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جامعه «آنوميك»؛ جماعت «بى ناموس»
رضا دانشمندى

 مرحوم دهخدا «بى ناموس» را «دشنامى» دانسته «سخت قبيح» 
بى عفت،  ناپرهيزگار،  بى مذهب،  ِعرض»،  در  «بى آبرو  معناى  به 

بى عصمت و بى عفاف.
او احتماالً به استناد كاربردهاى اين تركيب در ادبيات فارسى، تأكيد 
كرده كه از «ناموس» معنى لغوى آن يعنى «قانون» اراده نمى شود. از 
قضا، ترجمة تحت اللفظى يكى از اصطالحات مهم «جامعه شناختى»، 
يعنى «آنومى» هم مى شود همين لفِظ قبيح! البته ناموس اين جا به 

همان معنايى است كه در فارسى اراده نشده است (قانون).
 A ِتركيبى است از پيشوند منفى ساز Anomie «واژة يونانى «آنومى
و نوموس Nomos (با شكل جمع Nomoi). «ناموس» معرَّب 
يا عربى شدة Nomos است، كه به معناى آبرو، نيك نامى، عصمت، 
شرف، احكام الهى، شريعت، قاعده، دستور، قانون و آئين است. (واژة  
Nomos با تغييراتى به صورت پسوند -onomy در استرونومى، 

اكونومى يا تاكسونومى و ... ديده مى شود).
تعريف آنومى

در اصطالح جامعه شناسان، «آنومى» عبارت است از «حالتى» كه در 
آن «قواعد اجتماعى» براى عامالن، «الزام آور» نيست و «پيروى» از 
آن ها براى افراد «مطلوبيتى» ندارد*. به بيان ديگر، آنومى وضعيتى 
است كه در آن نيروِى محدودكنندة قواعد، قادر نيست بر خواسته ها 
و شهوات بشر لگام بزند و «شهوِت فزون طلبى» همة حدومرزها را 
مى شكند. ولى وقتى قواعد حاكم اند، افراد در مقابل زياده خواهى و 
فزون طلبِى خود، دچار نوعى رنج و اندوه مى شوند و از نظر دوركيم اين 

«بهايى» است كه بايد براى زندگى در جامعه پرداخت. 
آنومى در فارسى به تبع دنياى انگليسى زبان، به نادرستى «بى هنجارى» 
و «بى قانونى» ترجمه شده است. ولى با توجه به متن فرانسوى 
برده  به كار  آنومى  براى  او  كه  روشنى  مترادف  تنها  دوركيم،  آثار 
dereglement به معناى «پريشانى»، «گناه»، «اخالقى نبودن»، 

«فقدان سالمت اخالقى» و «آنارشى» است*. 
به بيان ديگر، جامعه و زندگى جمعى نمى تواند فاقد روش، شيوه و 
قاعده يا «بى ناموس» باشد، اما ممكن است تحت شرايطى، قّوت 
اين قواعد و الزام آورى آن ها كاهش يابد و جامعه «ُسست ناموس» 
جامعة  بيشتر  جامعة «بى ناموس»،  از  منظور  وصف،  اين  با  شود. 
«ُسست ناموس» است (معناى پيشوند «بى» در اين تركيب، نفى و 

نادارندگى مطلق نيست).
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 عذر بدتر از گناه
عباس سليمى نمين نوشت: آيا مواجه ساختن هنرمندان و مردم با درهاى پلمب شده ناديده

 گرفتن شئونات جامعه هنردوست است يا برگزارى آن در محلى كه ولو به سليقه دادستان محترم نامناسب است؟
عباس سليمى نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در يادداشتى در ارتباط با حواشى اخير پيرامون برگزارى كنسرت شهرام 

ناظرى در شهر قوچان نوشت: آنچه در قوچان توسط يك مقام قضايى صورت گرفت اين سؤال را به جد مطرح مى سازد
 كه آيا قوه محترم قضاييه مسئوليت تصميمات منصوبان خود را به عهده مى گيرد يا خير؟

بالتكليفى كارگران پروژه قطار شهرى اهواز
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خوزستان

مردم خوزستان كه در 
هواى گرم و طاقت فرسا 

، دل خوش سفرهاى 
تابستانه به شهرهاى 

زيارتى كشور مى باشند 
اينك با مشكلى به نام 

كمبود بليت سفر به 
مشهد مقدس مواجه 

شده اند.

خوزستانى  شهروندان  برخى 
به  شنبه  سه  روز  صبح  كه 
مشهد  به  سفر  بليت  تهيه  اميد 
آژانس  برخى  درب  مقدس 

خانه  به  خالى  دست  ايستادند  صف  به  مسافرتى  هاى 
بازگشتند چرا كه به گفته مسئوالن دفاتر مسافرتى بليتى 

براى عرضه در سايت رجا وجود نداشت.
خوزستان  استان  در  مشهد  جنوب -  قطار  بليت  كمبود 
براى سفرهاى تابستانه در حالى است كه سايت رجا از 
روز سه شنبه بليت هاى قطار جنوب - مشهد را براى 
خود  سامانه  در  شهريورماه  سوم  تا  مردادماه   15 تاريخ 
عرضه كرد اما عمال بسيارى از شهروندان خوزستانى در 

شهرهاى مختلف موفق به تهيه بليت نشدند. 
خدمات  شركت  مديره  هيات  رئيس  و  عامل  مدير 
مسافرى زيارتى طلوع ياران دزفول گفت:ناهماهنگى در 
عرضه بليت قطارهاى مسافرى جنوب - مشهد موجب 
سرگردانى دهها شهروند دزفولى در روز سه شنبه براى 

تهيه بليت شده است.
از  بسيارى  اينكه  وجود  افزود:با  پژوهيده  سيدرضا 
شهروندان از چند روز پيش براى تهيه بليت قطار اهواز 
- مشهد در تاريخ هاى 15 مردادماه تا سوم شهريورماه 
در دفاتر آژانس هاى مسافرتى ثبت نام كرده و بعضا درب 
اين آژانس ها صف كشيده بودند اما در سايت رجا بليتى 
براى عرضه وجود نداشت و اين امر موجب سرگردانى 
مردمى شد كه براى سفرى چند روزه به مشهد مقدس از 

قبل برنامه ريزى كرده بودند.

