم 

بختيارى قرائت كرد.
شاهنامه خوانى 2 تن از نوجوانان بختيارى با لباس زيباى اين ايل از ديگر 
برنامه هايى بود كه در آئين نكوداشت بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد 

شيرعلى مردان خان بختيارى اجرا شد و مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

عقب ماندگى خوزستان در حوزه بهداشت و درمان جبران مى شود

تجلى وحدت اقوام ايرانى در آئين نكوداشت بانوى مبارز «بى بى مريم بختيارى» در اهواز

معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى گفت:عقب ماندگى استان خوزستان
 در حوزه بهداشت و درمان با تالش و توجه بيشتر جبران خواهد شد.

آئين نكوداشت بى بى مريم بختيارى مادر سردار شهيد على مردان خان بختيارى و از زنان مبارز عصر مشروطيت 
با حضور كم نظير اقوام مختلف ايرانى در اهواز برگزار شد.

تيراندازى مستقيم شكارچيان در هورالعظيم با اسلحه جنگى به محيط بانان

صدور كارت ملى هوشمند در 
خوزستان به مرز دو ميليون نفر رسيد

تعداد  رسيدن  از  خوزستان  احوال  ثبت  مديركل 
اين  سطح  در  شده  صادر  هوشمند  ملى  كارتهاى 
استان به مرز دو ميليون خبر داد. بهنام مريدى اظهار 
كرد: تاكنون براى يك ميليون و 900 هزار نفر از 
شده  صادر  هوشمند  ملى  كارت  خوزستان  مردم 
است. وى افزود: در حال حاضر استان خوزستان 
سه ميليون و 200 هزار نفر واجد شرايط دريافت 
دارد كه بايد هرچه سريعتر نسبت به ثبت نام صدور 

كارت ملى هوشمند خود اقدام كنند.
مديركل ثبت احوال خوزستان با اشاره به فعاليت 
تمامى دفاتر پستى خوزستان در زمينه صدور كارت 
ملى هوشمند تصريح كرد: 30 دفتر پستى خوزستان 
و 50 دفتر پيشخوان در استان خوزستان كار ثبت نام 

كارت ملى هوشمند را انجام مى دهند.
مريدى در پايان گفت: كارت ملى هاى قديمى تا 
پايان امسال اعتبار دارند و بعد از آن هرگز تمديد 
نمى شود؛ بنابراين كسانى كه كارت ملى قديمى 
دارند و تاريخ آن منقضى شده بايد بدانند كه كارت 

ملى آنها ديگر اعتبارى نخواهد داشت.

فكرى براى تامين آب شرب سالم 
خوزستان در فصل گرم سال آينده شود

رئيس مركز بهداشت خوزستان نسبت به كاهش 
مطلوبيت ميكروبى آب در صورت افزايش كم آبى 

در خوزستان ابراز نگرانى كرد. 
شوراى  جلسه  در  زاده  سلمان  شكراهللا  دكتر     

موضوع  با  خوزستان  بحران  مديريت  هماهنگى 
بحران آب و وقوع خشكسالى و برنامه ريزى و 
نحوه مقابله با آن تا پايان سال آبى جارى اظهار كرد: 
در تابستان سال گذشته و همچنين تابستان جارى 
سطح استفاده از آب شرب بسيار افزايش يافت و 
حتى در برخى روزها در تابستان امسال، شهردارى 
اقدام به توزيع آب بسيته بندى ميان شهروندان كرد. 
  وى تصريح كرد: در حال حاضر ميانگين مطلوبيت 
آب در خوزستان حدود 85 درصد و ميانگين كلر 
حدود  89 درصد است. ولى با كاهش آب مطلوبيت 
ميكروبى نيز كاهش مى يابد كه اين مساله از دغدغه 
هاى ما است.    رئيس مركز بهداشت خوزستان، 
ادامه داد: اعتقاد داريم كه مطلوبيت ميكروبى آب 
بايد 100 درصد باشد و حتى 99 درصد هم نبايد 
مطلوبيت  كاهش  درصد  يك  حتى  يعنى  باشد. 
ميكروبى آب نيز براى ما حائز اهميت است. اما به 
هر حال هم اكنون مطلوبيت ميكروبى آب در سطح 
خوزستان به طور متوسط حدود 85 درصد است. 

  سلمان زاده افزود: به نظر مى رسد كه كمبود 
آب بيشتر از وضعيت فعلى شود و احتمال دارد 
از  بدتر  رقمى  نيز  آب  ميكروبى  مطلوبيت  كه 
وضعيت فعلى پيدا كند. زمانى كه مطلوبيت آب 
و كيفيت آب كاهش يابد، ديگر زدن كلر بيشتر 
به آب پاسخگوى از بين بردن ميكروبهاى موجود 

در آب نخواهد بود. 
  وى بيان كرد: بايد فكرى اساسى براى تأمين 
در  آينده  سال  گرم  فصل  در  سالم  شرب  آب 
لحاظ  اين  از  مشكلى  تا  باشيم  داشته  خوزستان 

ايجاد نشود.



ورود دستگاه قضا و پليس به ماجراى مرگ 
شهروند تهرانى در پروژه تخريب شهردارى

فيلمى مبنى بر جان  باختن يكى از هموطنان در پروژه تخريب يكى از منازل 
در منطقه 18 در فضاى مجازى دست به دست شد. فيلمى كه با انتشار آن به 
نظر رسيد، شهردارى با قصور يا اِعمال قدرت خود بدون درنظرگرفتن مسائل 
ايمنى تخريب بناها، مبادرت به تخريب يك منزل مسكونى كرده است كه از 
پس اقدامات آن نهاد يكى از شهروندان جان باخته است. پس از بروز اين 
حادثه محمدعلى نجفى (شهردار تهران) دستور ويژه اى براى روشن شدن 
ماجرا صادر كرده است؛ بطورى كه اعالم كرد در صورت اثبات قصور از ناحيه 
كاركنان شهردارى، با متخلفان بدون اغماض برخورد خواهد شد. شهردار منطقه 
18 نيز در خصوص مرگ مشكوك اين مرد اعالم كرد: مطابق اطالعات اوليه 
كه به دست ما رسيده اصل موضوع با آنچه در رسانه هاى مجازى انعكاس 
يافته متفاوت است كه از همين رو از رسانه ها و مردم خواهشمندم با اندكى 

خويشتندارى ماجرا را دنبال كنند.
وى افزود: هم اكنون پليس و دستگاه قضايى به موضوع ورود پيدا كرده و در 
حال بررسى ماجرا هستند كه به محض روشن شدن نتيجه بررسى ها به اطالع 
عموم خواهد رسيد. شهردار تهران نيز همزمان با اطالع از موضوع، دستور 
پيگيرى دقيق موضوع را به اينجانب صادر كرده اند و شكى نيست كه در صورت 
وقوع كوچكترين قصورى در برخورد كاركنان شهردارى تهران بدون هيچ گونه 
اغماضى با آنها برخورد خواهد شد. شهردار منطقه 18 تأكيد كرد: مجددا ضمن 
ابراز تأسف از وقوع اين حادثه به نمايندگى از شهردار تهران به شهروندان قول 
مى دهم كه در صورت وقوع تخلف هيچ اغماضى در برخورد با متخلفان 

نخواهيم داشت. /ايلنا

هشدارهاى جاللى درباره بيت كوين و تلگرام
سردار جاللى، رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با اشاره به طراحى پول 
اينترنتى از جمله گرام و بيت كوين توسط غربى ها، خاطرنشان كرد: اگر بيت 
كوين وارد كشورمان شده و مسئوالن تمهيدهاى الزم براى مقابله با آن را فراهم 
نكرده باشند، حدود 50 ميليارد دالر از كشورمان خارج شده و ضربه سنگينى به 
اقتصاد وارد مى شود. وى عضويت بيش از 40 ميليون ايرانى در شبكه تلگرام 
را يك فاجعه دانست و گفت: مثلث شكل گرفته در آشوب هاى اخير، يك 
ضلع آن مشكالت اقتصادى و معيشتى مردم بود، يك ضلع ديگر فضاى مجازى 
و ضلع سوم دشمنان قسم خورده ايران اسالمى بودند و در اين قضايا تلگرام 
بسيار نقش آفرين بوده و منافقان را براى ضربه زدن به نظام اسالمى سازماندهى 

مى كرد.

امام جمعه اى كه بازى تراكتورسازى را از نزديك ديد
حجت االسالم والمسلمين آل هاشم امام جمعه تبريز علت حضور خود در 
ورزشگاه هنگام بازى فوتبال تراكتور سازى و استقالل تهران را خنثى شدن 

تالش گروه هاى معاند و دشمنان نظام اسالمى ايران عنوان كرد. /رسا

سرليستى رئيسى جدى است؟
بسيار  را  مجلس  انتخابات  در  رئيسى  سرليستى  گمانه  مقدم  كنعانى  حسين 
زودهنگام و به ضرر رئيسى دانست. حسين كنعانى مقدم گمانه سرليستى رئيسى 
را چندان جدى ندانست و گفت: «ورود زودهنگام به انتخابات هاى آتى آفتى 
براى جريان هاى سياسى است و بايد مانع از آن شويم. اكنون درگير مسائل 
مهمى در كشور هستيم و ضرورى است كه همه جريان هاى سياسى به كمك 
دولت بيايند تا مشكالت مردم حل شود. همچنين مسائل بين المللى موجود بايد 
در اولويت جناح ها و گروه هاى سياسى باشد لذا به هيچ وجه وقت آن نيست 
كه با گمانه زنى هاى زودهنگام در مورد انتخابات هاى آتى مباحث سياسى 

كشور را به انحراف بكشيم». كنعانى مقدم افزود: «تحليل هايى كه اشخاص 
مطرح مى كنند تا زمانى كه پشتوانه و عقبه سياسى نداشته باشد و به نمايندگى 
از يك گروه و تشكل سياسى طرح نشود؛ گمانه زنى است و نتيجه اى غير از 
تشويش اذهان سياسيون ندارد. اين گمانه زنى ها به واقعيت نزديك نيست». /

نامه نيوز

اعضاى شوراى عالى استان ها تفتيش شدند!
رئيس شوراى عالى استان ها نسبت به رفتار نامناسب تيم حفاظتى ساختمان 
قديم مجلس با اعضاى شوراى عالى استان ها و همچنين خبرنگاران انتقاد كرد. 
در حالى امروز صبح دومين اجالس شوراى عالى استان ها در ساختمان قديم 
مجلس شوراى اسالمى آغاز به كار كرد كه اين مراسم در ابتدا با حواشى روبه رو 
بود. شه بخش گرگيجى نماينده مردم استان سيستان و بلوچستان در شوراى 
عالى استان ها اظهار كرد: متأسفانه امروز و همزمان با ورود اعضاى شوراى عالى 
استان ها برخورد نامناسبى از سوى حراست ساختمان قديم مجلس شوراى 
اسالمى با اعضا صورت گرفت. وى تصريح كرد: به محض ورود اعضاى 
شوراى عالى استان ها، حراست اين مجموعه اقدام به تفتيش و همچنين دريافت 

موبايل ها و برگه هاى در دست نمايندگان شوراى عالى استان ها كرد. /فارس

تيم احمدى نژاد به دنبال چيست؟
مشايى با نوشتن يك ياداشت در كانال تلگرامى اش وقايع ايران را با سال 57 
مقايسه كرد. او دى 56 را با 96 همتراز گرفته است و در حالتى «پيشگويانه» 
خواستار «عذرخواهى» و «قبول خطاهاى حاكميتى» شده است تا سرنوشت 
تكرار نشود. اين اولين بار نيست كه آن ها اين تحليل را ارائه مى كنند. به اعتقاد 
اين تيم «نظام جمهورى اسالمى در سال پايانى  خود قرار دارد». ادعايى كه 
مى تواند شبيه پيش گويى هاى اين تيم در مورد «ظهورصغرى حضرت مهدى 
(عج)» (15 خرداد 89) يا نزديك بودن ظهور باشد كه با ساختن مستند «ظهور 
بسيار نزديك است» جنجالى شد. همان زمان بود كه بحث رمالى و دستگيرى 
فردى كه در كنار اتاق احمدى نژاد در دفتر رياست جمهورى كار مى كرد، منتشر 

شد و عباس غفارى بازداشت و سپس بدون  بررسى و توضيحى آزاد شد.
اين تحليل جديد را اولين بار در روزى كه مشايى از دادگاه برگشت در ويديويى 
كه براى مخالفت با جريان دادگاهش منتشر شده بود، شنيديم؛ جايى كه گفت: 
«به قاضى پرونده گفتم: اتهامات را خوش خط بنويس. چون سال آينده همه 
اين ها به دست مردم مى افتد؛ همان طور كه اسناد النه جاسوسى يك سال بعد از 

انقالب 57 به دست مردم افتاد. »
همچنين پس از ارائه اليحه بودجه، احمدى نژاد از تغييرات اساسى در سال 
97 حرف زد: «مگر قرار است سال آينده چه اتفاقى در كشور بيفتد و چه 
انتخابى صورت بگيرد كه مردم در آن نقشى ندارند كه بودجه اين  گونه بسته 
شده است؟»حاالنيز مشايى دوباره يك ياداشت در كانالش منتشر كرده است كه 
درصورتى كه حاكميت «اشتباهات و خطاهاى حكومت» را نپذيرد. شرايط تازه 
اى را توصيف مى كند او مى نويسد: «امروز، 26دى، يادآور يك روز شاد در 
فضاى پرالتهاب سال57 است؛ روزى كه مردم با بوق زدن و روشن كردن چراغ 
خودروها و دردست گرفتن صفحه  اول روزنامه اى كه با تيتر «شاه رفت»، نتيجه  
همبستگى ملت را اعالم مى كرد، اميد به پيروزى نهايى انقالب شان را ابراز 

مى كردند.»
مشايى از اهميت 26دى درتاريخ ايران سخن گفته به طورى مبهم از سقوط و 
«از دست دادن شأن» افراد مى گويد: «26دى ها در همه  جوامع نشان مى دهد كه 
هر كس حساب خود را از مردم جدا مى كند، با از دست دادن شأن خود، روزى 
بايد سرافكنده و ذليل از مردم جداشود!» اما اصلى ترين بخش حرف هاى او در 
پايان اين نوشته آمده است. او امروز را با سال پايانى رژيم پهلوى مقايسه كرده 
مى نويسد: «بايد به اين نكته توجه داشت كه اگر شاه در 26دى ماه56، با قبول 

اشتباهات و خطاهاى دستگاه حكومتى، از مردم عذر مى خواست و به اصالح 
امورهمت مى كرد، شايد ديگر ناچار نمى شد در 26دى ماه از كشور بگريزد!» 
پرسش اين است: «منظور مشايى از كسى كه بايد همچون «شاه»، «اشتباهات و 
خطاهاى دستگاه حكومتى» را بپذيرد و «از مردم عذرخواهى» كند، قبل از آنكه 
«از كشور بگريزد» كيست؟» مشايى در ادامه با حالتى تهديد گونه از ديرشدن 
و از دست رفتن فرصت سخن گفت و مى نويسد: «از اين رو، بايد دانست كه 
براى جبران اشتباهات و اصالح رويه ها و مبنا قراردادن منافع و نظرات مردم در 
تصميم گيرى هاى سياسى، اقتصادى و... هميشه فرصت وجود نخواهد داشت و 
شايد 26دى 97 براى انجام يك اصالح فراگير و بزرگ دير باشد و شايد ملت 
ديگر اعالم تغيير روش ها از سوى برخى مسئوالن و پيوستن به صف مردم را 
از آنان نپذيرد!» مخاطب مشايى و تيم احمدى نژاد كيست؟ آيا ادعاى برخى در 
مورد فراخوان دادن براى تجمعات اخير و كليد زدن اتفاقات با تيم احمدى نژاد 
حقيقت دارد؟ اين افراد كه در سه هفته گذشته سكوت كرده بودند، چرا با 
فروكش كردن دامنه اعتراضات، مشايى سكوتش را شكست و سال 97 را معادل 

57 گرفت؟/قانون

ارزيابى احمد خاتمى از اعتراضات اخير
عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: اغتشاشگران به بيست حوزه علميه حمله 
كردند، شبيه حمله رژيم پهلوى به مدرسه فيضيه بود، به 15 دفتر امام جمعه نيز 
حمله شد، به آن ها خط داده بودند تا به اين مراكز حمله كردند، طراح اين فتنه 
سرويس هاى جاسوسى غربى بودند و رهبر انقالب فرمودند، هزينه آن را يكى 
از كشورهاى پولدار منطقه تأمين كرده كه منشور عربستان سعودى بود و مجرى 
آن منافقان و ذيل آن ها سلطنت طلبان بودند. وى خاطرنشان كرد: بنا داشتند 
سالح را كم كم وارد كشور كنند و ماه بهمن را در كشور به خاك و خون بكشند 
حاال برخى ساده انديشانه مى گويند حاال دو سه مغازه را شيشه شكستند، بدانيد 
آن ها براى براندازى نظام به ميدان آمده بودند، جاى تعجب است كه چرا برخى 
از نمايندگان مجلس كه دغدغه آن ها مقابله با اغتشاش باشد به دنبال آزادى 
اغتشاشگران هستند،  البته در نماز جمعه گفتم كه با بازى خوردگان با رأفت 
برخورد شود ولى حساب اغتشاشگران جداست. آيت اهللا خاتمى گفت: در فتنه 
اخير متعرض به قله نظام شدند كه ديگر هيچ حرمتى در كشور نباشد اين توطئه 
بسيار خطرناكى در كشور بوده و هست، ما جان را براى رهبرى مى دهيم و مثل 

مردم شعار مى دهيم ما اهل كوفه نيستيم على تنها بماند. /فارس

آيت اهللا شبيرى زنجانى: در مالقات اول
 از هاشمى خوشم نيامد

از  زنجانى(ره)  سيداحمد  آيت اهللا  فرزند  زنجانى  شبيرى  سيدجعفر  آيت اهللا 
مبارزان پيش از انقالب، استاد حوزه و دانشگاه و مشاور عالى رئيس قوه قضائيه 
در گفت وگو با جماران، به بيان ماجراى آشنايى رهبر معظم انقالب و مرحوم 
آيت اهللا هاشمى و همچنين خاطراتى از روزهاى مبارزه پرداخته است. يكى از 
نكات مهم در گذشته آيت اهللا شبيرى زنجانى كه برادر آيت اهللا العظمى سيد 
موسى شبيرى زنجانى از مراجع تقليد است، اولين ديدار و آشنايى رهبر معظم 
انقالب و آيت اهللا هاشمى در منزل اجاره اى ايشان در كربالست. بخش هايى 
از اين گفت وگو در ادامه مى آيد. اين موضوع و خاطره در منزلى كه ما براى 
اقامت در بين الحرمين گرفته بوديم، روى داد. به همراه آقاى هاشمى و برخى 
از دوستان به كربال رفته بوديم. من اولين بارى كه وارد صحن امام حسين(ع) 
مى شدم، در صحن متوجه شدم كه آقاى خامنه اى از صحن روبه رو تشريف 
مى آورند. آخرين بارى هم كه ايشان را مالقات كرده بودم، 13 روز پيش از آن 
بود و قرار نبود كه من به كربال بيايم. تا مرا ديدند گفتند چه زمانى آمده ايد من 

در جواب شان گفتم تازه آمده ايم.
 گفتم موقعيت خوبى است كه با بعضى از دوستان كه از ايران آمده ايم آشنا 

شويد، به منزلى كه در كربال گرفته بوديم، رفتيم. آقايان هاشمى و ربانى 
املشى و شيخ محمد هاشميان و چند نفر ديگر در منزل ما بودند. در آن 
جلسه اين چند نفر با هم آشنا شدند و از آن به بعد آقاى خامنه اى و هاشمى 
دوستى زيادى با هم پيدا كردند. آشنايى اين بزرگواران در آنجا اتفاق افتاد. 
در زمان رياست جمهورى آقا، زمانى كه چگونگى سفر رفتنم را برايشان 
نقل كردم، فرمودند بسيار جالب است و تا به حال جريان اين سفر را بازگو 
نكرده بوديد. بعد از نقل داستان فرمودند «آيا مى دانيد در اين سفر مسبب 
آشنايى من با آقاى هاشمى شديد؟ اول كه با آقاى هاشمى مالقات داشتم 
از ايشان خوشم نيامد، اما تجربه كرده ام هرگاه با كسى كه در نگاه اول از او 
خوشم نيامده است و بعد با هم رفيق شده ايم آن رفاقت دوام داشته است» 
كه  زمانى  (مى خندد)در  هستيد.»  افراد  آن  جزو  نيز  «شما  فرمودند  بعد  و 
مقام معظم رهبرى رئيس جمهورى بودند من با خود فكر كردم وقتى آقاى 
اردبيلى كنار بروند فعاليت هايى كنيم كه آقاى هاشمى رئيس ديوان عالى 
كشور شوند. روال اين گونه بود كه امام، دادستان و رئيس ديوان را بايد 
معرفى مى كردند من فكر كردم كه آقاى هاشمى را به عنوان رئيس ديوان 
عالى كشور به امام پيشنهاد دهم. بعد متوجه شدم كه گفتند آقاى هاشمى 
رقت قلبى دارند و مى گويند نمى توانم مثًال حكم اعدام را تأييد و امضا كنم 
از اين جهت متوجه شدم نه نمى شود واقعاً هم اين گونه بود. شما مى ديديد 

كه خيلى مواقع در نماز جمعه گريه شان مى گرفت.

جمع مشهد آرام بود؛ بعدش هم نماز جماعت خواندند
محمدنبى حبيبى، دبيركل حزب مؤتلفه گفت: با توجه به اطالعات دريافتى 
ما صبح روز حادثه، تجمعى در اعتراض به مشكالت اقتصادى شكل گرفت 
كه هيچ گونه تخلف يا تخريب و اذيتى در آن ديده نشد و در پايان هم با 
نماز جماعت تمام شد. اما بعدازظهر همان روز به فاصله يكى دو ساعت 
هيچ  رفتارهاى شان  و  شعارها  كه  آمدند  مشهد  شهر  از  جايى  در  كسانى 
ارتباطى به تجمع كننده هاى صبح نداشت. اين بد است كه رفتارهاى تخريبى 
زندگى  فشارهاى  كه  بدانيم  مردمى  به  مرتبط  را  عده اى  ساختارشكنانه  و 
باعث شده بود تا صداى اعتراض شان بلند شود. همه مى دانند كشورهايى 
هستند كه در هر شرايطى تالش شان را به كار مى گيرند تا فضاى ايران را 
ناآرام كنند و در اين مقطع هم، عنادشان را با تحريك گروهى اندك در 

داخل نشان دادند. /روزنامه وقايع اتفاقيه

عارف: فرياد هم مى كشم اما فعال 
فحش مى خورم و ساكتم

مسائل  نمي خواهيم  ما  كه  است  اين  مسأله  گفت:  عارف  محمدرضا 
است.  مهم  خيلي  ما  براي  انسجام  كنيم.  مطرح  خيلي  را  درون تشكيالتي 
براي اينكه انسجام حفظ شود، سكوت، تحمل، سعه صدر و بعضا فحش 
خوري را يك اصل مي دانيم. شرايط كشور ايجاد مي كند كه ما انسجام خود 
را حفظ كنيم، همدلي و همراهي داشته باشيم. فكر مي كنيد مدتي كه در 
مجلس هستم، چند دقيقه مي شود كه تنها باشم؟ گاهي مي خواهم چند دقيقه 
بيرون بروم، تا بلند مي شوم، دوستي مي رسد. يعني وقتي ساعت 9 صبح 
مي خواهم 10 دقيقه بيرون بروم و برگردم، ساعت 11 و نيم مي شود و هنوز 
وقت نكرده ام. اتفاقا كار من مهم تر از آن است كه به همكاران بگويم بنده 
را تنها بگذارند چون مي خواهم نطق دودقيقه اي كنم و سه ساعت بنشينم و 
نطق تهيه كنم، نمي دانم. اگر مسأله شخص محمدرضا عارف مطرح باشد، 
آن كار بهتر است كه هر هفته صدايم از تريبون مجلس به نحوي پخش 
شود و صداي محمدرضا عارف شنيده شود. اما اگر بحث گفتمان باشد، 
پيگيري، پيشرفت و به نتيجه رساندن برنامه ها و رايزني با همكاران مدنظر 

باشد/اعتماد
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سى سيا

تالش كردند از موجى كه خود ساختند، سوارى 
بگيرند و فضاى رسانه اى عليه رئيس جمهورى 
راه بيندازند اما وقتى ادعاها تكذيب شد، تكذيب 
را عقب نشينى قلمداد كردند تا مجبور نشوند نه از 
مردم، بلكه حداقل از مخاطبان خود به خاطر يك 

هفته فضاسازى غير واقعى عذرخواهى كنند
اما  خوردند  بسته  در  به  هم  باز  دولت  «منتقدان 
بسته  در  اين  مقابل  كه  دارند  اصرار  همچنان 
دستمايه  با  كردند  تالش  بار  اين  آنان  بايستند. 
قراردادن يك ادعاى كذب و انتساب يك جمله 
اساساً بر زبان نيامده به رئيس جمهورى، بار ديگر 
موج رسانه اى عليه رئيس جمهورى راه بيندازند؛ 
گسترده  نشر  و  مجازى  فضاى  كه  اين  از  غافل 
هواى  دو  و  بام  يك  و  موج سازى ها  اطالعات، 
از  كردند  تالش  آنان  مى كند.  برمال  را  مدعيان 
موجى كه خود ساختند، سوارى بگيرند و فضاى 
رسانه اى عليه رئيس جمهورى راه بيندازند اما وقتى 
ادعاها تكذيب شد، تكذيب را عقب نشينى قلمداد 
كردند تا مجبور نشوند نه از مردم، بلكه حداقل از 
مخاطبان خود به خاطر يك هفته فضاسازى غير 

واقعى عذرخواهى كنند.