وى با گله مندى از ناهماهنگى شركت رجا در عرضه 
براى  رجا  شركت  بليت  عرضه  سامانه  افزود:در  بليت 
تاريخ هاى فوق بليتى براى عرضه وجود نداشته و آژانس 
هاى مسافرى در سراسر استان خوزستان از اين بابت با 

مشكل مواجه شدند.
پژوهيده افزود: شركت رجا بر خالف روش معمول عمل 
سوم  تا  مردادماه  مورخه 15  بليت  عرضه  تاريخ  و  كرده 
شهريورماه را اطالع رسانى نكرده است و معلوم نيست بليت 
هاى قطار مسافرى خوزستان به مشهد مقدس كه روزى 
حدود 800 صندلى را شامل مى شوند به چه كسانى در 

استان فروخته شده است.
رئيس صف آژانس هاى مسافرتى استان خوزستان نيز در 
تماس تلفنى به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى با 
خصوصى  هاى  شركت  به  قطار  بليت  عرضه  اينكه  بيان 
واگذار شده گفت: قرار بود بليت هاى قطار جنوب - مشهد 
مقدس براى تاريخ هاى 15 مردادماه تا سوم شهريور ماه در 
سامانه فروش شركت رجا عرضه شوند اما شركت ها و 
آژانس هاى مسافرتى استان خوزستان امروز با كمال تعجب 

با ظرفيت خالى اين سامانه در مسير مذكور مواجه شدند. 
عبداالمير خوانسارى افزود:در حاليكه بسيارى از شهروندان 
خوزستانى براى تهيه بليت به دفاتر آژانس هاى مسافرتى و 
زيارتى سطح استان مراجعه كردند دست خالى بازگشتند 

چرا كه بليتى براى عرضه وجود نداشت.

بيشتر  اينكه  بيان  با  وى 
قطار  هاى  صندلى  ظرفيت 
برخى  و  مشهد   - جنوب 
تردد  پر  مسيرهاى  از  ديگر 
ويژه  به  سال  خاص  ايام  در 
باالتر  قيمتى  با  تابستان  فصل 
شركت  به  يكجا  صورت  به 
ها و برخى ارگان ها و نهادها 
فروخته مى شود گفت:از 600 
-مشهد  اهواز  قطار  صندلى 
حداقل 540 صندلى به صورت 

گروهى عرضه شده است.
اين  كرد:  بيان  خوانسارى 
مشكل مربوط به امسال نيست 
تابستان  فصل  در  ساله  همه  و 
شاهد چنين اتفاقاتى در استان 

خوزستان هستيم و كسى هم جوابگو نيست.
رئيس صف آژانس هاى مسافرتى استان خوزستان گفت: 
كمبود بليت در مسير جنوب - مشهد در فصل تابستان 
موجب بالتكليفى و سرگردانى صدها مسافر خوزستانى 
شده است. دهقان نماينده فروش بليت شركت قطارهاى 
رجا در استان خوزستان نيز در پاسخ به سئوال خبرنگار 
ايرنا در خصوص مشكل پيش آمده گفت: سايت فروش 
هاى  بليت  و  شده  باز  امروز  صبح  رجا  شركت  بليت 
آژانس  برخى  و  كرده  عرضه  را  مشهد   - جنوب  مسير 
هاى مسافرى در شهرهاى مختلف استان خوزستان براى 

مسافران بليت تهيه كردند.
وى افزود: اينكه گفته مى شود بليتى در سامانه رجا در 
مسير جنوب - مشهد براى سفرهاى 15 مردادماه تا سوم 

شهريورماه عرضه نشده واقعيت ندارد.
دهقان گفت: تنها موضوعى كه آژانس هاى مسافرتى و 
در  كه  است  اين  هستند  معترض  آن  به  نسبت  زيارتى 
خصوص عرضه بليت قطار جنوب - مشهد از قبل اطالع 
رسانى نشده و از اين پس نيز قرار نيست اطالع رسانى 

قبلى شود.
 - اهواز  قطار  بليت  يكجاى  عرضه  خصوص  در  وى 
مشهد به برخى نهادها و ارگان ها نيز گفت: چنين چيزى 

صحت ندارد./ايرنا 

كمبود بليت قطار سفرهاى تابستانه 
به يك مشكل در خوزستان تبديل شده است

اقتصاد  گروه  علمى  هيات  عضو 
بازار  گفت:  چمران  شهيد  دانشگاه 
اشتغال نيز مانند ساير بازارها طرف 
در  دارد.  اشتغال  تقاضاى  و  عرضه 
اين زمي نه استان هم در طرف عرضه 
و هم در طرف تقاضا با مشكالتى 
در  فعال  كار  نيروى  و  است  روبرو 
راستاى مزيت هاى رقابتى استان و 
تقاضاهاى بنگاه هاى اقتصادى شكل 

نگرفته است. 
نيروى  آموزش  داد:  ادامه  اندايش 
كار متناسب با اين ظرفيت و تقاضا 
محور نبوده است، ايجاد رشته هاى 
هم  اى  حرفه  و  فنى  و  دانشگاهى 

بدون مطالعه و برنامه دقيق از مزيت هاى رقابتى كسب 
و كار استان شكل گرفته است و اين مورد تا سالها وجود 
خواهد داشت. در حال حاضر نيز هيچ اقدامى اصالحى در 
اين زمينه صورت نگرفته است. نكته ديگر اين است كه 
آموزش ها به مهارت منجر نمى شوند، به طورى كه در 
دو بخش مهم خدمات و كشاورزى مهارت ها بسيار پايين 
است و تنها در بخش صنعت متقاضيان به دليل تحصيالت 

عالى مهارتى باالتر از حد متوسط دارند.
وى اضافه كرد: 45 درصد ّشاغالن استان داراى تحصيالت 
زيرديپلم و بى سواد مى باشند كه اين رقم متناسب با سطح 
كسب و كارهاى رقابت پذير استان نيست. اگرچه جمعيت 
فعال استان بعد از يك اوج در اين سه سال اخير كاهش 
يافته است اما افزايش نرخ مشاركت اقتصادى، باعث افزايش 
جمعيت در جستجوى شغل شده است. در سوى ديگر ، 
تقاضاى كار از سوى بنگاه ها در ساليان اخير با مشكالت 
جدى ركودى مواجه بوده است، اگر سه دسته كسب و كار 
رقابت پذير استان حول صنايع بزرگ نفت، گاز، پتروشيمى 
و فوالد، كشاورزى و منطقه مرزى، بنادر و ترانزيت باشد 
با توجه به وجود ركود، دو دسته كسب و كار ( صنايع 
بزرگ نفت و گاز و بنادر و ترانزيت) با ركود مواجه بوده 
اند و برآيند اين دو ، افزايش نرخ بيكارى استان را همراه 

داشته است.
اين كارشناس اقتصادى ايجاد اشتغال در سطح استان را با 
چالش هاى مهمى رو به رو دانست و افزود: 45 درصد 
اشتغال مربوط به اشتغال غير رسمى است كه همه ى اين 
نوع اشتغال به طور دقيق در آمارها قابل محاسبه نيست و 
نرخ بيكارى را باال برآورد مى سازد. همچنين صنايع بزرگ 
نفت و گاز، پتروشيمى و فوالد پيوندهاى پسين و پيشين 
خوبى با ساير بخش هاى اقتصادى استان برقرار نكرده اند، 
اين بخش ها معموال توليد مواد خام مى كنند و ايجاد ارزش 
افزوده آنها در خارج كشور يا استانهاى ديگر صورت مى 
گيرد و عمده تقاضاى واسطه خود را نيز از ساير استانها 

مى گيرند. 
عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه چمران ادامه داد: 
كسب و كار حول صنايع بزرگ نفت و گاز و پتروشيمى 
ها مبتنى بر فعاليت جمعى نبوده و عالوه بر بكار نگرفتن 
نيروهاى بومى موجب مخاطرات محيط زيستى، مكيدن 
منابع و آلودگى آب و هواى استان شده است. بايد توجه 
داشت كه حضور جمعى بنگاه هاى بومى براى گرفتن 

پروژه هاى اين دست بسيار مهم است، چرا كه به تنهايى 
توانايى انجام آنها را ندارند. تصميمات راجع به اين نوع 
نامتناسب  و  مركز  در  و  ملى  صورت  به  بزرگ  صنايع 
ها  مناقصه  شرايط  و  مى شود  گرفته  منطقه  شرايط  با 
ساالرى  شايسته  حسب  بر  ها  استخدام  و  شفاف  غير 

نيست.
اين اقتصاد دان بيان كرد: رسوب سرمايه در خوزستان 
پايين است و اين استان براى سرمايه گذاران به چشم 
با  و  شود  مى  ديده  بنه  و  بار  بستن  و  اندوزى  سرمايه 
انباشت سرمايه در يك مرحله، آن سرمايه به استانهاى 
گذارى  سرمايه  با  يابد.  مى  انتقال  تر  مناسب  شرايط  با 
در كسب و كارهاى صنايع سرمايه بر استان هم ايجاد 

اشتغال مطلوب صورت نمى گيرد.
اندايش افزود: وجود درصد باالى افراد شاغل و جوياى 
كار كم سواد، غير ماهر و نامتناسب با محور هاى كسب 
برقرار  استان  كار  بازار  در  را  تعادل  تواند  نمى  كار  و 
نمايد، توليد كنندگان نيز منفرد و غير جمع بوده و رابطه 
ندارد.  وجود  بازار  و  جزء  كنندگان  توليد  بين  پايدار 
خدمات توسعه و به روز رسانى كسب و كار مرتبط با 
بخش هاى اقتصادى رقابت پذير وجود ندارد و بسيارى 
حول  و  نيستند  رقابتى  مزيت  داراى  كارها  و  كسب  از 
اين محور شكل نگرفته اند، اگر حرفه اى مزيت رقابتى 

نداشته باشد از صحنه خارج مى شود.
اين كارشناس مسائل اقتصادى در خصوص همجوارى 
مرز  وجود  مزيت  از  گفت:  ديگر،  كشورهاى  با  استان 
حوزه  كشورهاى  ساير  با  آبى  مرز  و  عراق  با  زمينى 
حالى  در  نبرده ايم.  بهينه  استفاده  فارس  خليج  حاشيه 
محور  را  خوزستان  توانست  مى  مرزها  اين  وجود  كه 
دهد،  قرار  ديگر  كشورهاى  حتى  يا  و  كشور  ترانزيت 
براى بهرمندى از اين مزاياها اين استان بايد وارد شبكه 

هاى منطقه اى و بين المللى شود.
نهادها  هماهنگى  زيرساخت،  وضعيت  كرد:  بيان  وى 
توسعه  خدمات  ارائه دهندگان  وضعيت  و  دستگاه ها  و 
با  متناسب  منطقه  در  مهارت  و  آموزش  كسب  وكار، 
فضاى  و  است  نبوده  پذير  رقابت  كسب  وكار  سيستم 
جايگاه  نيز  كشور  سطح  در  حتى  استان  كار  و  كسب 
مطلوبى ندارد. حال با چنين چالش هايى بايد اين نكته 
مبناى  بر  بايد  اشتغال  ايجاد  كه  داشت  نظر  مد  را  مهم 
مزيت رقابتى مشاغل باشد. توجه و توسعه سيستم كسب 
و كار مشاغلى كه مزيت رقابتى دارند مى تواند هم در 

اشتغال  هم  و  افزوده  ارزش  ايجاد 
جديد نقش مهمى ايفا كند.