آغاز ماجرا از يك انتساب كذب
جمع  در  رئيس جمهورى  سخنرانى  از  ماجرا 
در  روحانى  شد.  آغاز  اقتصاد  وزارت  مديران 
اين نشست با تأكيد بر اين كه دولت از انتقاد 
استقبال مى كند و معتقد است كه همه بايد نقد 
براى  كشور  در  استثنايى  «هيچ  گفت:  بشوند، 
انتقاد كردن وجود ندارد و در كشور ما معصوم 
نداريم. ضمن اين كه پيامبر اسالم(ص) هم به 
مردم اجازه انتقاد مى دادند و باالتر از مقام پيامبر 
در تاريخ وجود ندارد.» وى اضافه كرد كه «ما 

در زمان حكومت معصوم(ع) هم نقد داريم.»
در  جمله  يك  سخنرانى،  از  پس  ساعاتى 
دست  به  دست  مجازى  و  رسانه اى  فضاى 
مدعى  جمله  اين  به  استناد  با  برخى  و  گشت 
«امام  كه  است  گفته  رئيس جمهورى  شدند 
زمان(عج) هم قابل نقد است.» دوشنبه گذشته 
ضمن  اطالعيه اى  طى  رئيس جمهورى  دفتر 
تكذيب محض خواندن انتساب اين جمله به 
رئيس جمهورى تأكيد كرد كه «تقطيع و تحريف 
هدفمند جمالت رئيس  جمهور، ابتدائاً از سوى 
يك چهره سياسى بيان شد و متأسفانه زمينه ساز 

رسانه ها،  از  گروهى  موضع گيرى  و  قضاوت 
اشخاص و برخى تشكل هاى حوزوى گرديد.» 
هر چند دفتر رئيس جمهورى اسمى از اين چهره 
سياسى نياورد اما شواهد حاكى از آن است كه 
رئيس  ضرغامى،  عزت اهللا  سياسى،  چهره  اين 
اساسًا  جمله  است.  صداوسيما  سازمان  اسبق 
اطالع رسانى  پايگاه  در  نه  اشاره،  مورد  كذب 
رياست جمهورى يا خبرگزارى ها، بلكه نخستين 
بار در كانال «تلگرام» اين فعال سياسى اصولگرا 

منتشر شد.
ضرغامى، با انتشار پستى در كانال خود مدعى 
گفته  خود  سخنان  در  رئيس جمهورى  كه  شد 
است كه «امام زمان(عج) هم قابل نقد است.» در 

ادامه منتقدان روحانى به جاى رجوع به 
اصل، متن يا فيلم سخنرانى، همين جمله 
ادعايى منتشر شده در كانال ضرغامى را 

مبناى اظهار نظرهاى خود قرار دادند.

موج سوارى روى تحريف 
خودساخته

پس از آن كه ضرغامى پاس گل را به 
هم جناحى هاى خود داد، طبيعى بود كه 
آنان نيز فرصت را غنيمت بشمارند. از 
آن پس بود كه خبرگزارى هاى همسو، 
بر پايه همين ادعاى ضرغامى به توليد 
گفت وگوهاى  و  گزارش ها  اخبار، 
بسيارى روى آوردند؛ امرى كه در نهايت 
زمينه ساز موضع گيرى و صدور بيانيه از 
نهادهاى  و  شخصيت ها  برخى  سوى 
دينى در قم نيز شد. اوج اين تالش ها 

واحد   5 دانشجويى  بسيج  نامه  در  مى توان  را 
آيت اهللا  به  خطاب  بزرگ  تهران  آزاد  دانشگاه 
ادعاى  اين  به  اشاره  با  نويسندگان  ديد.  جنتى 
رئيس جمهورى  اظهارات  ساير  نيز  و  كذب 
شوراى  دبير  از  حسين(ع)  امام  مذاكره  درباره 
نگهبان خواستند «از آنجايى كه شرط عضويت 
اجتهاد  و  اعلميت  رهبرى  خبرگان  مجلس  در 
ضمن  است  خواهشمند  است،  آن  اعضاى 
الزم  دستورات  روحانى،  آقاى  جناب  احضار 
را در خصوص به عمل آوردن آزمون كتبى و 
مراجع  از  دستخط  آوردن  يا  ايشان  از  شفاهى 
عظام تقليد كه تأييدكننده اجتهاد ايشان باشد، 
مبذول فرماييد. انتظار مى رود در صورت اثبات 

جناب  اجتهادى  و  علمى  صالحيت  فقدان 
خبرگان  مجلس  در  ايشان  عضويت  روحانى، 

رهبرى ملغى اعالم گردد.»
اين  انتساب  رئيس جمهورى  دفتر  وقتى  حتى 
جمله به رئيس جمهورى را تكذيب كرد، يك 
«عقب نشينى  به  آن  از  اصولگرا  خبرگزارى 
امام  نقد  جواز  درباره  اظهاراتش  از  روحانى 
معصوم» تعبير كرد. اين خبرگزارى اين بخش 
از فيلم سخنرانى رئيس جمهورى را منتشر كرد 
نداريم.  معصوم  كشور  در  «ما  است:  گفته  كه 
كرد،  ظهور  دوازدهم(عج)  امام  اگر  وقتى  يك 
آن وقت هم مى شود نقد كرد. پيغمبر(ص) هم 
در  پيغمبر  از  باالتر  ديگر  و  مى داد  نقد  اجازه 

اين فيلم و همين بخشى  تاريخ نداريم.» اتفاقاً 
به  كرده،  منتشر  دولت  منتقد  خبرگزارى  كه 
جمهورى  رئيس  تنها  نه  مى دهد  نشان  خوبى 
چنين جمله اى بر زبان نياورده، بلكه مراد او از 
نقد، همچون نقد در زمان پيغمبر، نقد حكومت 
است و نه نقد معصوم(ع) و اين كه در زمان 
ظهور  زمان  در  و  داشته  وجود  نقد  هم  پيامبر 
امام زمان هم مى توان فضاى نقد را داشت. اما 
عجيب آن كه خبرگزارى اصولگراى ديگرى با 
صحه گذاشتن بر ادعاى ضرغامى مبنى بر اين 
است،  گفته  چيزى  چنين  رئيس جمهورى  كه 
را  چيزى  چه  رئيس  جمهورى  «دفتر  پرسيد: 

تكذيب كرد؟»

منتقدان رئيس جمهورى
 ديروز چه گفتند؟

منتقدان  كه  رئيس جمهورى  سخنان  از  بخشى 
كه  مى دهد  نشان  كردند،  مناقشه  آن  درباره 
و  است  حكومت  نقد  نقد،  از  روحانى  منظور 
فعاالن  از  مهديان،  محسن  معصوم(ع).  نقد  نه 
خود  «تلگرام»  كانال  در  اصولگرا  رسانه اى 
نوشت كه «روايت غالب از اين سخنان اين بود 
كه روحانى عصمت را زير سؤال برده و گفته 
است كه معصوم هم مى تواند خطا كند و بايد 
نقد شود اما ماجرا اين نيست. اشاره روحانى به 
اهميت و حرمت نقد در جامعه است و اشاره 
مى كند كه حتى در زمان حكومت معصوم هم، 
مردم ولى را نقد مى كردند اما اين جمله 
داراى  معصوم  كه  معناست  بدين  نه 
كه  است  جهت  اين  از  بلكه  خطاست 
معصوم اين اجازه را مى داده است. مگر 

غير اين است؟»
نهج   216 خطبه  به  ادامه  در  نويسنده 
البالغه استناد مى كند كه در آن على(ع) 
صريح مى فرمايند كه من را نقد كنيد. نكته 
اينجاست كه ضرورت نقد حتى در دوران 
حكومت معصومين، پيش از اين از سوى 
رئيس جمهورى  منتقد  مطرح  چهره هاى 
هم بيان شده است اما گويا در آن زمان 
چنين موشكافى هايى مرسوم نبوده است 
كه به گويندگان اين سخنان ايراد گرفته 
گرفت  فرض  مى توان  كه  اين  يا  شود. 
هستند  آزاد  جمالت  اين  بيان  در  آنان 
چهره  يك  عنوان  به   رئيس جمهورى  اما 

روحانى از چنين حقى برخوردار نيست.
آن چه ديروز «ايسنا» از آيت اهللا مصباح يزدى 
سخنان  معناى  به  شبيه  معنايى  كرد  منتشر 
مى كند.  متبادر  ذهن  به  را  رئيس جمهورى 
«جامعه  كتاب  در  كه  اظهارات  اين  اساس  بر 
مدير  شده،  منتشر  قرآن»  نگاه  از  تاريخ  و 
خمينى(ره)  امام  پژوهشى  و  آموزشى  مؤسسه 
با بيان اين كه «رهبر بايد نسبت  به انتقادات و 
گوش  زيردستانش  گوناگون  عيب جويى هاى 
رهبران  «حتى  مى گويد:  باشد»،  داشته  شنوا 
معصوم (عليه السالم) يا به  علت اين كه بعضى 
از مردم به عصمت شان پى  نبرده بودند يا بدين 
قصد كه ديگران را تعليم  و تربيت كنند و نشان 

رهبرى  از  حدى  هر  در  فرد،  هر  كه  بدهند 
و  انتقادات  به  باشد،  انتقادپذير  بايد  هست، 
مردم  از  و  مى سپردند  گوش  عيب جويى  هايى 
مى خواستند كه از عرضه و ارائه آرا و نظريات 
خود دريغ نورزند.» با اين حال آيت اهللا مصباح 
و  مخالفان  با  همصدا  توئيتى  در  ديروز  يزدى 
مردم  «مى گويند  نوشت:  روحانى  منتقدان 
مى توانند بر امام معصوم هم خرده بگيرند، انتقاد 
كنند و در جايى فرمانش را اطاعت نكنند. اين 
مطالب را نه در پشت كوه قاف كه در پايتخت 
جمهورى اسالمى ايران گفته اند! با وجود اينان، 

امام زمان چقدر بايد خون دل بخورد؟!»

مدعيان اخالق!
محسن مهديان كه يك فعال رسانه اى اصولگرا 
فهم  «اين  كه  نوشت  مطلب  همان  در  است، 
روحانى  سخنان  از  گرفته  صورت  روايت 
شود  گفته  شايد  نيست.  مهم  اما  است؛  اشتباه 
دفتر  اما  است  داشته  لسان  سهو  هم  روحانى 
ادامه  است.  كرده  تكذيب  هم  رئيس جمهورى 
عواقب  است.  انصاف  خالف  ماجرا  اين  دادن 
يك  رئيس جمهورى  كنيم.  نظاره  هم  را  ماجرا 
حرف  عصمت  مخالف  كه  شيعه  مملكت 
نمى زند. اساساً براى انتقاد از روحانى نيازى به 

تشكيك در اين سطوح نداريم.»
از  يكى  و  امداد  كميته  رئيس  فتاح،  پرويز 
چهره هاى اصولگرا هم ديروز در همايش «خبر 
خوب» گفت: «حق نداريم چون منتقد دولتيم، 
هر چه دلمان خواست عليه اش بگوييم. اگر يك 
رسانه اى منتقد دولت است بايد هر چه دلش 
خواست عليه دولت حرف بزند؟ دولت براى 
قانون  تابع  بايد  ما  و  است  اسالمى  جمهورى 
باشيم. حاال چون با دولت چپ افتاديم و به او 
رأى نداديم بايد همين جور دولت را بكوبيم؟»

اما با وجود چنين تصريح و تأييد كذب بودن 
اصولگرا،  سياسى  فعال  اين  سوى  از  ادعاها 
رئيس جمهورى  به  را  كذب  جمله  ابتدا  كه  آن 
و  برنگشته  خود  ادعاى  از  هنوز  كرد،  منتسب 
اشتباه سنگين خود را اصالح نكرده است. اين 
در حالى است كه رئيس اسبق صداوسيما ديروز 
در همايش «خبر خوب» گفت كه «خبر دروغ 
توهين به مخاطب است و بايد كسى كه خبر 

دروغ مى دهد، هو بشود.»

هجوم به روحانى با استناد به تحريف خودساخته
Bamdadzagros.news@gmail.com

پيامدهاى
 درگذشت آيت اهللا

سياستمدار  يك  كه  قديس  يك  نه  را  هاشمى  آيت اهللا 
اليگارشى  از  عبور  براى  كشور  امروز  آنچه  مى دانم، 
پيام  كه  داخل  در  صدا  پر  و  تندرو  سياسى  گروه هاى 
بيرونى اش تبديل رقابت سياسى به جنگ قدرت است، 
بيش از همه و بيشتر از هميشه، به آن نياز دارد.ظرفيت 
رفسنجانى در سال 88 و جذب معترضان داخلى و جمع 
هاى  هجمه  و  ها  هزينه  چه  اگر  خود،  گرد  آنان  كردن 
سنگين و سختى را بر عليه، او در پى داشت اما او توانست 
بيگانگان را از سوء استفاده از اين شرايط محروم و نااميد 
سازد و از طرفى از اين پتانسيل براى انتخابات سال 92 

بهره ببرد.
نقش رفسنجانى در پذيزش قطعنامه 598 و پايان جنگ 
براى آنان كه دستى در مسايل جنگ داشتند روشن است 
و نيز وقتى صدام به كويت حمله كرد و امريكا در مقابلش 
ايستاد و ژست مبارزه با استكبار گرفت و برخى در داخل 
پيشنهاد همكارى با صدام براى مبارزه با امريكا را دادند؛ 
رفسنجانى بود كه آشكارا در مقابل اين پيشنهاد ايستاد. 
او صدام ضعيف را براى عمل به تعهداتش، در برابر 

قطعنامه به هر چيز ديگرى ترجيح مى داد.
ويژه  به  منطقه  عربى  كشورهاى  سران  با  او  روابط 
اين  از  غرب  و  امريكا  استفاده  سوء  از  مانع  عربستان 
بود،  شده  جنگ  از  پس  ايران  تضعيف  براى  كشورها 
برابر  در  آنها  ايستادگى  و  عربستان  در  الخبر  ماجراى 
فشار امريكا در مقصر معرفى كردن ايران ناشى از همين 

توان آيت اهللا بود.
رفتار  بدون   92 سال  در  روحانى  حسن  پيروزى 
سياستمدارانه آيت اهللا در ثبت نام به عنوان كانديداى 
رياست جمهورى و رد صالحيت او و سپس حمايت 
آشكار از روحانى به سادگى به دست نمى آمد، آيت 

اهللا و نفوذ او سرنوشت انتخابات را رقم زد.
اكنون جاى خالى او و نقش منحصر به فردش براى حل 
و فصل مسايل سياست داخلى، منطقه اى و بين المللى به 

شيوه خودش، كامال مشهود است.
سياستمداران كشور يك ظرفيت موثر و مهم در انسجام 
خود در هنگام گسست هاى سياسى از دست داده اند؛ 
كسى كه بتواند با تكيه بر توان، تجربه، كياست و توانايى 

خويش انان را از تشتت و گسست دور نمايد.
و  دولت  كابينه  اهللا  ايت  حيات  صورت  در  ترديد  بى 
شوراهاى مراكز استان به خصوص تهران تركيب ديگرى 
داشت و امروز روحانى نيز با هشتك ها و كمپين هاى 
مجازى مختلف براى فشار بر در پيش گرفتن رويه تند 

و شكننده در شرايط بحرانى پيش رو، مواجه نمى شد.

شـت ا د د يا على اكبر عبدالحسينى
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كارون

در نشست تخصصى اساتيد دانشگاهى با عنوان راه هاى برون 
ــواح با ابراز نگرانى از روند جامعه  ــت از مرگ كارون دكتر ن رف
ــايل اجتماعى گفت: مساله كارون از منظرهاى  امروزى و مس

مختلفى نگريسته مى شود.
وى با اشاره به اينكه كارون يكى از مناطق پايه گذار تمدن ايران 
است تصريح كرد: كارون سرمايه هاى زيادى را در ابعاد مختلف 
ــتان به ارمغان آورده كه سرمايه  ــاكنان جلگه خوزس براى س
اجتماعى يكى ديگر از سرمايه هايى است كه كارون پايه گذار 
ــد كه از قديم منطقه  ــراى اثبات آن مى توان دي ــوده و ب آن ب
ــر ايران پذيرا بوده است.  ــيارى را از سراس كارون مهاجران بس
اين جامعه شناس افزود: سرمايه فرهنگى كارون مشخصه اى 
است كه كمتر بدان توجه شده است، كارون و پل سفيد يكى 
از سازنده هاى هويت مردم اهواز هستند؛ اگر بپذيريم هويتى به 

نام خوزستانى بودن وجود دارد بايد آنرا احياء كنيم.
بوى تعفن كارون همه را آزار مى دهد

دكتر نواح با اشاره به اينكه اهواز منطقه اى فاقد طبقه باالست 
خاطر نشان كرد: اهواز به دليل شكل ماهوى آن، باعث گريز 

مردم توانمند به ساير شهرستان هاى كشور مى شود.
عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز وقوع سيل هاى سنگين را از 
مشخصه هاى اهواز دانست و اظهار: اكنون بوى تعفن كارون همه را آزار مى 

دهد و ديگر خبرى از نماد كارون وجود ندارد.
وى از بين رفتن نمادهاى شهر را موجب سرخوردگى شهروندان خواند و افزود: 
كارون مى توانست به عنوان يك سرمايه فرهنگى باشد، كارون براى ما سرمايه 
نمادين است و چه بخواهيم يا نخواهيم ما با كارون زندگى مى كنيم، در ميان 

نويسندگان و شعرا كارون همواره يكى از شاخصه هاى شهر اهواز بوده است.
مديران و نمايندگان اسبق بايد مواخذه شوند

دكتر نواح در ادامه خطاب به برگزاركنندگان نشست تخصصى گفت: به جاى 
ما اساتيد دانشگاه؛ بايستى مديران سابق و نمايندگان اسبق اهواز را دعوت مى 
كرديد و ايشان را مورد مواخذه قرار مى داديد كه چطور اين روند قهقهرايى بر 
اهواز حكمفرما شده است. دكتر نواح در پاسخ به اين سوال خبرنگار تابانيوز كه 
ــتان در مقايسه با اصفهان دلبستگى تنگاتنگى با رود هويت  چرا مردم خوزس
ــان ندارند گفت: خوزستان هويت خود را گم كرده است. از يك زمان  بخشش
تفاوت ها در اثر سوء سياست هاى مديريت جامعه تبديل به اختالف شده است. 
پيش از اين ما هم آبادانى بوديم و هم خرمشهرى، تفاوت در ميان ما بود، اما 
ــكالت خود و دست  ــتان به جاى حل مش اختالف نه! وى افزود: مردم خوزس
يافتن به راه حل برون رفت از مسايل دست به مهاجرت از اين استان زده اند.

مديران خاطى از مردم گريزانند
در ادامه جلسه دكتر سودانى حقوقدان و استاد دانشگاه با اشاره به پيشنهاد دكتر 
نواح در خصوص مواخذه و پرسش از مسوولين اسبق نسبت به عملكرد زيانبار 
محيط زيستى شان گفت: اين مديران و نمايندگان در حق مردم جنايت كردند 
و بدون شك در صورت دعوت در چنين محافلى در ميان مردم حضور نخواهند 
يافت. وى ضعف قانون گذارى را يكى از داليل تخريب محيط زيست دانست 
ــت تصويب نشده اند و اگر هم  و افزود: قوانين الزم در حمايت از محيط زيس
قوانينى نيز مصوب شده كارساز نبوده اند. دكتر سودانى اشاره اى هم به تغييرات 
اقليمى داشت و خاطر نشان كرد: كاهش نزوالت جوى و بارندگى در سالهاى 

اخير شرايط زيست محيطى را براى مردم سخت كرده است.
كارون متعلق به تمام مردم ايران است

اين استاد دانشگاه كارون را مورث بشريت دانست و افزود: كارون متعلق به تمام 
مردم ايران است و تنها تعلق به خوزستانى ها ندارد و بايد همه مردم به زنده بود 
اين رودخانه اهميت بدهند. وى در ادامه گفت: سياست هاى بد باعث كم آبى 
و ويران شدن خوزستان شده است و اگر قرار باشد مناطق كشور دچار تنش كم 

آبى شوند، خوزستان بايستى آخرين استان دچار تنش باشد.
در ادامه دكتر جعفرزاده عضو هيات علمى دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: 
تفاوت مردم استان هاى ديگر نسبت به خوزستان اين است به جاى بحث در 

مورد مشكالت در پى راه حل آن مى گردند.