اقتصاد  گروه  علمى  هيات  عضو 
به  توجه  داد:  ادامه  چمران  دانشگاه 
و  كار  و  كسب  يك  ارزش  زنجيره 
فراهم  با  آنها  ارزش  زنجيره  تكميل 
ها  زيرساخت  و  پشتيبان ها  سازى 
كردن  ده  سود  در  مساله  مهمترين 
ايجاد  آن  تبع  به  و  پذيرى  رقابت  و 
كه  زمانى  تا  مى باشد.  پايدار  اشتغال 
رقابتى  مزيت  نتواند  كارى  و  كسب 
داشته باشد و زنجيره ارزش آن تكميل 
و  كسب  سيستم  اصطالح  به  و  نشود 
ايجاد  تواند  نمى  نيابد  آن توسعه  كار 
شغل پايدار و مطمئن كند. اين مهم در جلسات شوراى 
اشتغال با مكانيسم و فرايند هاى دولتى و با مداخالت 
بيرونى و يك طرفه در سيستم كسب و كارها و نسخه 

پيچيدن به اين سبك براى آنها، ميسر نيست.
اندايش در خصوص راه حل اشتغال جمعيت كم سواد 
استان گفت: با تكميل زنجيره ارزش و توسعه سيستم 
و  بنادر  كشاورزى،  حوزه  در  رقابتى  كارهاى  و  كسب 
ترانزيت مى توان مشكل بيكارى جمعيت كم سواد استان 
را حل كرد. نكته حائز اهميت اين است كه تا دو سال 
پيش مشكل اشتغال استان، آمار باالى بيكارى جمعيت 
كم سواد بوده كه هنوز پابرجاست، امروزه بيكارى فارغ 

التحصيالن دانشگاهى هم به آن اضافه شده است.
اين كارشناس اقتصادى در زمينه اشتغال جمعيت تحصيل 
كرده بيان كرد: جمعيت تحصيل كرده (كه غالبا غير ماهر 
هستند و بنگاهها بايد در اين زمينه مهارت را به آنها ياد 
دهند) بايد در بنگاههاى صنعتى و خدماتى مبتنى بر دانش 
و  استان  مادر  صنايع  دست  پايين  صنايع  شوند،  جذب 
خدمات وابسته به آنها كسب و كارهاى متناسب با جمعيت 

تحصيل كرده هستند. 
اندايش با طرح سوال، با كسب و كارهاى موجود به چه 
صورت مى توان شغل ايجاد نمود؟ گفت: توسعه سيستم 
كسب و كار مبتنى بر تكميل زنجيره ارزش يكى از روش 
هاى مطلوب است، زنجيره ارزش يك كسب و كار شامل 
تا  فروش  و  بازاريابى  فرآورى،  و  توليد  طراحى،  تأمين، 
مصرف مى شود. ارزش هايى كه خارج از حلقه توليد و 
فرآورى در اين زنجيره ايجاد مى شود بسيار بيشتر از مرحله 
توليد كاال يا خدمت است. اگر رفتار بازيگران، نهادها و 
فرايندهاى موجود طورى بهسازى شود كه حداكثر ارزش 
در يك كسب و كار شكل گيرد به تبع آن اشتغال نيز افزايش 

مى يابد.
وى در پايان گفت: در توسعه سيستم كسب و كار غير 
از بهسازى زنجيره ارزش به فضاى كسب و كار و قواعد 
(قوانين و مقررات، استانداردها، قواعد غير رسمى، هنجارها 
و نرم ها)، به كاركردهاى پشتيبان هم (زيرساخت، تحقيق و 
توسعه، مهارت، هماهنگى و ...)، توجه ويژه مى شود. اين 
مهم مورد توجه دكتر منصورى معاونت اشتغال و كارآفرينى 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعى قرار گرفته و اميدواريم 
كه به زودى بتوانند در كشور و خصوصا استان آن را اجرا 

نمايند./شوشان

45 درصد شاغالن خوزستان كم سواد و بيسواد هستند
دكتر يعقوب اندايش اقتصاددان و عضو هيات علمى گروه اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز شرايط حاكم بر اقتصاد ايران 

و داليل افزايش نرخ بيكارى در خوزستان را مورد بررسى قرار داد و راهكارهايى نيز در اين زمينه ارائه كرد.

خبـر

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

موافقت دولت با احداث كارخانه
 توليد ورق عريض در خوزستان

رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان گفت: احداث چهار كارخانه 
توليد شكر از چغندر قند در اين استان در دست پيگيرى است.

نوراله حسن زاده افزود: با توجه به ظرفيت باالى استان خوزستان در زمينه 
كشت و توليد چغندر قند لذا ايجاد و توسعه كارخانه هاى تولدى شكر از 
چغندرقند در اين استان در دستور كار قرار گرفته و در اين راستا از بخش 

خصوصى در خواست شده تا در اين زمينه سرمايه گذارى كند.
وى اظهار كرد:با پيگيرى انجام شده اميدواريم امسال عمليات اجرايى اين 
كارخانه هاى چغندرقندى در استان خوزستان و شهرهاى دزفول ، شوش و 

انديمشك اجرايى شود.
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان افزود:عالوه بر كارخانه قند 
دزفول در شمال خوزستان كه آخرين مراحل پيش راه اندازى را طى مى كند ، 
يكى از كارخانه هاى توليد شكر مصوب شده تا به صورت سهامى عام با سرمايه 
گذارى 20 درصد ايدرو ، شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى خوزستان و 

سرمايه گذارى بخش خصوصى در استان راه اندازى شود.
حسن زاده گفت: براى احداث سه كارخانه چغندرقند ديگر در استان خوزستان 

پيگير جذب سرمايه گذار خارجى و داخلى هستيم.
رئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت خوزستان از موافقت هيات دولت با 
موافقت احداث كارخانه توليد ورق عريض در استان خوزستان خبر داد و گفت: 
اين كارخانه به ظرفيت توليد يك ميليون تن ورق عريض در سال در جوار فوالد 
اكسين با سرمايه گذارى 500 ميليون دالرى در اهواز راه اندازى مى شود ضمن 
اينكه 80 درصد سرمايه گذارى راه اندازى اين كارخانه از محل منابع سرمايه 

گذارى خارجى تامين مى شود.

آمار غرق شدگان 
در خوزستان نگران كننده است

مدير عامل جمعيت هالل احمر استان خوزستان گفت: آمار غرق شدگان 
در خوزستان رتبه اول كشورى است كه آمار نگران كننده اى است بزودى 

مركز نجات غريق در خرمشهر احداث خواهد شد.
على خدادادى اظهار كرد: آمار غرق شدگان در خوزستان سال گذشته و 
سال قبل از آن با بيش از 135نفر در سال باالترين آمار در كشور را نشان 

مى دهد و آمار نگران كننده اى است.
وى ابراز اميدوارى كرد با برنامه ريزى مناسب در زمينه هاى مختلف و 
احداث پايگاه هاى امداد و نجات ساحلى، افزايش تجهيزات، آموزش آحاد 
جامعه، نصب تابلو شنا ممنوع در مناطق پر خطر، حصار كشى كانالها در 

كاهش اين خطر اقدام شود.
را  سازمان  اين  نگاه  خوزستان  استان  احمر  هالل  جمعيت  عامل  مدير 
نگاهى پيشگيرانه برشمرد و افزود: بمنظور پيشگيرى از بروز اين پديده 

ارائه آموزش مناسب به آحاد جامعه مى توان اين پديده تاثير گذار است.
وى افزود: مركز آموزش نجات غريق را به همين منظور در شهرستان 

خرمشهر ايجاد خواهيم كرد.
خدادادى بيان كرد: جمعيت هالل احمر در رابطه با بحران افزايش آمار 
غرق شدگان متولى امر نيست ولى به صورت معين در صورت درخواست 

وارد عمل مى شود.

بخشنامه  ساعت ادارى الزم اجراست
مديركل مديريت بحران خوزستان گفت: همه دستگاه هاى اجرايى استان 
مخصوصا مراكز خدماتى و امدادرسان مكلف هستند تا ديزل ژنراتور داشته 
باشند كيامرث حاجى زاده در جلسه مديريت بحران برق استان كه امروز، نهم 
مردادماه كه در محل استاندارى در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: بخشنامه ها و 
اطالعيه هاى ستاد بحران در خصوص ساعت ادارى الزم اجرا است. با توجه به 
مصوبه هيات دولت براى كل كشور و به خصوص استان خوزستان و دستور 

استاندار در اين زمينه، دستگاه ها اين بخشنامه ها را بايد اجرا كنند.
وى افزود: يكى از كارهاى خوبى كه در اين دوره ستاد بحران انجام شد، 
كارهاى انجام شده در واحد اطالع رسانى و پايش اين مجموعه است. سعى 
مى شود اطالعيه ها به موقع اعالم شوند و در اين زمينه اطالعيه هاى ستاد 
بحران الزم اجرا است. شركت هاى توزيع و برق منطقه اى پايش خود را در اين 
زمينه انجام دهند و دستگاه هايى كه مصوبات ستاد بحران و دستورالعمل هايى 
كه به امضاى استاندار خوزستان رسيده است را اجرا نمى كنند، با آن ها برخورد 
مى شود. مديركل مديريت بحران خوزستان تصريح كرد: خاموش كردن كولرها، 
خنك كننده ها و دستگاه هاى پرمصرف در زمان پس از ساعت يك، بايد از سوى 
سازمان ها موردتوجه قرار گيرد و بر اين مساله نظارت كنند. مديران دستگاه ها 
در اين زمينه بخشنامه داخلى كنند تا كاركنان آن ها به مساله توجه داشته باشند. 
شركت هاى توزيع نيز در اين راستا به پايش سازمان ها و مراكز ادارى بپردازند تا 

اگر جايى از اين دستورالعمل تخطى شده است به ما گزارش دهند.
حاجى زاده عنوان كرد: بحث جايگزينى المپ ها، مهتابى ها و روشنايى هاى 
پرمصرف به جاى المپ هاى كم مصرف و فوق كم مصرف از مصوبات ديگرى 
است كه دستگاه ها بايد به آن توجه كنند. بايد يك بسيج عمومى براى اين 
كار در استان انجام گيرد. وى ادامه داد: بازبينى مجدد خطوط برق درون 
ساختمان ها، ايمن سازى خطوط و استفاده از بانك خازنى در دستگاه هاى و 
سازمان ها از مواردى است كه بايد اجرايى شود و جزو مصوبات مديريت بحران 
استان است. مديركل مديريت بحران خوزستان اظهار كرد: شهردارى با ارسال 
بخشنامه اى به صنوف، مراكز تجارى و ساختمان ها با همكارى سازمان نظام 

مهندسى در بحث ايمن سازى خطوط، نكات ايمنى را اطالع رسانى كند.
حاجى زاده با بيان اين كه همه دستگاه هاى اجرايى استان مخصوصا مراكز 
خدماتى و امدادرسان مكلف هستند تا ديزل ژنراتور داشته باشند، تصريح كرد: 
اين دستگاه ها اگر ديزل ژنراتور تهيه نكرده اند امسال بايد در اعتبارات خود اين 