ــتاد دانشگاه با پيشنهاد در نظر گرفتن حسابدارى ملى  اين اس
اظهار كرد: مسووالن براى تصميم گيرى بهتر مزاياى انتقال 
ــتان را با مضار آن مقايسه كنند، اگر منافع بيشتر  آب از خوزس
بود مردم خوزستان نيز با اين انتقال موافق خواهند بود. اما قطعا 

انتقال آب زيان بيشترى براى كل كشور خواهد داشت.
كل كشور بايد با انتقال آب كارون مخالفت كنند

ــوان هويتى براى كل ايران  ــه افزود: كارون به عن وى در ادام
ــت نه فقط خوزستان، اگر اعتراض و انتقادى و يا راه  و ايرانيس
كارى براى حل اين مشكل است بايد از جانب كل كشور باشد 
نه فقط مردم خوزستان. در ادامه نشست پرفسور محموديان در 
جواب به اين سوال كه ريختن زباله و فاضالب به درون كارون 
و انتقال آب آن باعث بروز چه مشكالتى مى شود؟ گفت: خليج 
ــهمى دارد يعنى نياز است آب سالم و فاقد  فارس از كارون س
ــى آب كارون باعث از بين  ــى به درون آن بريزد. آلودگ آلودگ
ــك شدن هورالعظيم و  رفتن گونه اى از جانوران آبزى و خش
طبعات جبران ناپذير زيادى شده است. وى براى جلوگيرى از 
ــدن كارون توسط فاضالب شهرى پيشنهاد داد: براى  آلوده ش
جلوگيرى از آلودگى 30 الى 40 درصدى كارون حداقل كار اين 

است كه فاضالب هاى شهرى قبل از ريزش به كارون تصفيه شوند.
كم شدن دبى كارون باعث اعتراض كشور هاى همسايه مى شود

وى در جواب به اين سوال كه اگر دبى كارون كم شود چه اتفاق امنيتى ممكن 
ــت رخ دهد تصريح كرد: كم شدن دبى كارون باعث اعتراض كشور هاى  اس
همسايه مى شود به گونه اى كه اين كشور بارها در اين زمينه دست به طرح 

شكاياتى بر عليه ايران زده است.
ــب كاهش دبى رود خانه  ــور را يكى از معاي ــد جعفر زاده پس زنى آب ش دكت
ــوم است فاضالب شهرى  ــت و گفت: همانگونه كه در دنيا مرس كارون دانس
ــائل زيست محيطى  را در رودخانه ها مى ريزند اما اين موضوع با رعايت مس

امكان پذير است.
وى در خصوص اقدامات اساتيد و دانشجويان مبنى بر اعتراض نسبت به 
ــاتيد در زمينه هاى انرژى، كشاورزى،  انتقال آب گفت: حدود 20 نفر از اس
ــم و صنعت پژوهش هاى گوناگونى در مخالفت با انتقال  شيالت، توريس
آب منتشر كرده اند اما بايد ديد كه آيا مسئوالن به اين پژوهش ها اهميتى 

مى دهند؟!
عضو هيئت علمى دانشگاه چمران در پايان با انتقاد از نحوه برخورد مسئولين در 
زمينه ارائه اطالعات تصريح كرد: عدم وجود اطالعات مانع بررسى طرح انتقال 

آب مى شود بنابر اين ما مسئول كم كارى مقامات ذى ربط نيستيم

ظالمان به كارون محاكمه شوند شـتطنـز ا د د يا

در  ــدن  ران ــخن  س
مقوله  ــت  اهمي ــاب  ب
ــوزش و پرورش»  «آم
ــلى پويا  در تربيت نس
و كارآمد يكى از آسان 
ترين  كاربردى  ترين، 
ــن  تري ــرف  پرمص و 
ــا در نظام  ــرد ه رويك
سخنورى جامعه است 
ــگر و سخنرانى را مى  ــنده، محقق، پژوهش و كمتر نويس
يابيد كه در اين باب قلم نزده باشد يا تحقيق و سخنرانى 
نكرده باشد. چرا اساساً حرف زدن و سخن گفتن به مراتب 
ارزان تر، آسان تر و كم هزينه تر از عمل كردن و به كار 

بستن است.
ــته كه شاهد رشد علمى شتابنده  در طول چهار دهه گذش
ــورهايى كه به مراتب از  ــيارى از امور بوديم،  كش در بس
نظر علمى و فرهنگى و اقتصادى در جايگاهى به مراتب 
ــعه را با جدى  ــير توس پائين تر از ما بودند حركت در مس
ــخنورى  گرفتن مقوله آموزش آغاز كردند و در عوض س
ــمار همايش و  در باب آموزش و پرورش ، برگزارى بى ش
ــمينار بى حاصل و تغييرات مداوم سيستم و  نشست و س
كتب آموزشى، اقدام به اجراى سياست هاى عملى مدونى 
ــت ها،  كردند كه ماحصل آن را ما در كنفرانس ها، نشس

سخنرانى ها و همايش هايمان آرزو مى كنيم!

آموزش و پرورش ورشكسته
ــوزى تصنعى به مقوله آموزش  بى هيچ ترديد نگاه و دلس
و پرورش و اختصاص و واريز بودجه قطره چكانى به اين 
سيستم بيمار و ايجاد تغييرات غير ضرورى فاقد ضمانت 
ــدس و محترم را به  ــال و روز اين جايگاه مق اجرايى، ح

حضيض ترين موقعيتش رسانده است.
ــته  ــورات در اين آموزش و پرورش ورشكس اصالح ام
ــش از 12 وزير به  ــه تا كنون بي ــال احتضار ك و در ح
ــى ماند كه با ادامه روند كنونى  خود ديده به رويايى م
ــد. چرا كه هر چند صباح اين  هيچگاه تعبير نخواهد ش
ــاختار معيوب با انبوهى از گرفتارى هاى پيش بينى  س
ــند بى يال و كوپال  ــده و نشده وزير جديدى بر مس ش
خود مى بيند كه تنها دغدغه اش بايد پر كردن كالس 
ــوده و تامين حقوق بخور  ــته و فرس ها با معلمانى خس

ــد! و نمير آنان باش
ــانه ملى از  ــت كه رس ــا جايى از خرك در رفته اس كار ت
ساخت يك مدرسه سه توسط نيروى هاى مسلح در نقطه 
ــر مرزى به وجد مى آيد و در چند وعده خبرى آن را  صف
با آب و تاب و ساير مخلفات پخش و باز پخش مى كند، 
در حالى داشتن مدرسه خوب و استاندارد حق همه دانش 

آموزان ايرانى است!
ــت.  ــتم نا گفته پيداس حال و روز معلمان نيز در اين سيس
معلمانى كه بدون تعارف تنها جسم شان در كالس است 
ــى تلفنى ها، داروخانه  ــان در آژانس ها و تاكس و روحش
ــگاه هاى امالك و  ــاورزى و بن و مغازه ها، زمين ها كش
ــبينانه ترين حالت در آموزشكده ها و دانشگاه ها  در خوش

است!
ــالش مضاعف فقط و  ــن اضافه كارى و ت ــه اي دردمندان
فقط براى داشتن يك زندگى حداقلى و گذراندن امورات 
ــت و تالش براى  ــاده و عادى اس روزمره يك زندگى س
ــد خانه و  ــور تفريح يا خري ــتر به منظ ــب درآمد بيش كس

سفرهاى داخلى و خارجى نيست!
ــاير ادارات بدون سر و صدا و جار و جنجال  در حاليكه س
حقوق كارمندان را افزايش مى دهند و گاهاً تاريخ اجراى 
ــى كنند، در  ــال قبل لحاظ م ــم را از چند س ــراى حك اج
ــراى افزايش حداقلى بايد نظام رتبه  آموزش و پرورش ب
ــود كه بعد از گذشت چند سال از تدوين آن  بندى اجرا ش
ــده است و زونكن اجراى نهايى آن  هنوز وارد فاز اجرا نش

از كشوى وزيرى به وزير ديگر منتقل مى شود!
البته از نظام آموزشى كه سهمش از رسانه ملى تنها پخش 
تيزر هاى تبليغاتى كالس هاى كنكور و آموزشگاه هاى 
ــهمى در هيچ كدام از  ــم نمونه اش س ــت، معل علمى اس
تصميم گيرى هاى نظام آموزشى ندارد، داشتن اضافه كار 
ذنب اليغفر محسوب مى شود و هيچ معلمى حق داشتن 
اضافه كارى ندارد، معلمان تصادف كرده، سرطانى و سكته 
كرده بايد تدريس كنند، انتخاب مديران و معاونان مدارس 
سليقه اى و رفاقتى است و .... بيش از اين انتظارى نيست 
و ماحصل چنين نگاه وسيستمى، پرورش و تعليم، تربيت 
نسلى است كه نه تنها درس خواندن اولويت شان نيست، 
ــه اندازه پر كاهى نگاه  ــه حرمت مدير و معلم را نيز ب بلك
نمى دارند و از توهين و درگيرى و فحاشى و ضرب و شتم 

و حتى قتل معلم در كالس درس ابايى ندارند!
سخن پايانى

ــعه هر كشور توجه  ــاس توس بى هيچ ترديد زير بنا و اس
ــت. اگر نوع نگاه  جدى به همه ابعاد آموزش و پرورش اس
ــوزش و پرورش  ــبت به آم ــئوالن نظام نس و نگرش مس
ــر كند و از اجراى برنامه هاى كوتاه مدت، عاريه اى،  تغيي
ــتخدام معلم با قدرت شنوايى  ــطحى و نخ نما نظير اس س
ــش مترى، طرح كشدار و من در آوردى  نجوا از فاصله ش
رتبه بندى، پر كردن كالس هاى درس تا 40 نفر، ضمن 
ــط معلمان غير  ــاى پولى، تدريس دروس توس خدمت ه
ــفره  تخصصى، تالش در جهت حذف اضافه كارى از س
فرهنگيان، تدريس اجبارى مديران و معاونين در مدارس 
ــاد من كاغذ  ــرح آنها مثنوى هفت ــاير مواردى كه ش و س
ــراى برنامه هاى كوتاه  ــتند، صرف نظر كنند و به اج هس
ــدت، ميان مدت و دراز مدتى روى بياورند كه عالوه بر  م
اختصاص بودجه داراى هدف و ساختار مشخصى باشند، 
شايد در آينده ثمرات و تبعات اين برنامه ريزى را ببينيم. 
البته به شرطى كه در اين بين كمبود بودجه را بهانه نكنند 
ــت و دلبازى و سخاوتمندى بخشى از درآمدهاى  و با دس
هنگفت اين كشور را به «ساماندهى آينده و آينده سازان 

كشور» اختصاص دهند!  شايد فردا دير باشد...

همچنان صنايع دستى خوزستان 
در هاله اى از ابهامات... 

ــوع  موض ــان  همچن  
ــتى  دس صنايع  تقويت 
ــتان در هاله اى  خوزس
ــرو رفته  ــات ف از ابهام
ــا وجود جمع  ــت و ب اس
ــدان  ــرى از هنرمن كثي
صنايع دستى در استان 
ــى آنها در  ــردر گم و س
بسيارى  مشكالت  رفع 
ــرو دارند بيشتر شباهت به يك زخم كهنه بى  كه در پيش
ــت.  دولتمردان امروز استان مى بايست  ــده اس مرهم ش
ــند، هرچند مديريت  ــم كارى ها باش ــخگويى اين ك پاس
ــى و اقتصادى فعلى گام هاى بنيادى براى  كالن فرهنگ

درمان اين زخم كهنه برداشته نشده است.
ــراث فرهنگى و  ــركل مي ــخ 28 دى 1395، مدي در تاري
ــگرى خوزستان با اعالم اين خبر كه تا پايان سال  گردش
حداقل 3 بازارچه صنايع دستى در اين استان داير مى شود 
گفت: «تا پايان تير 96 نيز 4 بازارچه صنايع دستى ديگر را 
ــر خواهيم كرد. بعالوه 3 طرح جديد داريم كه عبارتند  داي
ــهر،  ــتى در خرمش ــنتى و صنايع دس از موزه هنرهاى س
ــتى در منطقه آزاد اروند و  ايجاد پايانه صادرات صنايع دس
ــتى را داريم، كه مى توان  نمايشگاه بين المللى صنايع دس
ــت»  اما مدت هاست كه از  به اين 3 طرح نگاه ملى داش

تاريخ اعالم شده گذشته است!!!
هر چند بازارچه دائمى صنايع دستى شهيد كجباف در اهواز  
با اعتبار 13 ميليارد ريال در نيمه اول سال94 آماده افتتاح 
شد ولى با تغيير مديركل ميراث فرهنگى استان خوزستان 
و با گذشت مدت زمان طوالنى از راه اندازى بازارچه، هنوز 
ــده است.  هيچ فعاليتى در آن صورت نگرفته و افتتاح نش
ــخ كه مديريت امروز ميراث  ــرار و بيان اين واقعيت تل تك
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خوزستان در تقويت 
ــگام و پيشرو  حوزه هاى گوناگون فرهنگى و هنرى پيش
ــاد اسالمى استان مى باشد  تر از اداره كل فرهنگ و ارش
ــده  ديگر براى عالقمندان اين حوزه تكرارى و بيهوده ش
است. مديريت فعلى ميراث فرهنگى خوزستان فراموش 
كرده است براى تقويت پتانسل هاى زود بازده اقتصادى و 
مشاغل خانگى به واسطه توليدات صنايع دستى بومى بايد 
نكات راهبردى مديريتى و كليدى بسيارى را رعايت كند. 
ــى و حرفه اى  ــازمان فن ــش طرحى از س ــد وقت پي چن
ــتى بومى  ــتان با موضوع تقويت و آموزش صنايع دس اس
ــه ميكرد كه به نكات جالبى را برخوردم و وظيفه  را مطالع
ــتم با رعايت امانت در متن و تغييرات اندك در  خود دانس
ــراى آموزش مديريت فعلى ميراث فرهنگى، صنايع  آن ب
دستى و گردشگرى استان نقل كنم شايد سرلوحه كارخود 
در راستاى تقويت و توسعه صنايع دستى خوزستان نمايند 
ــازمان و  كه در بخش اول راهكارهاى براى هماهنگى س
ــروج از اين بحران و ركود در حوزه  ــت مالى براى خ تقوي

صنايع دستى شروع مى شود: 
ــى الويت هاى  ــايى و معرف ــت در صدد شناس 1)  نخس
ــتغال ثابت و زود بازده در  ــتى براى ايجاد اش صنايع دس
ــراى معرفى  ــيم 2) تالش ب ــراد عالقه مند باش بين اف
ــتگاه  ــان دس ــا، فضا، تجهيزات و كارشناس ظرفيت ه
ــتى در مناطقى  ــاى همكار جهت آموزش صنايع دس ه
ــد كمى و كيفى دارند 3) انجام فراخوان،  كه قابليت رش
ــازمان هاى  ــوزش ديدگان به س ــوت و معرفى آم دع
ــهيالت بانكى كم بهره  ــالح جهت دريافت تس ذى ص
ــترك و  ــگاه هاى مش ــد مدت براى بر پايى نمايش بلن
ــوزان حوزه  ــران و كار ام ــتاوردهاى صنعتگ ــه دس ارائ
ــوى توليد و فروش  ــتى 4) حركت بس هاى صنايع دس
ــازمان  ــتى بومى با همكارى س محصوالت صنايع دس
ــتاى حمايت از مشاغل خانگى5)  هاى مربوطه در راس
ــراى فراد جهت ارائه به  ــگارش تهيه طرح توجيهى ب ن
سازمان ذى صالح جهت دريافت منابع مالى مورد نياز 
ــى و ارائه مشكالت مربوط به  براى صنتعگرا 6) بررس
ــوزان به كار  ــتى كار آم ــروش و صادرات صنايع دس ف

ــتان. ــتغال اس گروه اش
ــنهادى نيز  ــن گزارش راهكارهاى پيش بخش دوم  اي
ــتان مطرح ميشود  ــتى و بومى اس براى احيا صنايع دس
ــتى مى  ــه هنرمندان صنايع دس ــترك هم كه درد مش
ــتى در  ــدازى بازارچه هاى صنايع دس ــد: 1) راه ان باش
ــهرى با مديريت شهردارى ها و انجمن  نقاط پرتردد ش
ــتى2) توجه به  ــى و صنايع دس ــراث فرهنگ ــاى مي ه
شرايط صنتعگران و حل مشكل بيمه آنها 3) شناسايى 
توليدات داراى قابليت بازاريابى و فروش با هدف رونق 
بازارچه هاى فروش صنايع دستى 4) ارتقا سطح كيفى 
ــى با هدف بهبود فضاى  توليدات در كنار مباحث آموزش
ــتى بر  ــازى و  توليد صنايع دس ــب و كار 5) برند س كس
ــازى در توليد 6) بازار يابى  ــاس نياز مردم و بهينه س اس
ــتاى رونق و گسترش صنايع دستى  و بازارسازى در راس
ــته بندى مناسب محصوالت صنايع  و پايدارى آن 7) بس
دستى 8) شناسايى استاتيد فن و عالقمندان و استفاده از 
تجربه استادكاران قديمى 9) بر طرف نمودن موانع مربوط 
ــتى و تسهيالت  به صدور مجوزهاى توليدى صنايع دس

مشاغل خانگى.

ــادآورى دوباره به برخى از مديران همه  در پايان جهت ي
ــتانى به حكايت سلطان سخن و حكمت،  چيزدان خوزس

سعدى بزرگ بسنده ميكنم كه مى فرمايند: 
توانگرى نه به مالست پيش اهل كمال

كه مال تا لب گورست و بعد از آن اعمال
من آنچه شرط بالغست با تو مى گويم
تو خواه از سخنم پند گير و خواه مالل

محل قابل و آنگه نصيحت قائل
چو گوش هوش نباشد چه سود حسن مقال

دبير انجمن ميراث فرهنگى و تاريخى نوژان كارون

Bamdadzagros.news@gmail.com

مجيد كيوانى وحيد حاج سعيدى

ــت كه درگير پديده گردو غبار است  ــال اس بيش از 15 س
ــا توفان گرد و غبار بهمن 95 كه باعث قطع آب و برق  ام
در تعدادى از شهرهاى خوزستان شد، مساله گرد و غبار را 
ــرد.  در پى اين حادثه، هيات دولت  وارد مرحله جديدى ك
طرح كوتاه مدت و بلندمدت مهار كانون هاى گرد و غبار 
در خوزستان را شامل نهالكارى و آبرسانى به كانون هاى 
بحرانى مصوب و اجرايى كرد. بزرگترين كانون گردو غبار 
خوزستان با 113هزار هكتار در جنوب شرق اهواز قرار دارد 
كه همين كانون عامل عمده ورود گردو غبار به شهر اهواز 
است. پس از توفان گردو غبار بهمن پارسال، كار بيابان زدايى 
ــت نهال در كانون هاى بيابانى اهواز به ويژه جنوب  و كاش
شرق اهواز شدت گرفت. در اين مرحله يك ميليون و 300 
هزار اصله نهال كشت شد كه غالب آنها كهور پاكستانى، گز، 

اكاليپتوس، آتريپلكس و ... بودند.
با اين وجود بسيارى از فعاالن محيط زيست كاشت نهال 
در اين منطقه بيابانى را به دليل شورى باالى زمين و دورى 
از منابع آب را نه به لحاظ اقتصادى به صرفه مى دانند و نه 
به نتيجه آن خوشبين هستند. در روزهاى گذشته برخى از 
انجمن ها و فعاالن محيط زيست با انتشار تصاوير خشك 
شدن نهال هاى كاشته شده در كانون بيابانى جنوب شرق 
اهواز بار ديگر به شيوه طرح هاى بيابان زدايى انتقاد كردند.

** كاسبان گرد و غبار ، 
پديده اى جديد در خوزستان 

دبير انجمن دوستداران طبيعت و محيط زيست خوزستان 
تنها راهكار پايدار حل معضل گرد و غبار را رهاسازى آب 
جلگه خوزستان شامل حقابه دشت ها، زمين هاى كشاورزى 
و تاالب ها دانست و گفت: نهال كارى زمانى مى تواند موثر 

باشد كه براى آن نيز حقابه در نظر گرفته شود.
ــراى اين نهال ها  ــى با بيان اينكه تامين آب ب هژير كيان
همچنان در هاله اى از ابهام است ادامه داد: ميانگين تبخير 
در خوزستان 2 هزار ميليمتر است همچنين با بادهاى داغ و 
آب و هواى خشك روبه رو هستيم كه تمام اين عوامل مانع 
كاشت و رشد نهال هستند. پژوهشگر حوزه محيط زيست 
مدعى شد: هزينه كاشت نهال در هر هكتار حدود 50 تا 70 
ميليون ريال است كه بيشتر توسط شركت هايى انجام مى 

شود كه هيچ تخصصى در اين حوزه ندارند.
وى مساله گرد و غبار را عامل پديد آمدن افرادى به گفته 
وى ’كاسبان ريزگرد› عنوان كرد و ادامه داد: شركت هاى 

بزرگ غيربومى در اين حوزه كار مى كنند.

كيانى با اشاره به اينكه كانون هاى گرد و غبار و مستعد آن، 
بالغ بر يك ميليون هكتار است گفت: بر اساس آمار تا 500 
هكتار از نهال كارى انجام شده از بين رفته كه تلف شدن 
منابع دولتى است. وى ادامه داد: اكنون اين پرسش مطرح 
است كه طرح مبارزه با گرد و غبار فقط شامل دشت هاى 
خوزستان است يا ذخيره گاه هاى ارزشمند اكولوژيكى كه 
ــد بزرگى براى توليد گرد و غبار است را  پايه توليد آب و س
هم شامل مى شود. دبير انجمن دوستداران طبيعت و محيط 
زيست خوزستان گفت: برخى از وجود آب مازاد در خوزستان 
سخن مى گويند درحالى كه به لحاظ علمى هيچ آب مازادى 
در طبيعت وجود ندارد. هم اكنون رودخانه كارون در كمترين 

ميزان آورد خود در طول 50 سال گذشته قرار دارد.

** به كاشت نهال در كانون جنوب شرق 
خوشبين نيستم

ــتى و منابع  ــازمان هاى مردم نهاد محيط زيس نماينده س
طبيعى اهواز نيز يادآور شد: در كاشت نهال تلفات 20 تا 30 
درصدى به دليل شورى زمين، كم آبى، آفات و بيمارى ها 
و... طبيعى است اما تلفات بيش از اين مقدار نيازمند بررسى 
است. مهرزاد مفتاحى مهم ترين عامل خشك شدن نهال 
ــت و افزود: طرح بيابان زدايى در جنوب  ها را كم آبى دانس

شرق اهواز به صورت فورى صورت گرفته است.
ــاره به اينكه به آينده اجراى اين طرح در كانون  وى با اش
هاى جنوب شرق اهواز خوشبين نيستم خاطر نشان كرد: 

موثرترين راه، رهاسازى آب در اين زمين هاست است زيرا از 
زمان هاى گذشته اين زمين ها آبگير بوده اند.

مفتاحى كاشت نهال را نابودى ثروت و به نوعى دوباره كارى 
عنوان كرد.

** پيشرفت 75درصدى طرح نهال كارى در 
جنوب شرق اهواز

رييس اداره منابع طبيعى و آبخيزدارى اهواز كانون جنوب 
ــرق اهواز را بزرگترين و بحرانى ترين كانون گردو غبار  ش
ــت و اظهار كرد: در اين عرصه با بحران آب و شورى  دانس

خاك روبه رو بوديم. 
فرزاد امين با بيان اينكه در برخى نقاط پيشرفت باالى 90 
ــت نهال داشتيم، افزود: در كانون  درصدى را در طرح كاش

ــرق اهواز به دليل مشكالت بيان شده پيشرفت  جنوب ش
حدود 60 درصد مطلوب است كه در مجموع به اين درصد 
رسيده ايم. وى درخصوص انتقادات فعاالن محيط زيست 
به خشك شدن نهال ها در اين كانون توضيح داد: تصاوير 
منتشر شده مبنى بر خشك شدن نهال ها، از زمين هايى 
ــده اما در آنها اصال نهالى  ــده كه پارسال حفر ش گرفته ش
كاشته نشده است. امين يادآور شد: پارسال بالغ بر چهارهزار 
هكتار عرصه به بسيج و سپاه پاسدارن تحويل داده شد كه 
حدود هزار و 500 هكتار كشت شده و به دليل كمبود نهال 
2 هزار و 500 هكتار براى امسال باقى ماند اما همان سال 
ــا را حفارى و براى  ــته بخش هاى زيادى از زمين ه گذش

امسال آماده كردند كه حال برخى مدعى خشك شدن نهال 
در آنها شده اند. وى ادامه داد:در برخى عرصه هاى نزديك 
به كانال آب به دليل آنكه مشكل تامين آب كمتر بود عالوه 
بر رشد 250 اصله نهال، بيش از هزار اصله درختچه گز هم 
به صورت خودجوش رشد كرد و در برخى نقاط به دليل نبود 
دسترسى سريع به آب پيشرفت 60درصدى را شاهد بوديم 
اما به صورت ميانگين مى توان گفت طرح كاشت نهال در 
كانون هاى جنوب شرق اهواز پيشرفت باالى 75درصدى 
داشته است. مسئول اداره آموزش، ترويج و مشاركت هاى 
مردمى منابع طبيعى خوزستان نيز با بيان اين مطلب كه 
ــرق اهواز با شورى باالى  عرصه هاى موجود در جنوب ش
زمين و گرماى بسيار روبه رو هستند اظهار كرد: پارسال به 
دليل اجراى فورى اين طرح، ميزان تلفات نهال ها مقدارى 
افزايش يافت. محمدعلى كلى افزود: برخى از فعاالن محيط 
زيست ادعا كرده اند كه نهال هاى 27 هكتار از چهار هزار و 
200 هكتار كشت شده در پارسال خشك شده اند. حتى اگر 
اين ادعا صحيح باشد به نسبت حجم كارى صورت گرفته 
رقم بااليى نيست چون از منظر ما پيشرفت 50 درصدى در 
اين بخش مطلوب است. وى به مشاركت مردم در اجراى 
اين طرح اشاره و خاطر نشان كرد: اداره كل منابع طبيعى 
خوزستان اين آمادگى را دارد كه براى شفاف سازى اذهان 
عمومى بازديدى از روند اجراى طرح بيابان زدايى در كانون 

جنوب شرق اهواز برگزار كند.
بر اساس مطالعات، مساحت كانون هاى فرسايش بادى و 
ــه هاى روان در خوزستان 280 هزار هكتار و وسعت  ماس
كانون هاى ُرسى 350 هزار هكتار است. كه كانون هاى 
رسى، بحرانى معرفى شده اند. حدود 40 هزار هكتار از اين 
كانون ها در جنوب و شرق اهواز كانون هاى فوق بحرانى 
ــتند كه در اولويت طرح مقابله با ريزگرد قرار دارد و از  هس
بهمن پارسال عمليات مهار كانون ها در آنها آغاز شده است.
ــال در بازديد از كانون هاى  وزير جهادكشاورزى مهر امس
جنوب شرق اهواز با ابراز اميدوارى از حل شدن مشكل گرد 
و غبار اين كانون در 2 سال آينده گفته بود: اميد است تا دو 
سال آينده اين معضل به شكل كامل برطرف شود به طورى 
ــى هم در منطقه بود با اين گياهان  ــه اگر در آينده توفان ك
ــده، مردم شهر اهواز به جاى گردو غبار از هواى  كاشته ش

مطبوع و تلطيف شده برخوردار باشند.
ــكل بيش از 15 ساله گرد  حال بايد منتظر ماند و ديد مش

و غبار در خوزستان در 2 سال آينده حل مى شود يا خير؟

هزارتوى آموزش و پرورش
 و بيم هاى پيش رو!