مساله را لحاظ و براى سازمان خود ديزل ژنراتور خريدارى كنند.
وى گفت: يك كارگروه بايد براى استفاده از انرژى هاى نو و تجديدپذير تشكيل 
شود تا بحث مصوبه دولت كه دستگاه هاى اجرايى بايد حداقل 20درصد از 
مصرف خود را از طريق انرژى هاى نو تامين كنند، اجرايى شود. اين كارگروه 

بايد با حضور دستگاه هاى اجرايى استان تشكيل شود.
مديركل مديريت بحران خوزستان بيان كرد: در بحث فرهنگسازى در مصرف 
برق بايد از ظرفيت انجمن هاى مردم نهاد استفاده شود زيرا اين انجمن ها 
ظرفيت بسيار خوبى هستند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند. در بحث محيط 
زيست انجمن هاى مردم نهاد كمك بسيار خوبى به استان كرده اند و در اين 
زاده  حاجى  شود.   استفاده  مردم نهاد  انجمن هاى  ظرفيت  از  بايد  نيز  زمينه 
خاطرنشان كرد: وزارت نيرو بايد مشوق هايى را حداقل براى مصارف خانگى 
در نظر بگيرد. اين كار يك حركت است كه به كاهش مصرف كمك مى كند. 
اين اقدام بايد بيشتر در حاشيه شهرها و مناطق كم برخوردار اجرايى شود. دولت 

و وزارت نيرو بايد در اين زمينه پيشقدم شوند و مشوق هايى را در نظر بگيرند.

توزيع روزانه آب با تانكر
 براى 17 روستاى شادگان

معاون فرماندار شادگان گفت: روزانه 250 هزار ليتر آب به وسيله تانكر براى 17 
روستاى فاقد آب شهرستان توزيع مى شود.

نعمت اله آلبوغبيش در جلسه مديريت آب شهرستان شادگان اظهار كرد: روزانه 
250 هزار ليتر آب به وسيله شش تانكر آبرسانى سيار در 17 روستاى مواجه با 

كمبود يا فاقد آب شهرستان شادگان توزيع مى شود. 
معاون فرماندار شادگان از مديريت و كليه كاركنان اداره آبفار شهرستان كه به 
طور مستمر و شبانه روزى عالوه بر آبرسانى با تانكر سيار براى روستاهاى مواجه 
با تنش بى آبى و كم آبى، به صورت بى سابقه و كم نظير در حال جمع آورى 
انشعابات غير مجاز و رفع شكستگى هاى عديده شبكه فرسوده آب روستايى 
است، تقدير و تشكر كرد. آلبوغبيش، مهمترين مشكل فعلى شهرستان را كم 
آبى عنوان كرد و افزود: مديريت بهينه آب، همكارى آحاد مشتركان  شهرى و 
روستايى را مى طلبد و تامين و توزيع به موقع و عادالنه آب مستلزم خوددارى 
مشتركان از مصرف آب لوله كشى براى مواردى غير از مصارف در نظر گرفته 

شده، رفع شكستگيها و جمع آورى انشعابات غير مجاز است. 
معاون فرماندار شادگان در ادامه تسريع در تكميل خط لوله آبرسانى 52 اينچ 
طرح غدير و تصفيه خانه مركزى واقع در دارخوين را خواستار و يادآور شد: يكى 
از علل كندى عمليات اجرايى طرح آبرسانى غدير به شادگان كثرت معارضان 

واقع در مسير است كه به طور جدى در حال پيگيرى است.
وى با اعالم اينكه معارضان مى توانند با ارائه مستندات از طرق قانونى پيگيرى 
و حقوق خود را دريافت كنند، اظهار كرد: در صورت ادامه روند، به رغم ميل 
باطنى بر اساس ضوابط و هماهنگى هاى به عمل آمده با مراجع قضايى، با 

معارضان برخورد خواهد شد.

مهم ترين مشكل حميديه
 عدم استقرار ادارات در آن است

فرماندار حميديه گفت: مهم ترين مشكل حميديه عدم استقرار ادارات در آن 
است عاشور سوارى پور در جلسه شوراى ادارى حميديه با انتقاد از اينكه اين 
شهر مورد بى مهرى واقع شده است، اظهار كرد: در سال گذشته كل اعتبارات 
اين شهرستان 12 ميليارد و 800 ميليون تومان بود، كه از اين ميزان تنها 
28درصد محقق شده است.   وى در مورد اعتبارات سال جارى با بيان اينكه در 
اعتباررات تملك دارايى تنها 12 ميليارد تومان به شهرستان حميديه تعلق گرفته 
است، ابراز اميد وارى كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزى استان نگاه ويژه اى 

به شهرستان حميديه داشته باشد. 
فرماندار حميديه با اشاره به ميزان كل اعتبارات شهرستان حميديه در سال 
جارى، بالغ بر 18 ميليارد تومان است، يادآور شد: مجوز بيمارستان 64 تخت 
خوابى با مساحت 8هزار هكتار در دولت تدبير براى اين شهرستان گرفته شده است.  
سوارى پور با بيان اينكه پروژه درمانگاه حميديه به مساحت يك هزار و 200 مترمربع 
كلنگ زنى شد است توضيح داد: با توج به برخوردارى شهرستان از ظرفيت كشاورزى 
با كيفيت در آينده نزديك نيز شهرك كشاوزى در حميديه احداث مى شود.  وى با 
اشاره به كسب رتبه دوم شهرستان حميديه در سطح استان تاكيد كرد: با توجه به 
برخوردارى اين شهرستان از 60 هزار نفر جمعيت احداث شهرك صنعتى در نقطه 
الزم است.  سوارى، عدم استقرار ادارات در شهرستان حميديه را از مشكالت مهم اين 
شهرستان عنوان كرد، و افزود: به شكل جدى پيگير استقرار ادارات در اين شهرستان 
هستيم.  وى با انتقاد از يكى از شركت هاى استخراج نفت كه قصد تصرف زمين 
سايت ادارى در شهرستان حميديه را دارد، در خواست كرد: نمايندگان مجلس و ساير 
مسؤوالن بايد كمك كنند، تا از اين شركت خلع يد شود در غير اين صورت طرح 

استقرار ادارات در سايت ادارى عقيم خواهد ماند. 