تبديل كانون هاى گرد و غبار خوزستان  به عرصه جدال فعاالن محيط زيست و منابع طبيعى
بالغ بر يك ميليون و 200 هزار هكتار از زمين هاى خوزستان را بيابان تشكيل داده كه نقش مهمى در ايجاد پديده گرد و غبار

 در اين استان دارند و گفته مى شود بين 30 تا 40 درصد اين گرد و غبارها منشا داخلى دارند.

چندين راه موفقيت آميز  در شكست خوردن 
كسب و كار در شهر  و ديار كارون!

سيدرحيم آقازاده
براى موفقيت در شغل، كار و تجارت، موسسات 
ــاى مختلفى در  ــود آمده،كالس ه زيادى بوج
ــهر و ديار ما تشكيل مى  ــهرها از جمله در ش ش
شود و آموزش هايى كه با بكار بستن آن ها مى 
توان كسبب و كار موفقى راه انداخت، سخنرانان 
فراوانى براى شركت در سمينارهاى موفقيت از 
ــك و با مدارج مختلف تحصيلى به  دور و نزدي
ــهر و ديگر شهرها رفت و آمد مى كنند  اين ش
ــب و كار را آموزش مى دهند و البته عالقه  و همه راز و رمز موفقيت در كس
ــه نتيجه دلخواه  ــتن اين آموزش ها ب ــز پس از درك و به كار بس ــدان ني من
ــانى از اينكه  ــى يا كس ــر ديگر دارد آمديم كس ــند اما قضيه يك س مى رس
ــود گردند خسته بشوند.  ــب هاى پرس هى پول دربياورند و هى موفق به كس
ــيدن نيستند  آخر پول درآوردن هم زحمت دارد و بعضى ها اهل زحمت كش
ــتند و نمى خواهند زحمت بكشند اين ها مى خواهند كمى تا قسمتى  يا هس
در كسب و كار (ناموفق) شوند حاال در مقابل آن همه كالس هاى موفقيت 
كسب و كار بايد (راهكارى) باشد كه اينان بتوانند در كوتاه مدت به آن دست 

يابند تشكيل كالس و تشكيل كارگاه هاى آموزشى يكى از اين راهكارهاست.
همانگونه كه اعالم شد هدف اين وركشاپ ها ورشكستگى يا عدم موفقيت 
آن هم با تضمين است كمى هوشمندى مى خواهد و كمى تجربه پيشينيان 
ــرد و سرما نزديك مى شديم  ــتن. در گذشته وقتى به فصل س را به كار بس
ــندگان پوشاك فروشگاهايشان پر مى شد از لباس هاى پشمى، بارانى  فروش
هاى اعال و زيبا و گاه گران قيمت پالتوهايى با يقه هايى از پوست حيوانات 
ــت حيوان، انواع و اقسام لباس هاى چرمى با رنگ ها و  مختلف و شبه پوس
طرح هاى زيبا به اين اميد كه با اولين روز سرما مشتريان به مغازه ها هجوم 
برند براى خريد اين البسه كه البسه فصل سرما مى باشند در كفش فروشى 
ــتانى زيبا  ــام كفش هاى زمس ها هم اين چنين رفتار مى كردند انواع و اقس
ــتر زنانه، پوتين ها و چكمه هاى شيك و با قيمت  ــرنگ مردانه و بيش و خوش
ــگاه ها هم كاالى ديگرى كه  ــد. در بعضى ديگر از فروش باال عرضه مى ش
مخصوص فصل باران و بارانى است به فروش ميرسيد. حاال اگر كسى هوس 
ــب و كارش را دارد به همان شيوه عمل كند يعنى  ــت شدن در كس ورشكس
ــاك زمستانى در فصل زمستان، البسه بارانى و وسايل فصل باران مثل  پوش
ــت)  ــد كه خيلى زود يك (شكس چتر در فصل باران عرضه كند مطمئن باش
ــرمايى در اين شهر وجود  ــراغش خواهد آمد چرا كه نه س موفقيت آميز به س

ندارد نه بارانى.
ــك در ويترين مغازه هاى مى مانند كفش هاى  ــيك  و پي آن لباس هاى ش
زمستانى (مارك) در جعبه هاى خود به آرامى چرت مى زنند چترها زيبا و رنگارنگ 

با مدل هاى مختلف همچنان بسته خواهند ماند تا روزى كه فنرهايشان زنگ بزنند. 
از كاالى خانه هم مى توان گفت فروشگاه هاى بزرگ و كوچكى كه با آمدن فصل 
سرد به خيال اينكه مثل گذشته ها در زمستان هوا رو به سردى خواهد رفت و انواع 
بخارى ها و سايل گرمايشى را در فروشگاه چيده اند بى آنكه هيچ خريدارى به آن 

ها نگاه هم بكند چه برسد به اينكه قيمت بپرسد يا خريدارى بكند. 
و ديگر كاالهاى زمستانى همچين سرنوشتى را خواهند داشت و غبار كه روزانه 
ــهر را فراميگيرد بر اين اجناس مينشيند و آن ها را كهنه و كهنه تر مى سازد  ش
ــتان بيايد كه نمى آيد البسه و پوشاك (دمده) شده،  و اگر روزى و روزگارى زمس
دستگاه هاى گرمايشى هم كارايى خود را از دست داده چترها و وسايلى مانند آن 
از شدن زنگ زدگى از هم پاشيده شده و به اين صورت براحتى اين فروشندگان به 

(ورشكستگى) دست پيدا خواهند كرد.
اين طرح فوايدى هم دارد. شهردارى و مسئوالن شهر با خيال راحت مى توانند 
زمستان را به سر ببرند بى آنكه نگران آبگرفتگى محالت شهر باشند و ديگر نياز 
نيست جوى لجن گرفته و فاضالب خيابان ها را اليروبى كنند يا پمپ هاى لجن 
كش را كه مدت هاست در ميان لجن هاى فاضالب نشسته اند بيرون كشيده و 
ــهر داشته باشند كه با بارش  تعمير كنند يا دلهره اى از جوى هاى روباز مركز ش
ــدن آب باران در خيابان و جوى ها خودرويى يا انسانى در  ــطح ش باران و يك س

اين جوى ها بيفتد.
ــتان بى زمستان و سرمايى بى سرما بعضى ها (بدا) به  مى بينيم در فصل زمس

حالشان و بعضى هم فقط نظاره گر اوضاع پيش آمده كه بايد گفت خسته نباشند.



حذف كنكور يا افتادن از چاله به چاه
اين روزها بحث حذف كنكور به اوج خود رسيده است. در گزارش خبرى شب سوم آذرماه 1396 در شبكه 2 كارشناسان 
بحثى مفصل در اين باره نمودند كه سرانجام به جايى نرسيد. عده اى وضع موجود را مزاحم يافتن مهارت توسط 
دانش آموزان مى دانند و اين كه اين شكل آزمون افراد را سطحى، حافظه مدار، غيرخالق و بى مهارت بار مى آورد. در اين كه 
اين حرف درست است ترديدى نيست اما سخن در اين است كه جايگزين آن چه خواهد بود و آيا با حذف كنكور مشكل 

حل خواهد شد؟
من به ياد مدرنيسم و پست مدرن افتادم كه دومى به حق به نقد اولى پرداخته ولى چيز مشخصى جايگزين و پيشنهاد 
نكرده است. آنچه به عنوان جايگزين مطرح است اين است كه نمرات و يا معدل سالهاى قبل به جاى نمره كنكور مالك 
قرار مى¬گيرد و اين به اين علت است كه دانش¬آموز بداند كه بايد در طول دوره تحصيلى خود به ويژه در سه سال آخر 
به طور مداوم و منظم درس بخواند و نه اينكه در دوسه ماه اخيِر منتهى به كنكور، و با هزينه هاى گزاف و تردستى هايى 
كه دارندگاِن كالس¬هاى كنكور از خود نشان آنها مى دهند، بيايند و قبول شوند؛ البته اگر كه سالمتى در رفتار آنها باشد.

اگر وضعيت را به خوبى بشكافيم خواهيم ديد كه با اين طرح، اين دانش آموزان باز هم همان روش حافظه¬محورى را 
ادامه خواهند داد زيرا: 

1-در مدارس ما معلمان خود اغلب حافظه محور بوده اند و از مهارت هاى متنوع مورد نياز در محيط زندگى و كار بهره 
اى كافى ندارند تا بخواهند به دانش آموزان مهارتى ياد دهند،

2- محيط هاى آزمايشگاهى و كارگاهى به شدت در مدارس ضعيف است و تازه اگر قوى هم باشد با توجه به اين¬كه 
كار با آنها اغلب هزينه بر خواهد بود و مواد آزمايشگاهى بايد با احتياط و صرفه مصرف شود نتيجه آن خواهد شد كه دانش 

آموزان يا از پشت شيشه تجهيزات را ببينند و يا كسى آزمايش كند و ديگران نگاه كنند و نه اينكه خود آزمايش كنند.
3- چون جامعه ما پژوهش محور نيست و سردمداران كشور اغلب رو به واردات دارند بنابراين زمينه كار براى دانش آموزان 
در داخل فراهم نيست و اغلب كارخانجات هم كه با ظرفيت 20-30 در صدى كار مى كنند، حال چگونه و در كجا اين 

دانش آموزان مى خواهند مهارت ببينند.
4-محيط كار و بازار و صنايع كوچك اگر به ميدان بيايند و دانش آموز بخواهد در يك و يا چند مهارت شركت كند در 
داخل مدرسه ارزياب مناسبى وجود نخواهد داشت و اگر به قول و نظر آموزش دهندگان خارج از آموزشگاه اعتماد كنند 
آنها هم ممكن است تحت تأثير فشارهاى عاطفى گوناگون حق مطلب را ادا نكنند و بنابراين آنچه را كه انتظار مى رود 

تحقق نپذيريد.
5- طرح كاد را قبال ما به اجرا گذاشته ايم و عدم توفيق آن را ديده ايم بنابراين بايد چيزى غير از آن باشد. اگر طرح ديگرى 
است بايد مشخصات آن روشن باشد. همچنين پيش دانشگاهى براى اين بود كه كسانى كه مى خواهند جذب بازار كار 

شوند ديگر سال آخر دبيرستان را نگذرانند و فقط عالقمندان ورود به دانشگاه سال چهارم را بگذرانند.
6- ما مهارت را در امور صنعتى و فنى محدود كرده ايم در حالى كه اگر دائره آن را وسيع بگيريم بسيارى از امور خدماتى 
كه مقدمه امور فنى هستند هم جزو مهارت ها به حساب مى آيند مانند پرستارى، برنامه نويسى، قرارداد نويسى، چانه زنى 
در امور (بزرگ) فنى و ساختمانى، مديريت در حوزه هاى مختلف، مشاوره و مهندسى مشاور در سطوح ملى و بين المللى 

و مانند آن كه كمتر به فكر آن هستيم و يا اصول و استاندارد آنها را تعقيب نمى كنيم.
از اين رو اگر كنكور حذف شود ما جايگزين مناسبى براى تأمين اهداف بلندى را كه منتقدان در نظر دارند نداريم؛ نه نيروى 
انسانى كافى و وارد به مهارت ها و نه محيط مناسب كه در آن دانش آموزان كار را ببينند و خود تجربه كنند و نه ابزار و 
امكانات الزم براى هزينه كردن. در نتيجه محيِط غيِر واقعى، دردى را دوا نمى كند و تازه اين شيوه انتخاب اگر از بين 
برود سردرگمى بيشترى ايجاد مى شود. بنابراين بايد راه كار و گزينه جايگزين مطلوبى قبال پيش بينى و در محيط هايى 

به صورت نمونه آزمايش، و بعد آهسته آهسته و يا يكجا به حذف كنكور اقدام شود.
از اين گذشته دانشگاهها و صنايع همگى بايد در اجراى اين طرح شركت كنند. اين طرح خاص آموزش و پرورش و يا 
وزارت علوم نيست. يك  طرح گسترده ملى است كه همه اركان نظام بايد در آن درگير شوند. جامعه يك كل يك پارچه 
است نمى شود آموزش و پرورش كشور مجرى طرح باشد ولى صنايع و تجارت راه خودش را برود و بى خيال از اين 
كه در كشور چه بر سرجوانان مى آيد به توسعه تجارت خارجى و به اصطالح قشنگ تر جذب سرمايه خارجى و افزايش 
واردات مشغول باشد. همچنين بايد تكليف معلمان آموزش دهنده مهارت تعيين شود و اينكه آيا با همين وضع موجود مى 
توانيم طرح را اجرا كنيم و آيا آموزش معلمان موجود ممكن است و راه به جائى مى برد و يا بايد معلمانى جديد و با مهارت 
هاى الزم در همه زمينه ها تدارك ديد و از همه مهم تر اينكه معلمان بايد به وظائف جديد معتقد باشند و از جان و دل 
آن را حمايت كنند و نيز دانشگاهها با آن همخوانى داشته باشند و صنايع و بخش خصوصى هم به ميدان بيايد و براى 

همكارى داراى وظائف مشخص باشد. 
پيشنهاد من اين است كه در يك استانى كه به لحاظ علمى و فنى مانند اصفهان و يا سمنان با حضور همه افراد مسئول 
استان و با حمايت استاندار و ديگر مقامات مسئول طرح اجرا شود و نقاط قوت و ضعف آن بررسى شود و سپس به اقدامى 
سراسرى بدل شود. خانواده ها هم بايد در اين زمينه همكارى كنند. هر محله و يا منطقه شهردارى و آموزش و پرورش 
با بسيج همه امكانات براى ايجاد مهارت براى مدارس موجود در آن منطقه با رعايت تناسب و سن و موقعيت هاى ديگر 

مى تواند نقطه شروعى باشد.
 و نيز (و يا) دانشگاهها موضوعى و رقابتى شوند و به جاى كنكور واحد، هر دانشگاهى براى خود ضوابطى داشته باشد و يا 

مدارسى را تحت پوشش بگيرد تا از بين آنها بتواند نيرو هاى مناسب ترى را براى خود گزينش كند.
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جتماعى ا

67درصد مشاغل ايجاد شده در سال گذشته به زنان رسيد
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: سال گذشته 750 هزار شغل ايجاد شد كه 67 درصد از اين ميزان را 

زنان به خود اختصاص دادند.
 ،PUIC معصومه ابتكار در هفتمين نشست نمايندگان زن اتحاديه مجالس كشورهاى عضو سازمان همكارى اسالمى
گفت: زنان سهم بسزايى در جامعه و مشاركت در سياستگذارى هاى جمهورى اسالمى ايران دارند و در فرهنگ اسالمى 
نيز نقش زنان، محترم شمرده شده است، همچنين قرآن كريم برخورد شايسته اى با زنان دارد و كتب آسمانى ديگرى 

مانند تورات به نقش مهم زنان اشاره كرده است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده بيان كرد: زنان نبايد به عنوان اغواكننده به گناه شناخته شوند و در اين زمينه 
جامعه اسالمى به نگاه جديدى نسبت به زنان نياز دارد، ما نياز داريم كه همكارى هاى عملى با يكديگر داشته باشيم تا 

نتيجه آن را در بهبود وضعيت زنان و كودكان بيش از پيش مشاهده كنيم.
ابتكار بيان كرد: زنان مى توانند در ارتقاء صلح نقش مثبتى داشته باشند اما اكنون در بسيارى از درگيرى ها زنان و كودكان 

قربانى مى شوند و نياز به توجه جدى براى اصالح وضع موجود است.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه در يمن زنان و كودكان بيش از همه آسيب مى بينند و در ميانمار 
نيز همين وضعيت را شاهد هستيم، گفت: در عراق نيز داعش جنايات زيادى را عليه زنان مرتكب شد كه خوشبختانه 

مسلمانان براى رفع بالى داعش به خوبى عمل كردند.
ابتكار با اشاره به اينكه در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى، حسن روحانى به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد 
كه بخش زيادى از رأى دهندگان را زنان تشكيل مى دادند، اظهار داشت: ايران از جامعه مدنى پويايى برخوردار است و 
زنان نيز در مجلس شوراى اسالمى ايران حضور دارند و دولت براى افزايش مشاركت زنان بيش از پيش برنامه هايى دارد.
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با بيان اينكه در سال گذشته 750 هزار شغل ايجاد شد كه 67 درصد از اين 
ميزان را زنان به خود اختصاص دادند و در بخش هنر و ورزش نيز زنان ايرانى حضور فعاالنه اى دارند، بيان كرد: به يقين 

مى توانيم جايگاه زنان را در مجلس شوراى اسالمى و جامعه ارتقاء دهيم.

نـان ز

Bamdadzagros.news@gmail.com

اين روزها ما ايرانى ها كشتى شناس ترين مردم جهانيم. 
بسيارى از ما كه حتى مى توانيم با ناخداهاى معروف جهان 
نيز مناظره برگزار و در مورد علت غرق شدن يك كشتى 

بحث كنيم.
كشتى براى بسيارى از ما ناشناخته ترين وسيله حمل و 
نقلى دنياست. اكثر ما تجربه سفر با ماشين، اتوبوس، قطار 
و هواپيما را داريم اما تقريبا تجربه سفر با كشتى را نداريم. 
با اين ميزان اطالعات اما بعد غرق شدن كشتى سانچى، 
ناگهان بسيارى از ما تبديل به كارشناس ارشد كشتى رانى 

شديم.
برخى از ما چنان از كشتى سخن مى گوييم كه انگار روى 
صبح  كشتى  در  را  شب ها  انگار  آمده ايم.  دنيا  به  عرشه 
كرده ايم و هر روز طلوع آفتاب را بر روى يك نفت كش 

ديده ايم و لذت برده ايم.
مردم  ترين  شناس  كشتى  ايرانى ها  ما  روزها  اين  آرى، 

جهانيم. بسيارى از ما كه حتى مى توانيم با ناخداهاى معروف جهان نيز 
مناظره برگزار و در مورد علت غرق شدن يك كشتى بحث كنيم.

ارشد  كارشناس  تبديل  ما  مى افتد  اتفاقى  هر  وقتى  ماست  عادت  اين 
مى شويم. يادتان هست وقتى پالسكو آتش گرفت همه آتش نشان شديم. 
وقتى هواپيما سقوط كرد همه ما خلبان شديم. وقتى زلزله مى آيد همه 

زلزله شناس شديم. آنقدر به كارشناس شدن خود مطمئن هستيم كه حتى 
حرف كارشناس ها را هم باور نمى كنيم و مى گوييم آنها اشتباه مى كنند يا 

مى خواهند حقيقت را پنهان كنند.
نمونه بارز اين رفتار را مى شود در جامعه ديد. در مترو، در اتوبوس، در 

تاكسى، در مغازه، در دانشگاه و ...
جدا از اين رفتار تقريبا همه ما در سه مورد كارشناس ارشد هستيم.

كه  سال هاست  ماست.  خوراك  سياست  سياست:   -1
ما در امر سياست عالم هستيم. چنان در مورد ساختار 
قدرت صحبت مى كنيم كه گويى دكتراى علوم سياسى 
داريم. اين تحليل هاى ما فقط مختص به ايران نيست. 
اينقدر كه ما ايرانى ها در مورد ترامپ و سياست هاى او 
حرف زديم و تحليل كرديم، علماى روابط بين الملل 

نظر نداده اند.
2- معمارى: امكان ندارد ما وارد يك ساختمان شويم و 
در مورد معمارى آن حرف نزنيم. خانه ها را معموال كسانى 
مى سازند كه درس اينكار را خوانده اند. يعنى اگر اتاقى را 
آن گوشه گذاشته اند، حتما حكمتى دارد اما ما بدون اينكه 
حتى آجرى را جابه جا كرده باشيم، ايرادهاى فنى از يك 

ساختمان مى گيريم.
-3پزشكى:همه ما در درون خود يك پزشك داريم. از 
سرماخوردگى تا سرطان را درمان مى كنيم. بسيارى از ما 
حتما چند بيمار را ويزيت كرده ايم حتى نسخه هم نوشته ايم. بعضى از ما 
حتى تشخيص پزشك ها را قبول نداريم و مى گوييم آنها نمى فهمند. تو 

حرف من را گوش كن.
به اميد روزى كه ياد بگيريم تنها و تنها در مورد كارى كه بلد هستيم 

اظهار نظر كنيم.

وقتى همه چيز دان مى شويم

شـت ا د د يا غالمرضا فدايى

شـت ا د د يا بامداد زاگرس – بهيار راوندى

جامعه  در  زن  هاى  ارزش  و  حريم  حفظ 
اسالمى و مبانى اين دين همواره در اولويت 
هاى اصلى قرار دارد بطورى كه اين مخلوق در 
اسالم جايگاه ويژه اى به خود اختصاص داده 
است. اما در دنياى امروز زن در جايگاه اصلى 
خود قرار ندارد و آنطور كه اسالم به نقش 
حياتى وى در بنيان خانواده و جامعه اشاره 
دارد شايد برخى از زنان امروزى اينگونه نباشند 
چرا كه اغلب، شخصيت وى با ساختارهاى 
تجارى و تبليغى دنياى مدرن گره مى خورد 
و خود تبديل به كااليى مى شود براى جلب 
نظر مشترى و يا به عبارتى عنصرى، براى 
كسب درآمد كه نه زيبنده جامعه اسالمى و نه 

شخصيت وى خواهد بود. 

زنان در تبليغات نوين
بكار گيرى زنان در تبليغات به تعبيرى روى 
خوش سكه بازى با شخصيت و بهره كشى 

از او مى باشد، اما روى بد اين سكه زمانى نمايان مى شود كه برخى سودجو 
براى كسب درآمد رو به تجارت سياه جنسى آورده و با اغفال زنان و دختران 
جوان به منظور كسب درآمدهاى ميليونى آنها را به كشورهاى ديگر فرستاده و 
يا در خانه هاى فساد قرار مى دهند تا ديگران از اين مخلوق ارزشمند كه مى 
تواند نقش مادرى و يا شركت در فعاليت هاى مهم اجتماعى را داشته باشد، 
بهره كشى جنسى ببرند.  شايد عده ى كثيرى از افرادى كه در اين مسير قرار 
مى گيرند خودشان مى دانند چه راهى پيش رو دارند و از سر ناچارى و يا 
مشكالت عديده ى مالى، تَن به اين كار مى دهند اما بخشى هم ناخواسته در 
مسير مذكور گام مى گذارند و حاال ديگر از ترس بسيارى از مسائل از جمله 

حفظ آبرو، قدرت بازگويى و بازگشتن از آن را ندارند. 
برخى از زنانى كه سرپرست خانوار هستند و دخترانى كه در اين مسير قرار 
مى گيرند از سر نداشتن شغل و عدم كسب درآمد كافى براى گذران زندگى 

به اين مسير افتاده اند.
به هر حال تجارت خاموش جنسى به هر دليل و مشكلى كه باشد روى 
خوشى ندارد و اگر هم آمار آن چندان زياد و چشمگير نيست، بيشتر به دليل 
عدم آگاهى و مخفى بودن اين قبيل پروژه ها است و بايد راهكارى براى مقابله 
با آن پيدا كرد. گزارش امروز واقعيت و باليى است كه برخى سودجو، بدون 

در نظر گرفتن حرمت و حريم زن بر سر وى مى آورند.

رِد پاى فقر در تجارت جنسى
همانطور كه پيش تر گفتيم حفظ حريم و ارزش زن به دليل آنكه بهتريِن 
مخلوقات است، يكى از مهمترين كارهايى است كه در حوزه اجتماعى بايد با 
نگاه ويژه دنبال شود. شايد مصداق بازر اين ضرب المثل كه مى گويد "فقر از 
هر درى وارد شود ايمان نيز از در ديگر مى رود“ اين جا و در خصوص مسئله 
تجارت سياه جنسى بسيار نمود عينى داشته باشد. قطعأ بسيارى از افرادى كه 
تن به خواسته هاى فرصت طلبان اين عرصه مى دهند به خاطر مشكالت مالى 
و فقر  است و اين مسير را به عنوان آخرين راه براى كسب درآمد، زنده ماندن 

و ... انتخاب نموده و قدم در آن مى گذارند. 
اين مسير از نظر فعاالن حوزه اجتماعى و روانشناسى يكى از پر خطرترين 
راه ها است كه عالوه بر از بين بردن ارزش و جايگاه زن در جامعه، صرفأ با 
نگاه كسب درآمد، معضالت بسيارى را براى محيط اجتماعى به وجود آورده 
و در برخى از موارد از جمله اعزام دختران و زنان ايرانى به خارج از كشور 
مخصوصأ كشورهاى عربى، براى بهره كِشى جنسى هويت ملى را خدشه 

دار مى نمايد. 
بايد فكرى براى اين مسئله كرد تا على رقم حفظ جايگاه و ارزش زن در جامعه 
دست واسطه هاى سود جو را قطع و مجازات سنگينى نيز براى عامالن آن در 
نظر گرفت. بسيارى از كارشناسان معتقداند كه فقر، بيكارى، سختگيرى والدين 

و فرار دختران از محيط خانواده، اعتياد به مواد 
مخدر و ... از عوامل اصلى روى آوردن زنان 
به اشتغال در حوزه جنسى است كه اين مسئله 

معضالتى را براى جامعه به وجود مى آورد.

ايجاد اشتغال براى خروج از 
بحران تجارت جنسى

توجه به زن براى جلوگيرى از ورود وى به 
مسيرهاى انحرافى و مشكل آفرين اجتماعى 
عاملى است كه بايد در دستور همه نهادها 
قرار بگيريد. همه مى دانيم كه قطعأ بسيارى 
از مشاغل براى زنان مناسب نبوده، پس با 
ايجاد شغل هاى درخورد شخصيت و توانايى 
وى بايد در مسير حمايت از او گام برداريم. 
برخى از زنان كه برخى از آنها نيز سرپرست 
خانوار هستند و دخترانى كه در اين مسير قرار 
مى گيرند از سر نداشتن شغل و عدم كسب 
درآمد كافى براى گذران زندگى است كه اگر 
آنها شغلى مناسب پيدا كنند كه با توانايى و شخصيتشان همسان باشد به طور 
يقين به سمت اشتغال جنسى نمى روند، چراكه حفظ آبرو و حرمت به عنوان 
ارزش اصلى براى يك زن محسوب مى شود. پس در نتيجه بايد با راهكارهاى 
مناسب و اشتغال زايى مخصوصأ براى زنان سرپرست خانوار و در نظر گرفتن 
مشوق هايى از جمله وام هاى كم بهره و يا ايجاد مراكزى براى توزيع و فروش 

صنايع دستى، اقدامات مناسبى صورت پذيرد.

گردشگرى با رويكرد جنسى
از بحث مراكز فساد و فحشا در داخل كشور و يا اعزام دختران و زنان جوان 
به كشورهاى ديگر به منظور بهره كشى جنسى گذر كنيم، در دنياى امروز از 
تجارت جنسى به عنوان پرسودترين نوع تجارت ها با سودآورى كالن ياد مى 
شود بطورى كه برخى از كشورهاى مسلمان از جمله مالزى با درآمد بيش 
از 850 ميليون يورو از اين طريق به آن روى آورده و اين دقيقا همان مسئله 
است كه غرب به دنبال آن بوده، يعنى از بين بردن ارزش زن در جامعه براى 

بكارگيرى وى به منظور كسب درآمد. 
متأسفانه بسيار از مسلمانان از نقاط مختلف جهان از جمله كشور ما نيز به 
گردشگرى با رويكرد جنسى روى آورده و كشورهايى همانند مالزى، تايلند و 

... را به عنوان مقاصد گردشگرى انتخاب مى كنند.

تجارت خاموش جنسى

مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى اجتماعى معاونت پيشگيرى 
از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره به رشد قطعى طالق و 
بيان  جارى  سال  نخست  ماه  شش  طى  خانوادگى  دعواى 
داشت: طالق هاى توافقى به مشاوره هايى در معيت دادگاه 

هاى خانواده ارجاع شده اند.
دكتر على محمد زنگانه، مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى 
در  قضاييه  قوه  جرم  وقوع  از  پيشگيرى  معاونت  اجتماعى 
گفت و گو با برنامه «نيم نگاه» گروه خانواده شبكه راديويى 
سالمت گفت: در بررسى هاى قوه قضاييه درباره طالق ، به 
موضوعات دعاوى خانواده به صورت كلى نگاه مى شود و 
طالق، جداى از آنها نيست. به اعتقاد ما مسأله طالق، يكى 
از مسائل دعاوى خانواده است. به طور مثال، مطالبه مهريه و 
تمكين و ...؛ باعث فروپاشى خانواده مى شود. زنگانه، افزود: 
البته برنامه ريزى هايى با هدف كاهش منطقى طالق، اجرا 
شده است. براى نمونه، در پايان سال 95 شاهد كاهش دعاوى 
خانوادگى بوديم. در گذشته از هر ده دعوا، چهار مورد دعواى 

خانوادگى بود؛ ولى االن فقط دو مورد شده است.
وى با بيان اينكه در شش ماه اول امسال با رشد قطعى طالق و دعواى 
خانوادگى مواجه بوديم، ادامه داد: بايد دست آوردها را حفظ كرد . ما 
برنامه هاى خوبى را اجرا مى كنيم اما به دليل محدوديت منابع، پوشش 
صددرصدى و گسترده، صورت نمى گيرد و اين باعث مى شود دست 

آوردها نيز محدود و ناپايدار باشند.
زنگانه، افزود: ما موظفيم وضعيت طالق را در همين وضعيتى كه هست 
ثابت نگه داريم و تاكيد كرد: كنترل طالق، هدف قانون گذار است .در 
سال 1400 وضعيت طالق در قانون ششم 176119ترسيم مى شود. قانون 
گذار، افزايش 12000 مورد طالق را تا سال 1400 پيش بينى كرده كه 
منطقى است. خوشبختانه، هم افزايى بيشترى بين دستگاه هاى مرتبط، 

ايجاد شده است . طالق هاى توافقى به مشاوره هايى در معيت دادگاه 
هاى خانواده ارجاع شده اند . در استان تهران، اما به علت منيت هايى كه 
وجود دارد و ناهماهنگى دستگاه ها متاسفانه، در اجراى برنامه ها با تاخير 

بسيار روبرو بوده ايم .
وى با بيان اينكه بيش از 40درصد آسيب ها مربوط به استان تهران است، 
گفت: ما شيوه نامه اى مبتنى بر قانون نامه و آيين نامه تدوين كرده و با 
همكارى دستگاه هاى اصلى كار را توسعه داده ايم. بيش از 430 مركز 
مشاوره قانون در معيت دادگاه با كمك سازمان بهزيستى، در ده استان و 
در قالب سامانه و نرم افزار راه اندازى كرده ايم و در نظر داريم اين مراكز 

را از سال آينده در ديگر استان ها نيز راه بيندازيم.
مديركل پيشگيرى هاى فرهنگى اجتماعى معاونت پيشگيرى از وقوع 
جرم قوه قضاييه ، در ادامه با بيان اينكه هدف،كاهش منطقى طالق است، 

تصريح كرد: ما از محل منابع داخلى خود، 322نفر قاضى 
مرد و 136نفر مشاور قاضى زن را در شعب مخصوص اين 
كار، مستقر كرده ايم. اين دادگاه هاى اختصاصى به بيش از 
420شعبه، مركز مشاور خانواده معرفى مى كنند. 930 مشاور و 
همكار در قالب مددشناسى و روانشناسى و حقوقى و مذهبى 
در اختيار داريم كه در 94 دفتر حمايت از كودكان و مادران و 

شوراهاى حل اختالف، خدمت رسانى مى كنند.
وى با بيان اينكه 367شعبه شوراى حل اختالف را براى اين 
موضوع اختصاص داده ايم، ادامه داد: پيش از ارجاع مراجعان 
به مراكز، يك فرايند غربالگرى توسط تيم هاى آموزشى انجام 
مى شود. در اين طرح، تشخيص داده مى شود كه به سبب 
مشاوره  معطل  نبايد  مراجعان  بعضى  خانواده،  تهديدهاى 

بشوند زيرا بايد سريع به دادگاه برده و تعيين تكليف شوند.
درصد  تا 20  كه 15  داده  نشان  آمار  اينكه  بيان  با  زنگانه، 
شده  مايل  مشترك  زندگى  به  طالق،  كنندگان  درخواست 
اند و اين عدد قابل توجهى است، ادامه داد: در استان يزد، 
مراكز آموزش جواناِن در شرف ازدواج داير شده است. در اين مراكز كه 
با كمك سازمان بهزيستى و وزارت بهداشت فعاليت مى كنند ازمايش 
بيمارى هاى واگيردار انجام مى شود. وى در پايان، با بيان اينكه در 24 
و  جهاددانشگاهى  و  بهداشت  وزارت  كمك  با  ها  دادگسترى  استان، 
...آموزش هاى قبل از ازدواج به مراجعان ارائه مى كنند كه متاسفانه استان 
تهران، هنوز از همه آن ها عقب مانده است، اظهارداشت: ظرفيت بسيار 
خوبى در اين قانون وجود دارد و نيازى به تغيير آن نيست .در بعضى 
كلينيك هاى مدد كارى، مشاوره هاى بعد از طالق ارائه مى شود. ولى 
به نظر من آموزش هاى قبل از طالق، دير است زيرا مداخله در بحران، 
نتيجه كمترى مى دهد. انتظارات ما براى تاثير و نتيجه دادن بايد منطقى 

باشد. بايد اين آموزش ها به سنين كمتر رسانده شود.

رشد قطعى طالق و دعواى خانوادگى در 6 ماه نخست سال جارى

در دنياى امروز از تجارت جنسى به عنوان پرسودتريِن تجارت ها با سودآورى كالن ياد مى شود، بطورى كه برخى كشورهاى مسلمان
 از جمله مالزى با درآمد بيش از 850 ميليون يورو از اين طريق سرمايه ى هنگفتى را روانه ى خزانه هاى فوالدى خود مى كنند.

چگونه شاد باشيم؟
اگر عنان زندگي انسان را ، "مِن ذهني" (هواي نفس) از طريق تمايل به صورتهاي گذرا و ناپايدار اين جهاني 
روان  و  فكر  دنيا،  لذيذ  و  چرب  هاي  لقمه  دنبال  به  ُپرخور  و  حريص  سِگ  اين  لحظه  به دست گيرد و هر 
آدمي را به سمت و سويي بكشاند و يا همچون گربادي تند، دِل بي ثبات او را به ساِن پَِر كاهي در چنبره 
ي سترگ و خشِن خود به سويي بغلطاند و پيوسته آرامش زندگي را از چنگ وي بستانَد، بي شك چنين 
انساني همواره در زندگي خويش در ميان گرداب امواج متالطم دردها و پريشاني خاطر و امراض گوناگون 
درون ( كبر، حرص، حسد و شهوت و ... ) سخت گرفتار آمده است و چنين انساني نه تنها از شادي واقعي 
روزگار،  تلخ  حوادث  و  ناماليمات  وزش  مسير  در  وي  روان  و  جان  پيوسته  بلكه  ندارد  اي  بهره  زندگي  در 

محزون و سر در گريبان است!
شگفتا! كه اين افعي خوابيده در آستين ( من زياده خواه) به اميد ايجاد دردي بعد از دردى و رنجي بعد از رنجي، 
هر لحظه با صداي سر برآوردن هر بيماري دروِن انسان، بيدارتر و پرتوانتر مي شود و بي صبرانه نيِش زهرآلود 
خود را چنان در تار و پود جان و روان ادمي فرو مي بََرد كه گويي ديگر نجات از اين مهلكه ي سخت، معجزه 

و َدمي مسيحايي را طالب است.
بايد  سو  و  سمت  كدامين  در  را  واقعي  شادي  و  حقيقي  زندگي  نشاِن  بشر  احوال،  و  وضع  اين  با  پس   
چه  يا  و  آوَرد؟  ُروي  بايد  نجات  ي  قبله  كدامين  به  درون  دشمن  اين  دست  از  خود  يا  و  كند؟  جستجو 
از  هرگز  خويش  زندگي  بستر  در  و  شوند  مند  بهره  خويش  دروني  شادي  از  همواره  توانند  مي  كساني 
به  حقيقي،  زندگي  سراِي  شادي  از  الهي  عشق  پرتو  در  قادرند  كساني  چه  يا  و  نگردانند  بر  روي  آن 
كه  آنهايي  گفت:  بايد  سؤال  اين  پاسخ  در  شك  بي  نگردند؟  متمايل  خارج  جهاِن  پوِچ  صورتهاي  سوي 
احساس  پيش  از  بيش  لحظه  هر  را  خويش  افسونگر  و  ذهني  مِن  آشكاِر  و  نهان  ُمهلِك  ضربات  خطر 
رهايي  خواه  زياده  ذهن  اين  ي  ُكشنده  و  َكشنده  هاي  وسوسه  اسارت  از  كه  بسته  همت  كمر  و  نموده 
روح  بر  ايزدي  عشق  و  معرفت  گاه  خيمه  از  مدام  كه  را  واقعي  زندگي  شادي  ساِز  مقابل،  در  تا  يابند 
قرآن   ) وحي  زبان  تعبير  به  آري،  بشنوند.  دل  ژرفاي  و  جان  گوش  از  شود،  مي  نواخته  آدمي  روان  و 

اند.  العابدون"  الصامدون  الحامدون  الحافظون   " همان  آنان  كريم)، 
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از باال به پايين
 1- لگد كوب – بزرگ ترين طايفه در كشور افغانستان   2- نام پدر زرتشت – بنفش بسيار روشن- جوهر گين
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6
اقتصادى

صندوق بين المللى پول به تازگى گزارشى از تفاوت حقوق و دستمزد 
نيروى كار بين دو بخش دولتى و خصوصى براى كشور هاى آسيايى 
ارائه كرده است. اين گزارش كشور ها را درخصوص شكاف حقوق 
و دستمزد نيروى كار بين دو بخش دولتى و خصوص به دو گروه با 
شكاف مثبت و شكاف منفى تقسيم كرده است. شكاف مثبت مربوط 
به كشور هايى بوده كه حقوق و دستمزد نيروى كار آنها در بخش 
دولتى بيشتر از حقوق و دستمزد نيروى كار بخش خصوصى بوده 

است.
كويت  بررسى  مورد  كشور هاى  بين  در   ، اقتصادنيوز  گزارش  به 
بيشترين شكاف مثبت را داشته است. به طورى كه در اين كشور هر 
نيروى كار بخش دولتى به طور متوسط 5/ 3 برابر نيروى كار بخش 
خصوصى دستمزد دريافت مى كند. بحرين، قطر، عربستان، مراكش، 
تونس و عراق در رتبه هاى بعدى گروه كشور هاى با شكاف مثبت 

قرار داشته اند.
قزاقستان،  آذربايجان،  جمهورى  جمله  از  قفقاز  حوزه  كشور هاى 
ارمنستان و ازبكستان نيز شكاف دستمزدى منفى داشته اند. دسته بندى 
مذكور عامل تفاوت در شكاف ياد شده را به ساختار بودجه و وجود 
درآمد هاى نفتى نسبت مى دهد. به طورى كه هر چه در سمت منابع 
بودجه، وزن منابع غيرمالياتى به خصوص وزن نفت افزايش يابد، 
استقامت دولت نسبت به خصوصى سازى نيز بيشتر مى شود. اولين 
نتيجه آن افزايش حجم دولت بوده كه در وهله اول مخارج جارى 

را افزايش مى دهد.
افزايش مخارج جارى كه در اولين گام در شكاف دستمزدى نمود پيدا 
مى كند سه اثر نامطلوب دارد. اولين اثر آن كاهش مخارج عمرانى و 
مولد به نفع افزايش هزينه هاى جارى و تورم ساز است. دومين اثر آن 
«انحراف يا Distortion» در انگيزه نيروى كار است. به اين معنى 

كه نيروى كار هنگام ورود به بازار كار اولين اولويت 
خود را ورود به بخش دولتى قرار داده كه اين به 
معنى ترجيح مصرف به توليد در بلندمدت است. 
سومين اثر را مى توان به افزايش عدم شفافيت و در 

نتيجه افزايش رانت دولتى نسبت داد.

تسلط نسبى دولت
صندوق بين المللى پول به تازگى گزارشى با محتواى 
بررسى دستمزد نيروى كار بخش دولتى و مقايسه 
آن با دستمزد نيروى كار بخش خصوصى در آسياى 
مركزى و خاور ميانه منتشر كرده است. اولين بخش 
اين گزارش نسبت دستمزد پرداختى حقوق بگيران 
در  را  داخلى  ناخالص  توليد  كل  به  دولتى  بخش 
كشور هاى خاورميانه و آسياى مركزى مورد بررسى 
و مقايسه قرار داده است. اين نسبت از زاويه ديگر آن 
مقدار از كل ارزش افزوده ايجاد شده در كل اقتصاد 
است كه بين نيروى كار دولتى توزيع مى شود. در 

يك دسته بندى كل ارزش افزوده در يك اقتصاد بين صاحبان سرمايه، 
نيروى كار دولتى و نيروى كار خصوصى توزيع مى شود. هر چه سهم 
و  خصوصى  بخش  به  نسبت  دولتى  بخش  حقوق بگيران  دريافتى 
صاحبان سرمايه بيشتر باشد به اين معنى است كه افراد هنگام انتخاب 

بازار كار تمايل بيشترى به بخش دولتى پيدا مى كنند.
بلندمدت  در  خصوصى  بخش  به  ورود  مى شود  باعث  تمايل  اين 
اول  اولويت  دولتى  بخش  انتخاب  و  باشد  داشته  كمترى  جذابيت 
نيروى كار هنگام ورود به سن كار باشد. اين انحراف در انتخاب 
و  كارآيى  به  ناكارآيى  ترجيح  معنى  به  بلندمدت  در  كار،  نيروى 
بهره ورى باال است. بر مبناى اطالعات اين گزارش در دو كشور عراق 
و يمن سهم دستمزد بخش دولتى از توليد ناخالص داخلى به طور 
متوسط در سال هاى بين 2005 و 2016 بيشترين مقدار و حدود 12 
درصد بوده است. بعد از اين دوكشور بيشترين سهم دستمزد دولتى از 
توليد كل مربوط به گروه كشور هاى «شوراى همكارى خليج فارس و 
الجزاير» و معادل تقريبى 10 درصد بوده است. اين نسبت براى گروه 
كشور هاى «آسياى مركزى و قفقاز» كمتر از 4 درصد بوده است. سهم 
حقوق و دستمزد بخش دولتى براى ايران در بازه زمانى ياد شده حدود 

5 درصد بوده است.
عالوه بر ميزان حقوق و دستمزد نيروى كار حجم نسبى نيروى كار 
يعنى نسبت نيروى كار دولتى به كل نيروى كار نيز در اين گزارش ارائه 
شده است. نسبت تعداد حقوق بگيران بخش دولتى به كل نيروى كار 
در بازه 12 ساله مذكور براى كشور هاى عضو «شوراى همكارى خليج 
فارس» حدود 25 درصد بوده است. اين نسبت اگر چه براى ايران 
كمتر و حدود 16 درصد اما براى كشور هاى «حوزه قفقاز و آسياى 
مركزى» حدود 9 درصد بود. به عبارت ديگر سهم تعداد نيروى كار 

دولتى از كل نيروى كار در ايران نسبت به كشورهاى «آسياى مركزى و 
قفقاز» حدود 7 درصد بيشتر بوده است. اين شكاف به اين معنى است 
كه از هر 100 نفر نيروى كار در ايران 17 نفر بخش دولتى را انتخاب 
مى كنند و در منطقه «آسياى مركزى و قفقاز» تنها 9 نفر وارد كارهاى 
دولتى مى شوند. به دليل مساله ناكارآيى و پايين بودن سطح بهره ورى 
در بخش دولتى نسبت به بخش خصوصى يكى از توصيه هاى گزارش 
ياد شده پى ريزى اصالحاتى است كه منجر به كاهش سهم اشتغال 
بخش دولتى از كل اشتغال هم در مقياس سطح ارزش افزوده توزيع 
شده بين بخش دولت كه در حجم دستمزد آنها متبلور مى شود و هم 

در مقياس تعداد نيروى كار استخدام شده در اين بخش است.

سه عامل كاهنده
اگر چه ميانگين سهم دستمزد بخش دولتى از كل توليدات صورت 
گرفته در بازه 12 ساله ياد شده مى تواند معيار مناسبى براى مقايسه 
كشور ها باشد. اما روند تغيير اين نسبت طى زمان نيز مى تواند حاوى 
نكات مفيدى باشد. در بخشى از اين گزارش مقايسه اى مقطعى از 
سهم حقوق و دستمزد بخش دولتى از كل توليدات گروه كشور هاى 
است. براى گروه  شده  ارائه  و 2016  سال 2002  دو  شده بين  ياد 
كشور هاى «الجزاير و شوراى همكارى خليج فارس»، نسبت ياد شده 
روند صعودى داشته به طورى كه از مقدار تقريبى 12 درصد در سال 
اين  است.  يافته  افزايش  سال 2016  در  حدود 14درصد  به   2002
نسبت براى گروه كشور هاى «آسياى مركزى و قفقاز» صادركننده نفت 
تقريبا ثابت مانده است. درخصوص ايران سهم حقوق و دستمزد 
بخش دولتى از كيك اقتصاد در بازه 15 ساله ياد شده روند كاهشى 
داشته است. به طورى كه اين نسبت كه در سال 2002 حدود 8 درصد 
بوده در سال 2016 به مقدار تقريبى 5 درصد رسيده است. به عبارت 

ديگر سهم حقوق و دستمزد نيروى كار دولتى از كل ارزش افزوده در 
اين بازه زمانى كاهش يافته است.