جامعه «آنوميك»؛ جماعت «بى ناموس»
ادامه از صفحه 1

البته در مواردى هم واقعاً خالء قانونى و بى ناموسى به معناى دقيق كلمه وجود 
دارد، مانند فقداِن قوانين «ضّدخويشاوند ساالرى» كه به پرورش «ژن خوب» 
مى انجامد.. گويا دوركيم به شيوة ديگرى نيز منظور خود از «آنومى» را تفهيم 
كرده و مى گويد آنومى در جامعة مدرن، معادل «گناه» در مفهوم دينى آن است. 
در واقع دوركيم مفهوم آنومى را به عنوان معادل غيردينى (سكوالر) «گناه» 

به كاربرده كه حاصل آشفتگى يا به هم ريختگى تصورات جمعى است*.
علل آنومى

در تبيين آنومى، دوركيم عالوه بر صنعتى شدن شتابان و دگرگونى ساختارى 
جامعه، بر «سيرى ناپذيرى» انسان و اميال نامحدود او تأكيد مى كند. او آنومى را 
«ناتوانى از خوددارى ورزيدن» دانسته و بر اين باور است كه قواعد «اخالقى» و 
نه قواعد «اقتصادى»، مى تواند آشفتگى و هرج ومرج را محدود كند و بر شهوات 

سيرى ناپذير آدمى لگام بزنند. 
«رابرت مرتن»، نظريه پرداز ديگرى است كه درباب آنومى انديشيده و آن را 
نتيجه وضعيتى است كه در آن، جامعه بر اهداف (ارزش ها) خود تأكيد مى كند، 
ولى وسايل (روش ها) دست يابى به آن اهداف كارآمد نيست. مرتن با تميز 
قائل شدن ميان هنجارهاى فّنى (يعنى روش هايى كه از نظر افراد كارآمد است 
ولى به لحاظ فرهنگى نامشروع است) و هنجارهاى نهادى (يعنى روش هايى 
مشروِع فرهنگى كه ضرورتاً از نظر افراد كارآمد نيستند)، منشاء آنومى را در 
ناكارآمدى هنجارهاى اجتماعى دانسته است*. (شايد «ازدواج سفيد» در ايران 

يكى از نمونه هاى كامل براى توضيح هنجار فّنى و هنجار نهادى باشد).
آشفتگى امروز ايران

با ريشه يابى دقيق، آشكار مى شود كه هرجا فاجعه و فسادى رخ داده، نخست 
ناموسى (قاعده/قواعدى) زيرپا نهاده شده است. در سطح ُخرد اگر قاعده مند 
چنين  جاده  و  بزرگراه  خيابان ،  در  آمدوشدمان  و  رانندگى  وضعيت  بوديم، 
حيرت انگيز نبود و براى نمونه، بعضى از رانندگان با ديدن خط كشى گذرگاه 

عابر پياده بر سرعت خود نمى افزودند! افراد همزمان در چند رابطه ظاهراً عاطفى 
نبودند و اين ميزان ترانه دربارة «خيانت» سروده نمى شد؛ «خانه» براى مان تا 
پشت درب منزل تعريف نمى شد و شهر را خانة خود مى دانستيم؛ هركسى 
به خودش حق نمى داد در انتخابات رياست جمهورى و مجلس و شوراى 

اسالمى ثبت نام كند؛ پايان نامه ارشد و دكترى نمى فروختيم و نمى خريديم. 
اگر در سطح كالن، قواعد الزام بودند، «فساد سيستمى» نداشتيم؛ «پديده» 
پديد نمى آمد؛ پالسكو فرونمى ريخت؛ نيروى انتظامى نفت  نمى فروخت؛ امكان 
ايجاد مؤسسات مالى واعتبارى بدون موافقت اصولى بانك مركزى نبود؛ بانك ها 
بى ضابطه و وثيقه وام نمى دادند؛ فرار مالياتى وجود نداشت؛ رانت و انحصار 
نداشتيم؛ قاچاق ِ سازمان يافته بى معنا بود؛ يك مسئول با «بسمه تعالى، اقدام 

شود»، قانون را زير پا نمى گذاشت**.
***

ايرانيان دست كم، از انقالب مشروطه تا كنون در سوداى حكومت قانون، 
عدالت و شايسته ساالرى و َخالصى از رفتارهاى «دلبخواهانه»اند. اما به رغم 
اين خواست، عوامل عينى و ذهنى متعددى از جمله اقتصاِد دولتِى نفتى، ساختار 
قبيله اى-عشيره اى، استبدادزدگى و فرهنگ سياسى آنان، مانع تحقق حكومت 

بالمنازع قانون  شده است. 
به هر حال، اگر فكرى براى اين وضعيت اجتماعى نشود، هر روز شاهد 
آسيب هايى جدى تر خواهيم بود و بايد بعدها بر سنگ مزارمان بنويسند، جماعتى 

كه تابِع «قانوِن بى قانونى» بودند.
*نقل شده از مقاالت احمد رجب زاد و مسعود كوثرى، با عناوين «آنومى سياسى 
در ايران با تكيه بر نظر شهروندان تهرانى»، «آنومى سياسى در انديشة دوركيم» 

و «آنومى سياسى در ايران».
مصاحبه  در  محاسبات  ديوان  دادستان  شجاعي،  فياض  مرداد  **هشتم 
ايشان  گفت:  دهم،  و  نهم  دولت  در  قانون گريزى  مورد  در  و  با «اعتماد» 
[احمدى نژاد] دستور مستقيم داده است. مثًال گردش كار گرفته اند و گفته اند 
فالن كار را نمي توانيم انجام دهيم، اما ايشان نوشته: «بسمه تعالي اقدام شود».