داليل متفاوتى براى تغيير سهم حقوق و دستمزد بخش دولتى از كل 
توليد وجود دارد. اولين دليل را مى توان به خصوصى سازى نسبت داد 
كه طى آن بخشى از شركت هاى دولتى به بخش خصوصى واگذار 
مى شوند. دومين دليل را مى توان به تغييرات ارزش اسمى درآمد هاى 
نفتى طى زمان نسبت داد. به طورى كه اگر قيمت نفت كاهش يابد يا 
حجم حقيقى اكتشاف و استخراج و متعاقبا فروش نفت كاهش يابد، 
دو اثر كاهنده روى سهم حقوق و دستمزد بخش خصوصى از كيك 
اقتصاد دارد. در اين شرايط يا تعداد نيروى كار استخدام شده در حوزه 
نفت كاهش مى يابد يا هم بدون تغيير تعداد نيروى كار استخدام شده، 
ارزش حقوق و دستمزد نيروى كار دولتى كاهش مى يابد. سومين دليل 
را مى توان به تمركززدايى اقتصاد و حركت به سمت ساير بخش ها 
اشاره كرد. به طورى كه اگر طى زمان ارزش افزوده بخش هاى غير 
نفتى مانند خدمات، كشاورزى يا ساير صنايع به نسبت بيشتر رشد 
كند به صورت خودكار سهم حقوق و دستمزد بخش نفتى از كل 
توليدات كاهش مى يابد. به نظر مى رسد در بازه 15 ساله مورد بررسى 
دو عامل اول عمده اثرات كاهنده را توضيح مى دهند. به اين معنى كه 
هم خصوصى سازى شركت هاى نفتى دولتى عامل كاهنده بوده و هم 
كاهش ارزش اسمى درآمد هاى نفتى نسبت حقوق و دستمزد بخش 

دولتى را كاهش داده است.
شكاف بخش دولتى- خصوصى

در بخش ديگرى از اين گزارش ميزان شكاف دستمزد بخش دولتى 
از بخش خصوصى به صورت درصدى گزارش شده است. بسته به 

عالمت شكاف حقوق و دستمزد، كشور ها به دو دسته با شكاف مثبت 
و با شكاف منفى تقسيم شده اند. مقدار مثبت اين شكاف به اين معنى 
است كه به طور متوسط هر نيروى كار در بخش دولتى حقوق و 
دستمزد بيشترى از نيروى كار استخدام شده در بخش خصوصى 
دريافت مى كند. شكاف منفى نيز به اين معنى است كه نيروى كار 
استخدام شده در بخش خصوصى به طور متوسط حقوق و دستمزد 

بيشترى نسبت به نيروى كار دولتى دريافت مى كند.
بيشترين شكاف مثبت دستمزدى در كشور هاى مورد بررسى مربوط به 
كويت و حدود 250 درصد بوده است. به اين معنى كه يك نيروى كار 
دولتى در اين كشور حدود 5/   3 برابر نيروى كار بخش خصوصى 
حقوق و دستمزد دريافت مى كند. قطر، بحرين و عربستان سعودى 
نيز در رتبه هاى بعدى بيشترين شكاف مثبت دستمزدى بين دو بخش 
خصوصى و دولتى قرار دارند. به عالوه اين شكاف براى كشور هاى 
قزاقستان، افغانستان و جمهورى آذربايجان منفى بوده است. به اين 
معنى كه ميزان دستمزد بخش خصوصى براى اين كشور ها بيشتر از 

دستمزد نيروى كار نمونه بخش دولتى بوده است.
دسته بندى ياد شده حكايت از آن دارد كه كشور هاى داراى شكاف 
فارس  خليج  حاشيه  نفت  صادركننده  كشور هاى  عمدتا  مثبت 
بوده اند. بنابراين ساختار بودجه دولت كه از وجود درآمدهاى نفتى 
شكاف  اين  عالمت  توضيح دهنده  عامل  مهمترين  مى شود  متاثر 
است. در دولتى كه هزينه هاى جارى و عمرانى آن عمدتا از طريق 
ماليات ها تامين مى شوند، بالطبع نقش دولت در اقتصاد كمتر شده و 
خصوصى سازى ها بيشتر صورت مى گيرند. در طرف مقابل هر چه 
منابع غير مالياتى مانند نفت در سمت دريافتى هاى بودجه دولت بيشتر 
باشد، مقاومت دولت در برابر خصوصى سازى بيشتر مى شود و حجم 

دولت افزايش مى يابد.
اولين نمود اين افزايش حجم دولت را مى توان در 
خصوص  به  دولت  جارى  پرداخت هاى  افزايش 
پرداخت بابت حقوق و دستمزد نيروى كار يافت. 
از آنجا كه به طور طبيعى فعاليت هاى دولتى نسبت به 
توليدات بخش خصوصى بيشتر در معرض ناكارآيى 
قرار دارند، هر شكافى بين دستمزد بخش دولتى 
و خصوصى مى تواند بهره ورى كل را تحت تاثير 
قرار دهد. در مجموع اين شكاف سه اثر نامطلوب 
بر اقتصاد دارد. اولين اثر را مى توان در تركيب بودجه 

دولت مشاهده كرد.
به طورى كه هر چه اين شكاف بيشتر باشد بالطبع 
عمرانى  مخارج  به  نسبت  جارى  هزينه هاى  سهم 
دولت كاهش مى يابد. به عبارت ديگر، در اين شرايط 
امور عمرانى و توسعه اى كه به مراتب اثرات رفاهى 
افزايش  نفع  به  دارند  جامعه  عموم  براى  بيشترى 
هزينه هاى جارى كاهش مى يابند. افزايش هزينه هاى 
جارى نيز حكايت از ناكارآيى و اتالف منابع عمومى 
دارند. دومين اثر آن كه عمدتا در بلند مدت مشاهده مى شود ايجاد 

«انحراف يا Distortion» در بازار كار است.
دستمزد  و  حقوق  ميزان  كار،  انتخاب  معيار  اولين  كه  آنجا  از 
كار  نيروى  مثبت،  شكاف  وجود  با  است،  كار  از  ناشى  دريافتى 
اولويت  اولين  كند  انتخاب  را  خصوصى  بخش  اينكه  عوض  در 
خصوصى  بخش  اگر  مى دهد.  قرار  دولتى  بازار  انتخاب  را  خود 
را مولد و بخش دولتى را هزينه زا و مصرف گرا فرض كنيم اين 
انحراف باعث مى شود تا اقتصاد بين توليد و مصرف، با شدت قابل 
توجهى مصرف را انتخاب كند. سومين اثر را مى توان به كاهش 
شفافيت و سلب اعتماد عمومى نسبت به بخش دولت نسبت داد. 
به طور طبيعى هر شكاف يا انحرافى در هر بازارى به معناى فاصله 
گرفتن بازار از رقابت است. اين خود زمينه را براى عدم شفافيت 

و استفاده از رانت دولتى فراهم مى كند.
در مجموع نتيجه اين گزارش خط بطالنى است بر اين ديدگاه كه 
دولت به منظور بهبود سياست گذارى و افزايش كيفيت مديريت بايد 
با افزايش حقوق و دستمزد سعى در جذب نخبگان داشته باشد. نتيجه 
اين گزارش حاكى از آن است كه در كشور هايى كه شكاف دستمزد 
بين نيروى كار دولتى و خصوصى كمتر بوده عمدتا در مسير توسعه 
گام هاى مهم ترى برداشته اند. اين تفاوت را مى توان بين كشور هاى 
حوزه خليج فارس با كشور هايى مانند جمهورى آذربايجان و قزاقستان 
به وضوح مشاهده كرد. در كشور هاى حوزه خليج فارس اگر چه 
نيروى كار دولتى با حقوق هاى باال جذب شده اند اما نه تنها اين 
شكاف دستمزدى اثر مثبت و مطلوبى بر روند توسعه اين كشور ها 
نداشته است بلكه در ساير كشور ها كه شكاف منفى بوده سياست هاى 

توسعه اى نتيجه مطلوب ترى داشته اند.

فاجعه حقوق هاى نجومى دولتى براى اقتصاد خبـر
ورود «فوريتى» مجلس براى كاهش تعرفه واردات خودرو

اعالم تعرفه هاى جديد واردات خودرو بحث هاى زيادى را در پى داشت. بسيارى براين عقيده اند كه 
تعرفه هاى جديد در نهايت به افزايش قيمت خودرو از همين حال منجر شده است. كميسيون اصل 
90 با ارائه طرح دوفوريتى كاهش تعرفه خودروهاى وارداتى به هيات رئيسه مجلس قصد دارد، هفته 
آينده با مطرح كردن اين طرح در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى به تعيين تكليف درباره تعرفه 

واردات خودرو بپردازد.
در حالى دولت در دستورالعمل جديد واردات خودرو تعرفه خودروهاى وارداتى را براساس حجم 
موتور افزايش داده كه مجلس شوراى اسالمى معتقد است، دولت عملى خالف قانون انجام داده است. 
بر اين اساس كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى كه اواسط آذرماه سال جارى در جلسه اى با 
مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردكنندگان به بسته ماندن سايت ثبت سفارش 
واردات خودرو ورود كرد، حاال در طرحى جديد بحث كاهش تعرفه خودروهاى وارداتى را در برنامه 
خود دارد؛ به طورى كه بهرام پارسايى رئيس كميته اقتصادى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
به خبرنگار ما مى گويد كه افزايش تعرفه واردات خودرو بنا بر روالى قانونى كه مجلس در سال هاى 
گذشته مصوب كرده، صورت نگرفته بنابراين كميسيون اصل 90 در طرحى دوفوريتى قصد دارد كاهش 

اين تعرفه ها را در صحن علنى مجلس مورد بررسى قرار دهد.
وى معتقد است: در اواخر سال 1392 بحث كاهش ساالنه 5 درصد تعرفه واردات خودرو در مجلس 
به تصويب رسيد بنابراين در شرايط كنونى به جاى افزايش تعرفه بايد شاهد كاهش تعرفه واردات 
خودروها به كشور باشيم. پارسايى مى گويد: حمايت تعرفه اى از توليد داخل خودرو نبايد به صورت دائم 
باشد؛ بلكه بايد با كاهش تعرفه شرايط رقابت در كشور را فراهم كنيم تا توليدات داخلى خودروسازان 

نيز افزايش پيدا كند.
به گفته پارسايى در طرح كميسيون اصل 90 درباره واردات خودرو عالوه بر اينكه بر بازگشت تعرفه 
خودروهاى بنزينى به قبل تاكيد شده بلكه بحث كاهش تعرفه خودروهاى هيبريدى نيز مدنظر قرار 

گرفته است.

ركورد جديد گرانى «غذا» در جهان

آمارها نشان مى دهد شاخص بهاى مواد غذايى فائو درسال 2017 به ميانگين 174.6 واحد رسيد كه از 
ميانگين چهار سال اخير باالتر بوده و نسبت به سال 2016 نيز 2/ 8 درصد رشد نشان مى دهد. به گزارش 
دفتر نمايندگى سازمان خواربار و كشاورزى ملل متحد(فائو) در ايران، شاخص بهاى مواد غذايى فائو 
در ماه دسامبر (10 آذر تا 10 دى) در پى افت شديد قيمت روغن نباتى و محصوالت لبنى، كاهش يافته 
است. اين شاخص كه تغييرات ماهانه قيمت هاى بين المللى سبد مواد غذايى را رصد مى كند، با كاهش 
3/ 3 درصدى نسبت به ماه نوامبر (10 آبان تا 10 آذر) به رقم 169.8 واحد در ماه دسامبر(10 آذر تا 10 
دى) رسيد. افزايش صادرات و كاهش تقاضا براى پودر شيرخشك و شير كامل و همچنين پنير و كره 

باعث افت 7/ 9 درصدى شاخص بهاى لبنيات فائو در ماه دسامبر شد.
اما به  رغم اين افت قيمت، شاخص فرعى در سال 2017 نسبت به سال قبل 5/ 31 درصد رشد نشان 
مى دهد. شاخص بهاى روغن نباتى فائو نيز در پى افزايش ذخاير روغن پالم در مالزى و اندونزى و 
كاهش قيمت اين ماده، شاهد افت 6/ 5 درصدى قيمت نسبت به ماه نوامبر بود. اين امر به نوبه خود 
قيمت روغن سويا را نيز كاهش داد. در سال 2017، اين شاخص فرعى نسبت به سال قبل 3 درصد 

افزايش يافت.
شاخص بهاى شكر نيز در پى عوامل فصلى و پيش بينى مازاد عرضه در سال جارى ميالدى، نسبت به 
ماه نوامبر 1/ 4 درصد كاهش يافت. قيمت شكر در سال 2017 نسبت به سال 2016 افت داشته كه ناشى 
از افزايش برداشت در برزيل، به عنوان بزرگ ترين توليدكننده شكر جهان بود. شاخص بهاى غالت فائو 
براى سومين ماه متوالى ثابت مانده است. در اين ماه (دسامبر) قيمت گندم كاهش يافته اما بهاى ذرت و 

برنج روند رو به رشدى داشته است.
شاخص بهاى غالت در سال 2017 نسبت به سال قبل 2/ 3 درصد افزايش نشان مى دهد، اما 37 درصد 
از رقم بى سابقه سال 2011 پايين تر است. شاخص بهاى گوشت فائو نيز در پى افزايش عرضه و افت 

قيمت گوشت گاو در بازارهاى بين المللى كاهش اندكى را در ماه دسامبر تجربه كرد.
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ركورددار استقالل كه
 يك شبه همه چيز را خراب كرد

دروازه بان جوان استقالل به تازگى رفتارهايى از خود بروز داده 
كه بازتاب خوبى بين هم تيمى هاى او ومسئوالن باشگاه نداشته 

است.
سيدحسين حسينى دروازه بان جوان استقالل با ركوردى كه زد، 
حاال حاال نامش در تاريخ فوتبال ايران خواهد ماند. دروازه بانى 
كه با سختى هاى زياد به اينجا رسيد و به قول معروف يك شبه 

ره صد ساله رفت.
در مورد حسينى تعاريف زيادى شنيده شده و باطبع با توجه 
به نمايشى كه داشته، بايد هم مورد توجه قرار بگيرد و حتى 
وجود،  اين  با  مليباشد.  تيم  در  بيرانوند  عليرضا  اصلى  رقيب 
حسينى يك شبه همه چيز را خراب كرد. گفت وگوى او با عادل 
فردوسى پور در برنامه نود و حرف هايى كه به زبان آورد خيلى 
به مذاق استقاللى ها خوش نيامد. برخى ها اعتقاد دارند حسينى 
نبايد در مورد پيشنهاد رويانيان مديرعامل پيشين پرسپوليس و 

اظهارات پدرش حرفى مى زد.
از طرفى، نوع حرف هاى او به شكلى بود كه به نظر مى رسيد 
مجازى  صفحات  در  او  رفتار  همه  از  بدتر  است.  شده  مغرور 
بود. زمانى كه متوجه شد در بازى با پديده خراسان قرار است 
مهدى رحمتى به جاى او درون دروازه قرار بگيرد، با ناراحتى 
در تمرين استقالل شركت كرد و در صفحات مجازى هم همه 

هم بازى هاى خود را حذف كرد.
و  نداشت  خوبى  بازتاب  خيلى  داد،  انجام  حسينى  كه  رفتارى 
او بايد بداند براى اينكه دروازه بان مطمئنى باشد، فقط ركورد 
زدن مهم نيست و در خيلى از بازى هاى حساس هنوز نتوانسته 

ناجى تيمش شود.

با اين روند فوتبال ايران 
در آينده دچار مشكل مى شود

ديدار  داور  عملكرد  از  انتقاد  به  پرسپوليس  باشگاه  سرپرست 
اين تيم مقابل گسترش فوالد تبريز و البته نوعى بازى شاگردان 

فيروز كريمى پرداخت.
فوتبال  تيم  يك   - يك  تساوى  از  پس  گرشاسبى  حميدرضا 
بازى  متاسفانه  داشت:  اظهار  فوالد  گسترش  مقابل  پرسپوليس 
انداخت.  جريان  از  را  بازى  داور  باشد،  داشته  جريان  بايد  كه 
كه  بازى  روشى  ديگر،  است  روش  يك  هم  اين  به هرحال 
بازيكنان حريف انجام مى دادند. وقتى بازى مى خواست كمى 

جان بگيرد، بازيكنان تيم گسترش فوالد مى خوابيدند.
وى افزود: بايد يك فكرى بكنند. واهللا با اين روند فوتبال ايران 
كه  كنند  فكر  يك  داوران  بايد  مى شود!  مشكل  دچار  آينده  در 
بازى روان شود و كمتر از جريان بيفتد. تيمى كه روان بازى 
مى كند هم امروز ديديد كه از لحاظ روحى دچار آسيب مى شود. 

كًال بازى زيبايى نبود.
«آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  پرسپوليس  باشگاه  مديرعامل 
گفت:  بود؟»،  زيبا  چندان  نه  بازى  و  تساوى  اين  مقصر  داور 
به هرحال اين طور مواقع همه چيز دست به دست هم مى دهد. 
وقتى سرعت گرفته شود، باالخره اين طور مى شود. كارشناسان 
در مورد داور نظر مى دهند. ما خودمان هم كارشناس داريم و 
باشيم،  كرده  اشتباه  ما  اگر  مى كنيم.  اعالم  مردم  به  را  نظرشان 
عذرخواهى مى كنيم. اگر داور مقصر بود، كمتر پيش مى آيد تنبيه 

مى شود.
اينكه  بر  مبنى  خبرنگارى  سؤال  با  شدن  مواجه  در  گرشاسبى 
طارمى اعالم كرده مقصر محروميت پرسپوليس نيست، گفت: 

االن وقتش نيست، بگذاريد در اين مورد بعداً بحث مى كنيم.

 حضور تيم هاى ملى فوتبال ايران در عراق 
منوط به مجوز فيفا است

دوستانه  ديدارهاى  برگزارى  فوتبال  فدراسيون  رئيس  نايب    
به  منوط  را  كشور  اين  ميزبانى  به  عراق  با  ايران  ملى  تيم  هاى 

مجوز فيفا دانست.
گفت:  كربال  ورزشگاه  در  حضور  حاشيه  در  كفاشيان  على 
خوبى  شرايط  فوتبال  رشته  در  سخت افزارى  زمينه  در  عراق 
دارد، به طورى كه ورزشگاه هاى بسيار خوبى در كربال، نجف 
را  بين المللى  رقابت هاى  برگزارى  ظرفيت  كه  دارند  بغداد  و 
بين المللى  ديدارهاى  امنيتى  مسائل  به دليل  همچنان  اما  دارند 
اين كشور به دليل ارتباط خوب و منطقى با ايران در كشور 

ما برگزار مى شود.
وى برگزارى رويدادهاى بين المللى در استاديوم هاى فوتبال 
عراق را منوط به موافقت فيفا عنوان كرد و اظهار داشت: فيفا 
هنوز به عراق اجازه نداده است كه در كشور خود ميزبانى كند.

نايب رئيس فدراسيون فوتبال ادامه داد: فدراسيون فوتبال عراق 
موافقت فدراسيون ايران براى برگزارى ديدارهاى دوستانه در 
رده هاى سنى مختلف تيم هاى ملى را كسب كرده و ما در اين 
زمينه مشكلى نداريم، اما چون برگزارى ديدارهاى دوستانه هم 
منوط به مجوز فيفا است، براى حضور در عراق منتظر مجوز 

فيفا هستيم.
كفاشيان با تقدير از وزارت ورزش و جوانان در اعزام هيئت 
ورزشى ايران به عراق نشست با مسئوالن فدراسيون هاى ملى 
و  نزديك  ارتباط  كرد:  تاكيد  و  توصيف  خوب  را  كشور  اين 
تنگاتنگى بين فدراسيون هاى فوتبال ايران و عراق وجود دارد و 
در زمينه هاى مختلف همكارى مى كنيم. آنچه مسلم است آنها 
امكانات سخت افزارى خوبى دارند كه اميدواريم بتوانند نظر 

فيفا را براى ميزبانى نيز جلب كنند.
رئيس كميته فوتسال ايران، پيشرفت فوتسال عراق را نيز قابل 
توجه دانست و گفت: عراق رشد خوبى در زمينه فوتسال داشته 
نوجوانان  المپيك  سهميه  ايران  از  بعد  توانستند  به طورى كه 
ابعاد  در  كشور  دو  همكارى هاى  رو  همين  از  كنند،  كسب  را 

فوتسالى هم وجود دارد.

كارت هاى بى مورد بالى جان پرسپوليس

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: 
تيمم هيچ وقت به دنبال وقت تلف كردن

 مقابل حريفان نيست.
عبداهللا ويسى پس از تساوى يك - يك تيمش 
داشت:  اظهار  جنوبى  پارس  فوتبال  تيم  مقابل 
پيش بينى مى كرديم با اين تماشاگران تحت فشار 
قرار بگيريم. در 10 دقيقه ابتدايى تحت فشار قرار 
كمى  اول  نيمه  در  خورديم.  هم  گل  و  گرفتيم 
فوق العاده  جنوبى  پارس  اما  بوديم،  هم  عصبى 
بازى كرد. در نيمه دوم بهتر از حريف بوديم و 
يك موقعيت گلزنى ديگر هم داشتيم كه تبديل به 
گل نشد. در كل بازى زيبايى بود و تماشاگران از 

اين مسابقه لذت بردند. به تالش بازيكنانم تبريك مى گويم 
و اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد.

سرمربى تيم استقالل خوزستان با بيان اينكه ديدار سختى 
مقابل پارس جنوبى داشتند، تصريح كرد: ما براى نباختن 
بازى  خانگى  ديدارهاى  در  پيروزى  و  خانه  از  خارج  در 
مى كنيم. اگر در بازى هاى خارج از خانه هم پيروز شويم 

كه خيلى عالى مى شود. شرايط پارس جنوبى خيلى سخت 
بود. آنها در پنج شش ديدار پياپى به پيروزى دست نيافته 
بودند و از لحاظ روحى شرايط خوبى نداشتند، اما وضعيت 
روحى تيم ما بهتر بود و چند هفته است كه از انتهاى جدول 
فاصله داريم. هر چقدر از ليگ برتر بگذرد روند تيم مان 

بهتر مى شود.
ويسى در مورد تصميم سعيد كاظمى داور اين مسابقه در 

اعالم پنالتى به سود پارس جنوبى خاطرنشان كرد: 
من كارى به داورى ندارم، اما فكر مى كنم آن پنالتى 
درست نبود. اگر آن پنالتى گل مى شد ممكن بود 
گل هاى بيشترى دريافت كنيم. خدا را شكر بچه ها 
گل  به  و  كردند  جبران  را  شيخ ويسى  زحمات 

تساوى دست يافتيم.
سرمربى تيم استقالل خوزستان در مورد شعارهاى 
كه  داشتند  اعتقاد  كه  جنوبى  پارس  هواداران 
آبى پوشان خوزستان وقت كشى كردند، گفت: ما 
هيچ وقت وقت كشى نمى كنيم حتى اگر از حريف 
اگر بازيكنى اين كار را  پيش افتاده باشيم. قطعاً 

كرده باشد، او را جريمه خواهيم كرد.
ويسى در مورد اينكه آيا عادل كاله كج به شيخ ويسى گفت 
كه خودش را زمين بيندازد، اظهار داشت: نمى دانم اگر چنين 

اتفاقى رخ داده باشد معذرت خواهى مى كنم.
فعاليت  خصوص  در  خبرنگارى  سؤال  به  پاسخ  در  وى 
باشگاه استقالل خوزستان در نقل وانتقاالت نيم فصل تصريح 
كرد: ماهينى در اهواز حضور دارد و به تيم ما اضافه شده 

در حالى كه در هفته هاى اخير تيم فوالد به اذعان كارشناسان 
از داورى متضرر شده و باشگاه فوالد نيز به اين موضوع 
واكنش نشان داده است اما كميته داوران توجهى به اين 
موضوع نداشته و بازهم قضاوت بازى اين هفته فوالد با 

پيكان به يك داور جوان و كم تجربه سپرده شده است. 
فوالد در چند هفته اخير از جمله بازى هفته گذشته برابر 
گسترش فوالد به اذعان كارشناسان از سوى داورى متضرر 
شده است و در حالى كه در چند ديدار مى توانست با سه 
امتياز بازى از ميدان خارج شود و اختالف امتياز خود را با 
پرسپوليس، صدرنشين ليگ به حداقل برساند اما اين امر به 

دليل اشتباهات مكرر داورى محقق نشد.
حدى  به  اخير  هفته  چند  در  فوالد  حق  گرفتن  ناديده 
كه  بود  آزاردهنده  باشگاه  مسووالن  و  هواداران  براى 
پس از بازى فوالد برابر گسترش تبريز و مشخص شدن 
اشتباهات داورى كه به ضرر تيم فوالد بود، رييس هيات 
مديره باشگاه نيز در يك مصاحبه اى ضمن گله مندى 
حداقل  كه  خواست  داوران  كميته  از  موضوع،  اين  از 
اين  آينده  مسابقات  در  تر  تجربه  با  داوران  از  استفاده 
تيم مدنظر قرار داده شود و درحالى كه انتظار مى رفت 
مسووالن مربوطه به خواسته اين باشگاه هميشه همراه با 
سياست هاى فدراسيون توجه كند ولى بازهم اين مهم 
براى بازى پيش رو اين تيم برابر پيكان ناديده گرفته شد. 
به  نيز  پيكان  برابر  اول  فصل  نيم  بازى  در  ها  (فوالدى 

اذعان كارشناسان از داورى متضرر شده بود.)
 پس از اعالم نام داوران ديدارهاى هفته بيستم ليگ برتر و 
سپردن قضاوت بازى فوالد و پيكان به يك داور كم تجربه 

و جوان، مشخص شد كه رييس  كميته داوران نيز اصال 
نمى خواهد به درخواست اين باشگاه توجه داشته باشد، 
موضوعى كه علت آن هنوز براى مسووالن باشگاه فوالد و 

هواداران آن مبهم است. 
سرمربى فوالد نيز در مصاحبه هاى مختلف عنوان كرده كه 
از پوست اندازى بخش داورى فوتبال ايران خوشحال است 
و مخالف قضاوت داوران جوان نيست اما انتظار دارد كه 
در چيدمان داورى مسابقات عدالت هم برقرار شود و بازى 

هاى مهم آن ها به داوران با تجربه سپرده شود تا شاگردانش 
با اطمينان خاطر بيشتر پا به ميدان رقابت بگذارند.

هواداران سرخ پوشان نيز طى هفته هاى اخير بيانيه هاى 
مختلفى را در فضاى مجازى منتشر كرده اند و در تمامى 
بيانيه ها ضمن يادآورى جايگاه فوالد در ليگ برتر و نقش 
اين باشگاه  در فوتبال ايران، خواستار توجه بيشتر كميته 
داوران به بازى هاى فوالد شده اند تا بيش از اين، حق اين 

تيم ضايع نشود.
اما در اين برهه از زمان انتظار خوزستانى ها و هواداران 
فوالد از عبدالكاظم طالقانى و هدايت ممبينى دو خوزستانى 
عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال بيشتر از قبل است و 
اين هواداران معتقدند كه با توجه به حساسيت مسابقات 
واتفاقات اخير در فوتبال ايران، اين دو خوزستانى بايد تا 
دير نشده است نسبت به احقاق حق باشگاه فوالد واكنش 
نشان دهند، زيرا ممكن است روزى برسد كه فوالد تنها 
به خاطر دو، سه امتياز به هدفى كه ماه ها است براى آن 

تالش مى كند، نرسد.
خوزستان،  استقالل  فوالد،  هاى  تيم  وجود  حال  هر  به 
ماهشهر،  شهردارى  مسجدسليمان،  نفت  آبادان،  نفت 
نفت اميديه، ملى حفارى، اروند خرمشهر، استقالل اهواز 
فوتبال  پويايى  از  نشان  كشورى  مختلف  هاى  ليگ  در 
خوزستان است و امروز فوتبال اين استان براى اعتالى نامش 
بيشتر از قبل نيازمند حمايت مسووالن خود است، موضوعى 

كه شايد تا به امروز خيلى محقق نشده باشد.

ملى پوش تيم فوتسال ملى حفارى گفت: جايگاهم 
در تيم ملى نسبت به قبل محكم تر شده است ولى 

براى تثبيت اين جايگاه بايد بيشتر بجنگم. 
عليرضا رفيعى در خصوص عنوان چهارمى اين تيم 
در ليگ برتر كشور، اظهاركرد: با توجه به سياست 
باشگاه كه بومى گرايى بود و امسال نيز بيشتر از 
با  نهايت  در  پرداخت،  مهم  اين  به  قبل  سال هاى 
تالش هايى كه صورت گرفت، به عنوان چهارمى 
رسيديم. امسال بودجه باشگاه نيز كاهش پيدا كرده 
بود و به نظرم با توجه به چنين شرايطى بهترين 

نتيجه را گرفتيم.
وى بيان كرد: سياست باشگاه حفارى هميشه به اين 
صورت بوده كه به دنبال قهرمانى يا كسب سكو 

نبوده است و هميشه به عنوان هاى چهارمى و پنجمى بسنده 
كرده است. اگر باشگاه حفارى بيشتر هزينه كند و بتواند 
بازيكنان مورد نظر سرمربى را به خدمت بگيرد، مى توانيم 

نتيجه اى بگيريم كه در خور شان باشگاه باشد.
سطح  خصوص  در  ملى حفارى  فوتسال  تيم  بازيكن  اين 
ليگ نيز گفت: امسال شاهد ليگ سختى بوديم و چند هفته 
تيم هاى تاسيسات و گيتى پسند در صدر جدول بودند ولى در 
نهايت ديديم كه مس سونگون كه بسيار هزينه كرده بود به 
قهرمانى رسيد. ما هم تمام تالش مان را كرديم كه نتيجه خوبى 

حاصل شود اما به چهارمى بسنده كرديم.

وى در پاسخ به اين سوال كه پرداختى به بازيكنان فوتسال به 
چه صورت است؟ عنوان كرد: پرداختى هاى ما قابل مقايسه با 
بازيكنان فوتبال نيست. قرارداد بازيكن ليگ يك،  300، 400 
ميليون تومان است در حالى كه ما بايد 10، 12 سال زحمت 
بكشيم تا شايد اين مقدار پول را جمع كنيم. به نظر من عدالت 
برقرار نيست، البته برخى تيم هاى فوتسال هم پول خوبى به 
بازيكنان مى دهند ولى باشگاه حفارى به اين صورت نيست 
و هر سال كه هزينه ها كمتر مى شود، مبلغ قراردادهاى ما نيز 

كاهش پيدا مى كند اما در كل از شرايط راضى هستم.
رفيعى در خصوص آينده اش در تيم ملى نيز گفت: اول راه 
هستم و خدا را شكر نسبت به قبل جايگاهم را محكم تر 

بيشتر  بايد  جايگاه  اين  تثبيت  براى  ولى  كرده ام 
ما  باشگاه  خاطرنشان كرد:  ادامه  در  وى  بجنگم. 
تمامى امكانات را دارد اما يك سالن مناسب براى 
برگزارى مسابقات ندارد و ما در طول بازى هاى بايد 
به سالن نفت مى رفتيم، در حالى كه تيم هاى ديگر 

براى خودشان سالن اختصاصى دارند.
اين بازيكن تيم فوتسال حفارى در پاسخ به اين 
سوال كه آيا شما سال آينده نيز به كار خود در 
تصميم  بله،  گفت:  داد؟  خواهيد  ادامه  حفارى 
درست  دهم؛  ادامه  تيم  اين  در  كارم  به  دارم 
است كه مبلغ قراردادهاى ما در باشگاه حفارى 
قرارداد مان  مبلغ  تمام  هميشه  ولى  است  پايين 
به  ديگر  تيم هاى  شايد  و  است  شده  پرداخت 
اين گونه نباشند. در باشگاه حفارى صميميت و همدلى 
است و من اين شرايط را در تيم هاى ديگر نديدم. وى 
افزود: جا دارد از آقاى عالسوند، سرمربى تيم كه در 
مدت زمان حضور او در تيم حفارى، پيشرفت داشته  ام 
زمان  در  من  ورزشى  روزهاى  بهترين  كنم.  قدردانى 
در  من  حضور  در  او  و  بوده  عالسوند  آقاى  مربيگرى 

تيم ملى نيز تاثيرگذار بوده است. 
تمامى  در  حفارى  هواداران  كرد:  عنوان  پايان  در  رفيعى   
شرايط كنار ما بودند و امسال نيز سنگ تمام گذاشتند. از آن ها 

بابت همراهى شان در طول ليگ قدردانى كنم.

محروميت دو بازيكن تيم پرسپوليس از بازى با پيكان 
به دليل گرفتن كارت زرد و سه اخطاره شدن نشان 
داد كه باشگاه ها براى مقابله با كارت هاى غيرفنى كه 
در  را  جديد  طرح هاى  بايد  مى گيرند،  بازيكنانشان 

پيش بگيرند.
تيم فوتبال پرسپوليس در حالى روز گذشته به مصاف 
هفته  دومين  براى  كه  رفت  تبريز  فوالد  گسترش 
متوالى دو بازيكن اين تيم با گرفتن كارت زرد سه 
اخطاره شده و بازى بعدى تيم شان را از دست دادند. 
هفته گذشته محسن ربيع خواه و كمال كاميابى نيا از 
بازى با گسترش فوالد محروم شدند و ديروز هم 
وحيد اميرى و فرشاد احمدزاده با كارت هاى زردى 
كه از داور بازى با گسترش فوالد گرفتند، در بازى 

مقابل پيكان غايب خواهند بود.
امرى  فوتبال  دنياى  در  قرمز  حتى  و  زرد  كارت  گرفتن   
موضوع  پرسپوليس  درباره  اما  مى رود  شمار  به  متداول 
فرق مى كند. اين تيم در يكى ـ دو فصل گذشته بيش از 
80 درصد كارت هاى زردى كه بازيكنانش در بازى هاى 
آورده اند.  به دست  غيرفنى  داليل  به  را  گرفته اند  مختلف 
درگيرى، اعتراض به داور، پرخاشگرى، خطاهاى بى مورد 
و موارد ديگر ازجمله آيتم هايى بوده كه بازيكنان پرسپوليس 

وقتى  شدند.  مواجه  داور  زرد  كارت  با  غيرفنى  داليل  به 
مرور  را  اخير  فصل  دو  ـ   يكى  در  پرسپوليس  بازى هاى 
مى كنيم شايد تعداد بازى هايى كه بازيكنان پرسپوليس كارت 

زرد نگرفته باشند به تعداد انگشتان يك دست هم نرسد.
كروات  سرمربى  برانكو  تا  شده  باعث  موضوع  اين   
يا  يك  يك بار،  بازى  دو  يك ،  هر  معموالً  پرسپوليس 
تعدادى از بازيكنان اصلى اش را در اختيار نداشته باشد و 
خالى بودن دستش روى نيمكت در همين شرايط مزيد 
بر علت شده تا پرسپوليس در زمان لزوم و در مواقعى 

يار  نتواند  مى گيرد،  قرار  تاكتيكى  تنگناى  در  كه 
گره گشايى به زمين بفرستد.

دليل  به  را  بازيكنش  دو  گذشته  روز  پرسپوليس   
محروميت در اختيار نداشت و هفته آينده هم عالوه  
بر بشاررسن كه همراه تيم ملى اميد عراق در چين 
حضور دارد، از وجود كمال كاميابى نيا هم به دليل 
وحيد  ديگر  طرف  از  است.  بى بهره  مصدوميت 
اميرى و فرشاد احمدزاده هم سه كارته شده و در اين 
بازى غايب خواهند بود. در اين شرايط پرسپوليس 
تخصصى  چپ هاى  دو  داشتن  از  هجومى  فاز  در 
محروم خواهد بود و اين موضوع در روند تاكتيكى 
سرخ پوشان بدون شك تأثيرگذار خواهد بود. وقتى كه 
كارت زرد دو بازيكن محروم شده پرسپوليس از بازى 
با پيكان را در بازى با گسترش فوالد تبريز مى بينيم، به اين 
نتيجه مى رسيم كه هر دو كارت زرد كامًال غيرفنى و به 
دليل مسائل حاشيه اى به دست آمده است. بدون شك برانكو 
افشين پيروانى تذكرات الزم را به بازيكنان خواهند داد تا در 
روزهايى كه پرسپوليس به دليل محروميت از پنجره نقل و 
انتقاالت از جذب بازيكنان موردنظر محروم است، بازيكنان 
با گرفتن كارت هاى بى مورد دست كادر فنى را بيش از پيش 

نبندند و تيم پرهوادارشان را دچار فقر بازيكن نكنند.

هيچ وقت وقت كشـى نمى كنيم

خبـر
فعال تيم هاى سقوط كننده مشخص نيستند

مربى تيم فوتبال استقالل خوزستان مى گويد در اين مقطع 
سقوط كننده  تيم هاى  و  قهرمان  تيم   هنوز  ليگ  از  زمانى 
مشخص نيستند، هرچند كه پرسپوليس بيشتر از ساير تيم ها 

از شانس قهرمانى برخوردار است. 
بهروز مكوندى در خصوص وضعيت اين تيم پيش از بازى 
با پارس جنوبى، اظهاركرد: پس از برد هفته گذشته برابر 
پديده و همچنين اضافه شدن چند بازيكن جديد به تيم، از 
نظر روحى و روانى در شرايط بهترى قرار داريم اما هنوز تيم 
در منطقه خطر است و همه چيز تمام شده نيست. بايد تالش 
كنيم تا از شرايطى فعلى بهترين بهره را ببريم و در هفته هاى 
آينده با ارائه بازى هاى بهتر، امتيازهاى بيشترى را جمع كنيم تا 
در نهايت با جدا شدن از منطقه خطر با اطمينان خاطر بيشتر به 

كارمان ادامه دهيم.
وى در ارزيابى از تيم پارس جنوبى نيز گفت: حريف تيم خوبى 
است و با توجه به شرايط و امكانات مالى كه داشتند، ابتداى 
فصل بازيكنان خيلى خوبى را به خدمت گرفتند و موفق به 
كسب نتايج خوبى شدند. آن ها توانستند خودشان را در رده هاى 
باالى جدول حفظ كنند ولى در سه چهار هفته اخير به چند 
تساوى دست پيدا كرده اند و روند پيروزى هاى شان قطع شده 

است، هرچند كه از ارزش هاى اين تيم كم نمى شود.
مربى تيم فوتبال استقالل خوزستان افزود: مى دانيم كه پارس 
جنوبى تيم قدرتمندى است، ضمن اين كه در نيم فصل دوم نيز 
تقويت شده است. بازى هاى اين تيم را آناليز كرده ايم و اميدوارم 
بتوانيم شكست دور رفت برابر اين تيم را جبران كنيم و با دست 

پر به اهواز برگرديم.
وى درخصوص بازيكنانى كه اين تيم در نيم فصل دوم جذب 
كرده است نيز گفت: بازيكنانى كه آقاى ويسى مدنظر داشت، 
تقريبا جذب شدند و اكنون نيز از نظر بازيكن و مالى در شرايط 
بهترى قرار داريم. اميدوارم به روند مثبت مان ادامه دهيم و بتوانيم 
با كار بيشتر، تيم را هماهنگ كنيم و نتايج خوبى به دست آوريم.

مهدى  نهايت  در  چرا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  مكوندى 
مومنى جذب نشد؟ عنوان كرد:  او مدنظر ما بود ولى باشگاه 
پيكان خواسته مالى داشت كه استقالل خوزستان نتوانست آن 
را برآورده كند و در نهايت نيز حضور او در استقالل خوزستان 
منتفى شد. وى در پاسخ به سوال ديگر كه آيا در اين مقطع 
قابل  كننده  سقوط  تيم هاى  و  قهرمان  تيم  ليگ،  از  زمانى 
پيش بينى هستند؟ گفت: تيم هاى پايينى جدول در نيم فصل 
دوم تقويت شده اند و باتوجه به اين كه فاصله تيم هاى نيمه 
پايينى جدول زياد نيست، امكان جابجايى تيم ها بسيار زياد 
است و نمى توان از اكنون تيم هاى سقوط كننده را پيش بينى 
كرد. در باالى جدول نيز پرسپوليس شرايط خوبى دارد و 
فاصله اش با تيم هاى تعقيب كننده اش زياد است و به نظرم 
اگر شرايط خاصى براى پرسپوليس به وجود نيايد، بيشتر از 
ساير تيم ها شانس قهرمانى دارد، البته فوتبال قابل پيش بينى 
نيست و تيم هايى را در فوتبال دنيا داشته ايم كه با اختالف 
امتياز در صدر جدول بوده اند ولى در ادامه با توجه به اين كه 

دچار شرايط خاص شدند، قهرمانى را از دست داده اند.

نيروى انتظامى رفت و بازى نيمه  تمام ماند
ناظر فدراسيون فوتبال با اشاره به نيمه تمام ماندن ديدار 
دسته  ليگ  در  رامشير  استقالل  و  حفارى  ملى  تيم هاى 
سه كشور گفت: پيش از آغاز نيمه دوم اين بازى متوجه 
شدم كه نيروى انتظامى محل بازى را ترك كرده است و 
منتظر هم مانديم كه برگردند ولى نيامدند و نيمه دوم هم 

برگزار نشد. 
عبدالسالم رضازاده در خصوص نيمه تمام ماندن بازى دو 
تيم ملى حفارى و استقالل رامشير در ليگ دسته سه كشور 
كه روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد، اظهاركرد: همان طور 
كه مى دانيد طبق قانون و مقررات فوتبال، پيش از بازى 
حضور كادر پزشكى، آمبوالنس و نيروى انتظامى در كنار 
نماينده  نيز  اين صورت  غير  در  و  است  ضرورى  زمين 

فدراسيون نمى تواند اجازه انجام بازى را بدهد.
وى بيان كرد: قبل از آغاز بازى با هماهنگى حفارى، تيم 
ميزبان، اين امكانات و همچنين نيروى انتظامى در كنار زمين 
آماده بودند و نيمه اول هم انجام شد اما پيش از آغاز نيمه 
دوم متوجه شدم كه نيروى انتظامى كنار زمين حضور ندارد 
و آن ها بدون هماهنگى و اطالع قبلى، محل بازى را ترك 
كرده بودند. ناظر فدراسيون فوتبال ادامه داد: ما تالش كرديم 
كه نيروى انتظامى به محل برگردد و حتى منتظر اين اتفاق 
هم مانديم ولى وقتى متوجه شديم كه نيروى انتظامى ديگر به 

كنار زمين برنمى گردد، بازى نيمه تمام اعالم كرديم.
از  بازى  محل  ترك  علت  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
سوى نيروى انتظامى چه بود؟ گفت: من در اين خصوص از 
باشگاه ملى حفارى سوال پرسيدم، اما خود آن ها هم مى گفتند 
كه علت را نمى دانند و من هم در نهايت متوجه نشدم كه 
مشكل كجا بود. خدا را شكر مى كنم كه پيش از آغاز نيمه 
دوم متوجه عدم حضور نيروى انتظامى شدم و نگذاشتم كه 
بازى ادامه پيدا كند، چرا كه اگر اتقاقى رخ مى داد، من بايد 

پاسخ مى دادم.
رضازاده بيان كرد: من به عنوان نماينده فدراسيون بر اساس 
قوانين و مقررات بايد گزارشى در اين خصوص تهيه كنم كه 
اين گزارش در حال آماده شدن است و سپس نيز آن را به 
فدراسيون ارسال مى كنم و تصميم در خصوص نتيجه بازى 

بر عهده فدراسيون است.
وى عنوان كرد: من در طول 30، 40 ساله ورزشى ام براى 
اولين بار است كه شاهد چنين اتفاقى هستم و مى بينم كه 
نيروى انتظامى بدون اطالع قبلى محل بازى را ترك مى كند. 
نمى دانم به چه علتى آن ها اين كار را انجام داده اند. باشگاه 
حفارى هم به من گفت كه نسبت به اين موضوع بى اطالع 
است ولى اين كه اگر اطالع داشته اند يا چيزى بين آن ها رد و 
بدل شده است، از آن خبر ندارم. هنوز هم برايم جاى سوال 

و ابهام است كه چرا اين اتفاق افتاد.
پيش از اين نيز بازى تيم ملى حفارى در هفته نخست ليگ 
عدم  به  باتوجه  باغملك،  جنوب  برابر  كشور  سه  دسته 
حفارى  باشگاه  سوى  از  مسابقات  ورودى  پول  پرداخت 

برگزار نشده بود.

چرا كميته داوران به اعتراضات فوالد توجه نمى كند؟
پريسا زنگنه منش

راى تثبيت جايگاهم در تيم ملى بايد بيشتر بجنگم
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محمد على نجفى كارگردان سريال خاطره انگيز «سر بداران» كه 
در جشنواره فيلم فجر امسال هم قرار است از او تجليل شود، 
در جديدترين مصاحبه خود به تندى از مديران صداوسيما 
به دليل نحوه پوشش اخبار و ساخت برنامه ها و سريال هاى 

تلويزيونى انتقاد مى كند
محمد على نجفى كارگردان سريال خاطره انگيز «سر بداران» كه 
در جشنواره فيلم فجر امسال هم قرار است از او تجليل شود، 
در جديدترين مصاحبه خود به تندى از مديران صداوسيما 
به دليل نحوه پوشش اخبار و ساخت برنامه ها و سريال هاى 
تلويزيونى انتقاد مى كند. او معتقد است صداوسيما مخاطبانش 
برايش اهميت ندارد، چون مى داند كه اصال مخاطبى ندارد و به 
همين دليل مديران رسانه ملى بيشتر به فكر موقعيت خودشان 
هستند. او همچنين به ساخت سريال «كوچك جنگلى» هم 
اشاره مى كند و مى گويد ناصر تقوايى چون انسان با سوادى 
از  بسازد،  سفارشى  سريال  نمى خواست  اين كه  براى  بود، 

ساخت اين مجموعه انصراف داد و پس 
از آن بهروز افخمى اين پروژه را در دست 

گرفت.
 محمد على نجفى درباره دليل افت كيفيت 
زمانى  به  نسبت  تلويزيونى  سريال هاى 
به  «سربداران»  چون  مجموعه هايى  كه 
كارگردانى او از رسانه ملى پخش مى شد به 
روزنامه اعتماد گفت: « رفته رفته مسووالن، 
مسووالن  به  بايد  كه  شده اند  متوجه 
باالدست خود جوابگو باشند كه چرا اين 
چند  هست  خاطرم  نيست.  آن  و  هست 
ساعت از خود سريال «سربداران» سانسور 
شد و حتى دوبله بخش هايى از آن تغيير 
تغيير  را  ديالوگ ها  از  بسيارى  يعنى  كرد. 
دادند و گفتند بايد چيز ديگرى گفته شود. 
نمى شود كه شما هم بخواهى ميز خودت 
را در تلويزيون حفظ كنى و هم جوابگوى 

چيزى نباشى. مسووالن اصال خودشان را با «مساله» روبه رو 
نمى كنند كه بخواهند مساله را حل كنند.»

  نجفى همچنين ادامه داد: «آن زمان اول انقالب بود و اكثر 
مسووالن كسانى بودند كه ما با يكديگر در شرايط انقالبى 
و زمان مبارزه فعاليت كرده بوديم. قبل از انقالب سربداران 
را به شكل تئاتر در حسينيه ارشاد كار كرده بوديم. بنابراين 
در آن ايام فضاى ساخت چنين سريالى فراهم بود. بعد به 
تدريج آن فضا ها تخفيف پيدا كرد، تخفيف پيدا كرد تا االن 
كه ديگر تلويزيون شرايطى پيدا كرده كه خود تلويزيون ايران 
همه مردم را به طرف كانال هاى «ماهواره» سوق مى دهد و به 
مردم مى گويد شما همان كانال ها را ببينيد كه براى تان جذاب 

است چون برنامه هاى «ما» نه به لحاظ موضوعى، نه به لحاظ 
تصويرى جذابيت ندارند.»

 او همچنين در ادامه تاكيد مى كند كه مديران تلويزيون تنها به 
موقعيت خودشان در تلويزيون فكر مى كنند: «مسووالن به جاى 
اينكه به مخاطب تلويزيون فكر كنند، به موقعيت خودشان فكر 
كردند. براى اينكه زير سوال نروند. براى اينكه از قم يا جاهاى 
ديگر و حتى نهادهاى مختلف ايرادى از آنها گرفته نشود، 
برنامه مى سازند. همان طور كه پيش از اين هم گفتم، همين 
شبكه هاى  سمت  به  ايرانى  مخاطب هاى  كه  مى شود  باعث 
خارجى و برنامه هاى مبتذل آنها بروند و اسم كاراكترهاى آنها 
را به زبان بياورند و بگويند ساواش، فاطماگل و... مردم شروع 
مى كنند درباره اين چيزها صحبت مى كنند و اين سريال ها و 
شخصيت هاى آنها تبديل به مدل رفتار بيرونى آنها مى شود و 

در ذهن شان مى ماند.»
بيشتر  سيما  و  «صدا  مى گويد:  همچنين  كارگردان  اين   

دنبال اين است كه مسووالن به آن ايرادى نگيرند. اصال 
كه  مى داند  چون  ندارد  مخاطبش  به  كارى  سيما  و  صدا 
مخاطبى ندارد. بله، يك سرى برنامه هاى ورزشى و برنامه 
دارند  شبه كمدى  حالت  كه  برنامه هايى  سرى  يك  و  نود 
شايد مخاطب هايى داشته باشند اما غير از اين، تلويزيون 
مخاطبى ندارد. چه كسى مخاطب تلويزيون است؟ مردم 
برنامه هاى  مى كنند،  دنبال  ديگر  جاهاى  از  كه  را  اخبار 
ماهواره اى  ديگر  شبكه هاى  از  كه  هم  را  سرگرمى 
تلويزيون  از  مردم  كه  است  ورزش  يك  فقط  مى بينند. 
حساسيت  كه  دليل  اين  به  هم  آن  مى كنند  پيگيرى  ايران 
مردم به تيم هايى است كه بازى دارند و تحليل هايى كه 

جذاب  براى شان  مى كنند  ديگران  و  فردوسى پور  آقاى 
است. صدا و سيما مخاطب ندارد و چون مخاطب ندارد 

دغدغه و مساله هم ندارد.»
از  صداوسيما  كه  كالنى  بودجه  دليل  درباره  همچنين  او   
دولت دريافت مى كند نظر جالبى دارد و مى گويد: « ببينيد 
يك سخنران، يك خطيب، علنا سخنرانى مى كند و مى گويد 
كه تلگرام است كه همه چيز را خراب كرده است در حالى كه 
اصال متوجه نيست كه مگر يك كانال تلگرام چقدر زور دارد 
كه بخواهد اين همه تاثير بگذارد؟ ولى او اصال متوجه اين 
حرف ها نيست. اصال مخاطب براى بعضى سخنران ها اهميتى 
ندارد. شايد اگر صدا و سيما فقط مى توانست به ارايه تصاوير 
واقعى از تاريخ بسنده كند، موفق تر مى شد تا اينكه بخواهد 
دستكارى كند و تصاوير اغراق شده يا كاريكاتورى نشان دهد.»

 نجفى در ادامه به حواشى ساخت سريال «كوچك جنگلى» 
اشاره مى كند و در اين باره توضيح مى دهد: «همين مى شود كه 
آقاى تقوايى شروع مى كند به ساختن ميرزا 
كوچك خان اما يكى ديگر ادا مه اش مى دهد. 
در آن زمان هم اين اتفاق افتاد ديگر. آقاى 
به  كردند  شروع  تيمى  يك  با  تقوايى 
ساختن فيلم «كوچك جنگلى» بعد آقاى 
ادامه  ديگر  هنرپيشه  يكسرى  با  افخمى 
داد. چرا؟ چون آقاى تقوايى نمى خواست 
سفارشى كار كند. آدم باسوادى است كه 
مطالعه مى كند و كار مى كند. اما تلويزيون 
تلويزيون  بيفتد.  اتفاق  اين  نمى خواهد 
من  بشود،  اين  مى خواهم  من  مى گويد 
و...  باشد  اينجورى  كه  مى گيرم  تصميم 
و  اينترنت  همه  اين  كه  امروز  بچه هاى 
چيزها  اين  به  گوش شان  دارند،  ماهواره 
بدهكار نيست. حتى از پدر و مادرشان هم 
سوالى ندارند، چون سواالت شان را گوگل 

جواب مى دهد.»
 او كه در اين مصاحبه با قياس دو مجموعه «سربداران» و 
«معماى شاه» از سريال محمدرضا ورزى انتقاد مى كند، در پايان 
و درباره بازى خود در اين مجموعه تلويزيونى كه حواشى 
بسيارى هم براى آن به وجود آمد، مى گويد: «اول اينكه من 
دلم مى خواست با فضاى سينما ارتباط داشته باشم. ديگر اينكه 
شخصيت قوام السلطنه آنقدر براى من جذاب بود كه خود اين 
شخصيت در ساختن قاضى شارح هم نقش داشته است. دلم 
مى خواست خودم هم يك بار اين حس را تجربه كنم. بنابراين 
خودم هم اين شخصيت را ساختم. براى همين هم شما اگر 
«معماى شاه» را ببينيد، متوجه مى شويد كه بازى من با بقيه 

متفاوت است.»

ــيار تنبل هستند  ــازان ما بس به جرات مى گويم كه فيلمس
ــت  ــتان دو دس ــان از انگش و كارگردانان خالق تعدادش

ــت. هم كمتر اس
ــرف هنر كرده  ــرش را ص ــه عم ــى هم ــه آقاجان معصوم
ــوزه هنر  ــدگان ح نن ــه گردا ــا آنهايى ك ــا آي ــت، ام اس
ــته اند؟ ــتند اين تالش را ديده و براى او كم  نگذاش هس

ــى و همه  ــا از زندگ ــديم ت ــت ش ــى هم صحب ــا آقاجان  ب
ــال هايى كه در عرصه هاى مختلف هنرى فعاليت كرده  س

ــد. ــد،  بگوي و مى كن

 معموال در حوزه بازيگرى نقش زنان زجر كشيده را به شما 
مواجه  زيادى  سختى  هاى  و  مشكالت  با  كه  زنى  مى دهند؛ 
مى شود. اين محدوديتى كه در ايفاى نقش هاى شما وجود دارد 
به انتخاب هاى خودتان بستگى دارد يا عوامل ديگرى شما را به 

اين سمت مى برند؟
و  هستند  تنبل  بسيار  ما  فيلمسازان  كه  مى گويم  جرات  به   
كمتر  هم  دست  دو  انگشتان  از  تعدادشان  خالق  كارگردانان 
است. بيشتر كارگردانان سراغ سوژه ها و بازيگرانى مى روند كه 
قبال امتحان خود را پس داده اند و ديگر الزم نيست آنها زحمت 
بكشند و از يك بازيگر، بازى جديدى بگيرند و نقشى متفاوت 
با او تجربه كنند. در سريال هايى مانند كالنتر و زيرتيغ، نقش هايى 
متفاوت داشتم به اين دليل كه كارگردانان اين آثار زحمت اين را 
به خود دادند نقشى به من بدهند كه تاكنون آن را بازى نكرده ام. 

اما واقعيت اين است كه خودم هميشه مراقب هستم كه به دام 
نقش هاى تكرارى نيفتم. تلخ ترين اتفاقى كه براى يك بازيگر 
رخ مى دهد دچار كليشه شدن است و اين كه كارگردان ها به 
او اعتماد نكرده كه نقش هاى مختلف را به او بدهند.خوشبختانه 
با سختگيرى هاى خودم در انتخاب نقش ها، كارگردانان اعتماد 
مى كنند و نقش هاى متفاوت را به من مى دهند.اما چند سال است 
كه حوزه بازيگرى كامال باندبازى شده و بازيگرانى مدام در آثار 
سينمايى و تلويزيونى بازى مى  كنند كه يك نفرى پشت پرده 

هست و دستشان را مى گيرد.
يعنى توانمندى هاى يك بازيگر ديگر اهميت ندارد؟

دقيقا ! قبال براى كارگردان و تهيه كننده مهم بود چه كسى نقش 
را بازى مى كند، به همين دليل براى بازيگرى كه مدنظرشان 
را  نقش  كه  مى كردند  مجاب  را  او  و  مى گذاشتند  وقت  بود 
و  فيلم ها  بيشتر  در  بازيگر  تعدادى  سال هاست  اما  ؛  بپذيرد 
سريال ها حضور دارند، در همه جشنواره ها شركت مى كنند؛ 
و  كرده اند  ُقرق  را  سينما  خانوادگى  صورت  به  كه  گروهى 
جاى نفس كشيدن براى ديگران نمى گذارند.اما به نظرم بهتر 
است كمى انصاف به خرج بدهيم و انحصار طلب نباشيم و 
براى ديگران هم جاى كار بگذاريم. دنياى سينما و تلويزيون 
وسيع است و از نظر بازيگرى فقير نيست با اين شرايط واقعا 
جاى سوال است كه چرا فقط چند بازيگر امكان حضور مقابل 

دوربين را دارند و براى بقيه جايى نيست؟

الدن نيكنام با انتقاد از نويسنده هاى ايرانى مى گويد: ادبيات ما 
در درون خود گنديده است و ديگر ادبياتى وجود ندارد.

اين داستان نويس درباره استقبال مخاطبان ايرانى از آثار ترجمه 
به نسبت آثار تاليفى، با بيان اين كه اين جريان به ادبيات محدود 
هستيم،  موضوع  اين  شاهد  هم  سريال  و  فيلم  در  و  نيست 
اظهار كرد:  برخى نويسنده هاى ايرانى كه تقريبا كار حرفه اى 
انجام مى دهند و مشغول چاپ كتاب هاى شان هستند، فاقد هر 
نوع جهان بينى و انديشه اى هستند. نويسنده و فيلمساز بايد 
رنج  زيرمتن  فقدان  از  ما  باشد.  جهان بينى  و  انديشه  داراى 
مى بريم. نمى شود فقط تعدادى شخصيت را  در بستر  يك 
حادثه عاشقانه و يا حادثه مرگ با يك پايان باز تعريف كنيم 
و ژست روشنفكرانه بگيريم، جايزه  برگزار كنيم و خودمان 
براى خودمان نقد  بنويسيم، اين ها عالج واقعيت تلخ ما نيست.
او افزود: ما يك جمعيت 500 نفره از 85 ميليون جمعيت ايران 
هستيم كه تعدادى از اين 500 نفر مى نويسند، تعدادى براى 
200 نفرى كه در سال كتاب چاپ كرده اند نقد مى نويسند، 
هم  براى  خودشان  و  مى كنند  برگزار  جايزه  هم  تعدادى 
خوشحال هستند. در واقع ادبيات در درون خود گنديده است  
و ديگر ادبياتى وجود ندارد؛ البته استثناهايى هم در اين بين 
وجود دارند، مثال كتاب «تهرانى ها»ى اميرحسين خورشيدفر 

و يا مجموعه داستان «روى خط چشم» پيمان هوشمندزاده.
داشته  روال   يا  و  روند   يك  بايد  ما  اين كه  بيان  با  نيكنام 
باشيم، گفت: نويسنده هاى ما بايد بتوانند به طور منظم كتاب 
چاپ كنند. مثال جويس كرول اوتس، نويسنده اى كه باالى 
70 سال سن دارد، سالى يك كتاب مى نويسد؛ كدام يك از 
نويسنده هاى جوان ما اين طور هستند؟ خيلى از نويسنده هاى 
ما مى گويند مشكل معيشتى دارند، نويسنده هايى هم كه اين 
مشكل را ندارند حرفه اى كار نمى كنند. من با توجه به شناختى 

كه از نويسنده ها دارم اين حرف را مى گويم.
اصال  نوشتن  براى  كرد:  بيان  ادامه  در  منتقد  و  شاعر  اين 
تحقيق ميدانى نداريم؛ كارى كه نويسنده خارجى به راحتى 

انجام مى دهد. نويسنده هاى خارجى در هر ژانرى كه بخواهند 
علمى-تخيلى  ژانر  در  اگر  مثال  مى كنند.  تحقيق  بنويسند 
موجودات  و  فضا  درباره  تحقيقاتى  سراغ  بنويسند  بخواهند 
فضايى مى روند. نويسنده هاى ما حوصله تحقيق ندارند. ما يك 
نوع از  ادبيات را چسبيده ايم و آن را ول هم نمى كنيم؛ آن 
حوزه محدود به روابط انسانى در زندگى  آپارتمانى غالبا هم 
در تهران است كه اكثر شخصيت ها دچار شكست در روابط 
خود مى شوند و يا مى ميرند، خيلى هم بخواهيم داستان را 
اليه دار كنيم و اسمش را يك پودر و يا افزودنى مجاز بگذاريم، 
مسائل سياسى و اجتماعى به روى آن مى پاشيم در حالى كه اين 
تعريف رمان و داستان نيست. اما اصلى ترين مشكل ما فقدان 

دانش و جهان بينى است.
او با بيان اين كه نويسنده هاى ما در كتاب هاى شان حرفى براى 
گفتن ندارند، تأكيد كرد: نويسنده هاى نسل اول داستان نويسى 
ما مانند صادق هدايت حداقل يكى، دو زبان مى دانستند، به 
آن ها تسلط داشتند و متون كشورهاى ديگر را به زبان اصلى 

مى خواندند. اما تعداد نويسنده هاى ما كه زبان مى دانند محدود 
است. نويسنده هاى نسل قبل ما بر ادبيات كهن ما از قرن چهارم 
تا زمان مشروطه اشراف داشتند، اما اگر از يك نويسنده 30 ساله 
بخواهيم كه ادبيات قرن هشتم را بخواند اين كار را نمى كند. 
نويسنده ما كتاب «فيه ما فيه» موالنا را نخوانده و زبانش ضعيف 
است. در واقع نويسنده ها دانش ضعيفى دارند و دانش روز دنيا 

را دنبال نمى كنند و فاقد جهان بينى هستند.
از  تعريفى  بايد به  شاعر  و  افزود: نويسنده  ادامه  در  نيكنام  
معادالت جهان دست پيدا كند. نويسنده هاى ما نمى دانند چرا 
داعش ظهور كرد و اصال به آن فكر نمى كنند. چه انتظارى 
داريم؟ مخاطب را نبايد دست كم بگيريم؛ مخاطب باهوش 
چرا  نمى روند  سينما  مى ناليم  آن ها  از  كه  مخاطبانى  است. 
وقتى يك فيلم خوب ساخته مى شود برايش صف مى بندند 
و فيلم فروش ميلياردى دارد؟ مخاطب مى تواند كار خوب را 
تشخيص دهد. چرا كتاب «جزء از كل» سريع فروخته مى شود 
و به چاپ هاى متعدد مى رسد يا هنوز داستايوفسكى مخاطب 
دارد؛ مخاطب تشخيص مى دهد كار خوب چيست اما مخاطبان 

سراغ كتاب ايرانى نمى روند. چرا كتاب هاى پرحجمى مانند 
«اتحاديه ابلهان» و «جزء از كل» فروخته مى شوند اما مخاطب 

كتاب هاى نويسنده هاى ايرانى را نمى خواند؟
او خاطرنشان كرد: بخشى از باليى كه بر سر ادبيات ما آمده به 
خاطر توليد انبوه بوده است. زمانى كه ناشران  معتبر ما هر كتابى 
را در ادبيات ايران چاپ   مى كنند وضعيت همين مى شود. مثال 
بسيارى از مخاطبان به اعتبار يك نشر سراغ كتابى مى روند اما 
زمانى كه كتاب را مى خوانند، مى بينند شبيه متن نوشته شده فالن 
سريال تركيه اى است، بنابراين ترجيح مى دهند برود «اتحاديه 
ابلهان» را بخوانند تا حداقل چيزى به دانش شان اضافه شود. 
نويسنده هاى ما از تنبلى رنج مى برند. مادامى كه ما تنبل، متوهم  
و در عين محفلى ادبيات را اداره مى كنيم  تا صد سال آينده هم 
اوضاع همين است، تيراژ 500 تا به 50 مى رسد و بعد هم تمام 
مى شود و كسى كتاب نمى نويسد، يا اگر هم مى نويسد همين  

چيزهايى است كه شاهدش هستيم.
او سپس درباره تأثير رسانه ها بر استقبال مخاطبان ايرانى از 

آثار ترجمه، اظهار كرد: اگر بخواهيم يك آسيب شناسى از 
اين موضوع  داشته باشيم بايد به سه موضوع توجه كنيم؛ 
اول نويسنده ها هستند كه زحمت نمى كشند، كار حرفه اى 
را  خودشان  و  نمى گذارند  نوشتن  براى  زمان  و  نمى كنند 
ملزم به تالش نمى بينند و هيچ تعهد درونى اى ندارند. اتفاق 
كتاب  بى اندازه،  تساهل  با  كه  مى افتد  ناشران  در   بعدى 
چاپ مى كنند و كارشناسى ندارند كه آثار سره را از ناسره 
مطبوعات  در  ما  هستند؛  مطبوعات  سوم  مسئله  كند.  سوا 
منتقد حرفه اى باسواد نداريم. دليل اين كار هم اين است 
كه مطبوعاتى هاى ما امنيت شغلى ندارند بنابراين انگيزه اى 
براى نقد براى شان باقى نمى ماند. همچنين در دانشگاه هاى 

ما نقد ادبى به صورت آكادميك تدريس نمى شود.
اين نويسنده با بيان اينكه اگر نقد خوبى نوشته و در رسانه ها 
منتشر شود، حتما  آن نقد ديده مى شود، اظهار كرد: االن نقدهايى 
كه منتشر مى شوند بيشتر تعارف تكه پاره كردن هستند. من و 
شما با هم دوست هستيم و اگر شما كتابى منتشر كنيد من نقد 
دوستانه مى نويسم و از كار شما تعريف مى كنم كه اين موضوع 
درست نيست، بلكه بايد بر اساس اصول كارى اين اتفاق 
بيفتد. زمانى كه ما گروه شده ايم و  هواى يكديگر را داريم 
و سعى مى كنيم يك فضاى حمايتى بسازيم اين مصيبت ها به 
وجود مى آيد. مخاطب براساس حمايت ما يكى، دو بار اعتماد 
مى كند اما بار سوم مى گويد حتما اين ها دوست  هستند كه 

يكديگر را پوشش مى دهند.
او درباره تأثير جوايز ادبى نيز بيان كرد: من اگر متولى فرهنگ 
بودم يك دهه جوايز را ممنوع مى كردم، زيرا جوايز به قدرى 
حاشيه هاى زننده و زشت دارند كه دون شأن برگزاركنندگان، 
كانديداهاى جايزه و جايزه بگيران است. از زمان تعيين داورى 
تا اعالم برگزيده، حاشيه هايى وجود دارد كه آدم مى گويد 
مجازى  فضاى  در  كه  هم  حاال  نبودند.  جايزه ها  اين  كاش 
هر كسى در صفحه اى كه دارد  هرچيزى كه دلش بخواهد 
درباره جايزه ها مى نويسد و فضايى را به وجود مى آورند كه 
اعتبار جايزه و اعتبار هيئت داوران، اعتبار  كتاب و اعتبار شعر 
و داستان به طور كامل از بين مى رود. همان خرده اعتماد و 
كورسوى اميدى كه وجود دارد تا مخاطب به سمت كتاب 
ايرانى برود هم  از بين مى رود به همين دليل مى گويم كاش 
جايزه نباشد.  اگر يك دهه جايزه اى نباشد نويسنده ها تالش 
مى كنند  و كمى مى خوانند و مطالعه خود را باال مى برند و  ياد 
مى گيرند بى حاشيه كار كنند. در فضاى فرهنگى ما حاشيه ها پنج 

كيلومتر است و متن دو سانتى متر.
الدن نيكنام در پايان گفت:  زمان قضاوت گر  و مشاهده گر 
خيلى خوبى است. نويسنده، شاعر، داستان نويس، منتقد و يا 
حتى مترجم ايرانى اگر حاشيه اى نداشته باشد و كار حرفه اى 
انجام دهد مانند همه جاى دنيا بخواند و بنويسد و دانش خود 
را افزايش دهد،  فكر مى كنم  به برآيند فرهنگى اى كه دل مان 
مى خواهد مى رسيم؛ اما با اين  فضاها نه تنها به نقاط عطف 
فرهنگى نمى رسيم بلكه يك دوره تاريخ بى فرهنگى را براى 

خود رقم مى زنيم.

صداوسيما كارى به مخاطب ندارد، 
چون مى داند مخاطب ندارد!

شـيه حا ر  د

گروهى به صورت خانوادگى سينما را ُقرق كرده اند

نوشـت عكـس  يحيي عبداهللا پور لنوشـته د اميرهنردوست

نـه بخا كتا
كتابى براى افرادى كه مغزشان نياز به سيم كشى دارد

ترجمه كتاب «مغزتان را دوباره سيم كشى 
ــته جان بى.آردِن با محوريت  كنيد» نوش
ــر  تغيير نگرش در زندگى راهى بازار نش

شد.
كتاب «مغزتان را دوباره سيم كشى كنيد» 
ــيد) نوشته جان  (به زندگى بهتر بينديش
بى.آردِن به تازگى با ترجمه ابراهيم شايان 
ــر ققنوس منتشر و راهى بازار  توسط نش

ــده است. نسخه اصلى اين كتاب  نشر ش
ــال 2010 توسط انتشارات وايلى و  در س
پسران منتشر شده و حقوق چاپ ترجمه 

آن توسط ققنوس خريدارى شده است.
ــت تفاوت مهم  مترجم كتاب معتقد اس
ــابه كه در  ــا نمونه هاى مش ــن كتاب ب اي
زمينه روان شناسى عمومى  و تغيير رفتار 
ــت كه اغلب  ــده اند، در اين اس چاپ ش
ــتر به توضيح روش هاى مدّون  آن ها بيش
مربوط و نتايج تغييرات رفتارى حاصل از 

كاربردشان مى پردازند. 
ــى  ــيم كش ــاب «مغزتان را دوباره س كت
كنيد» اين توضيحات را بر پايه جزئيات 
ــز و بدن بيان  ــم تغييرات در مغ مكانيس
ــن كتاب تالش  ــنده در اي مى كند. نويس
ــى الزم را براى درك  كرده جزئيات علم
داليل فعل و انفعاالت و تغييرات مغز، و 
عوامل اجراكننده آن ها را طورى بيان كند 

كه مخاطب عمومى را سر در گم نكند.

ــت همه ما در  جان بى.آردن معتقد اس
ــاس نگرانى  زمان هايى تا اندازه اى احس
ــود را در  ــا خ ــم ي ــويش مى كني و تش
ــياهى حس مى كنيم. هر فصل  عمق س
ــك موضوع كليدى  ــن كتاب، به ي از اي
ــد علم اعصاب  ــرفت هاى جدي از پيش
ــرد آن ها در  ــردازد و طريقه كارب مى پ
زمينه هاى خاصى از زندگى را تشريح 

مى كند.
«مغزتان را دوباره سيم كشى كنيد» 9 فصل 
دارد كه به ترتيب عبارتند از جرقه سلول 
ــب، رام كردن آميگدال، تغيير  هاى مناس
موضع به چپ، پرورش حافظه، سوخت 
ــالم: ورزش و  ــانى به مغز، عادات س رس
خواب، داورى اجتماعى، انعطاف پذيرى 

و فرزانگى، نگرش آگاهانه.
اين كتاب با 319 صفحه، شمارگان هزار 
ــت 25 هزار تومان  ــخه و قيم و 100 نس

منتشر شده است.

چگونه ميتوانم تورا بسرايم؟
نه توان ُگَسستن مرا هست 

و نه رستگارى از براى پيوستن...
مدت هاست كه نسيم سحر گاه،
اذان ميگويد براى نماز عشقت .
و همه وجودم گشته سجودت.

بدينسان .
به مستى وضو ميگيرم

و به راستى سخن ميرانم،
در قامت آئينه بى محابا. .
هر سويى كه مى نگرم .

نَقِش ُگلى را ميبينم 
و سايه ى ِ مهتاب را بى حضورِ نور !

بى مِى و مستى ،
بى عشق 

قلِب ها چگونه مى تپد؟ مگر مى شود؟
اى جارى در نفسهاى من،

مرابا گرماى وجودت پيوند دِه
تا با هجوم سرماى زمستان و تاريكى بِستيزم،

متحير كه چه بنامم تو را ،
اى در نََفسهاى من جارى،

چو رودى بسمت دريا .
نقِش ُگلى درگلستانى و يا سايهِ ى مهتابى در

شبى ظلمانى؟؟؟

ادبيات ما گنديده است