روايت ناطق نورى از علت استعفايش
و  انديشه  انجمن  اعضاى  ديدار  در  نورى  ناطق  والمسلمين  االسالم  حجت 
قلم عنوان كرد: در مورد خودم هم چون مورد كنجكاوى بسيارى از دوستان 
بوده است، بايد بگويم اگر از مسئوليتى كناره گيرى مى كنم، دليل اصلى آن 
باز گذاشتن ميدان براى نسل جديد تر هست اگر چه اين منافاتى با حضور در 
موقعيت هاى مشورتى كه تجربه افراد در آن ها كارساز است ندارد و همچنان در 

خدمت نظام و انقالب هستم./انتخاب

ذره اى عقب نشينى نكردم
شهيندخت موالوردى در گفت وگويى با روزنامه شرق در خصوص عملكرد 
خود در چهار سال اول دولت گفت كه در اين چهار سال ذره اى از مواضع خود 
عقب نشينى نكرده است. او در پاسخ به اين سوال كه «در اين چهار سال خيلى 
به شما و ساختار معاونت به رياست شما حمله شده. گفتيد پيش بينى مى شد يا 
مى شود در چهار سال آينده هم شديدتر ادامه پيدا كند. آيا به نظر خودتان، اينكه 
ماندن شما در معاونت ادامه پيدا نكرد، اين حمالت در آن نقشى داشت يا نه، در 
تصميم شما يا رئيس جمهور. مثال رئيس جمهور بگويد اينجا خيلى داريم هزينه 
مى دهيم، بى خيال آن مى شويم؟» نه، اينكه مطرح نشده به اين شكل. ولى تصميم 
بر اين بود كه در يك بستر آرام، آنچه تا به حال مقدماتش فراهم شده، بتواند 
جنبه عملياتى به خودش بگيرد. براى من كه اين حمالت تأثيرى نداشت. يعنى 

ذره اى در عقب نشينى كردن من تأثيرى نداشت. 

اصالح طلبان نبايد با روحانى قهر كنند
و  دولت  روابط  حواشى  خصوص  در  گفت وگويى  در  زيباكالم  صادق 
اصالح طلبان گفت كه اصالح طلبان نبايد با روحانى قهر كنند. او در پاسخ به 
سوال «چقدر الزم است كه گفت وگوي مستقيم بين دولت و اصالح طلبان در 
طول 4 سال دولت دوازدهم شكل بگيرد؟» گفت:  بايد به طور منظم چنين 
گفت وگويي وجود داشته باشد. تحت هيچ شرايطي اصالح طلبان نبايد با آقاي 
روحاني قهر كنند. نمي توانيم آقاي روحاني را رها كنيم و بگوييم كه تا اينجا 
مسووليت داشتيم و از اينجا به بعد ماموريت مان تمام شده است. ما از ابتدا از 
آقاي روحاني دفاع كرديم و بايد مسووليت اين حمايت را نيز به عهده بگيريم. 
ما همچنان بايد به گفت وگو و ايجاد ديالوگ با دولت ادامه دهيم. بايد پشت 
كردن هاي آقاي روحاني را تحمل كنيم و در عين حال از مواضع مستقل خود 

دفاع كرده و اگر نقدي داريم آن را بازگو كنيم./اعتماد
صحبت هاى بى پرده ليلى گلستان درباره ابراهيم گلستان

با  را  نوجوانى ام  و  كودكى  تمام  گفت:  تهران  تداكس  در  گلستان  ليلى 
شدم فهميدم  وقتى بزرگتر  شدم. بعدها  از خواب بيدار  بغض صبح گاهى 
بود.  زورگو  و  تحقيركننده  سلطه جو،  بداخالق،  پدر  خاطر  به  اين ها  كه 
تهران»  «تداِكس  سكوى  بر  تازگى  به  گالرى دار)  و  (مترجم  گلستان  ليلى 
از  را  سخنانش  او  گفت.  شخصى اش  زندگى  راجع به  بى پرده  سخن هايى 
دوران كودكى اش آغاز كرد و گفت: تمام كودكى و نوجوانى ام را با بغض 
صبح گاهى از خواب بيدار شدم. بعدها وقتى بزرگتر شدم فهميدم كه اين ها 
به خاطر پدر بداخالق، سلطه جو، تحقيركننده و زورگو بود.  كم كم درس 
هم  با  شدم،  عاشقش  شدم،  آشنا  شوهرم  با  كار  سر  كردم،  كار  و  خواندم 
ازدواج كرديم، و هم چنان اين نگاه سلطه جويى كه پدرم به همه داشت، و 
به من هم داشت ادامه پيدا كرد، و من نمى توانستم از زير سايه اين نگاه 
درآيم. بعد از گذشت شش سال از ازدواجم، از جايى متوجه شدم كه مِن 
مادر با سه بچه ام يك طرفيم، و شوهرم يك مردِ مجردِ بدون هيچ تعهد و 
مسئوليتى، در طرف ديگر. پس تصميم گرفتم كه اين رابطه را با تمام عشقى 

كه به او داشتم پايان دهم./ايلنا

آشنا سفرش به اروند در روز تنفيذ را تكذيب كرد
پايگاه خبرى فيدوس از سفر حسام الدين آشنا مشاور ويژه رئيس جمهور براى 
ديدار با مدير عامل به منطقه آزاد اروند در روز تنفيذ خبر داد. اين پايگاه خبر 
نوشت:  اهميت اين سفر در اين است كه آقاى آشنا در روز تنفيذ رئيس دولت 
دوازدهم به اين سفر مى آيند. بايد ديد چه مسئله مهمى بوده كه ايشان به اروند 
سفر كرده و اين سفر ارتباطى با حواشى چند ماه اخير در اين منطقه دارد؟ 
اگر نه مربوط به چه مسئله اى است.» حسام الدين آشنا دقايقى پيش در كانال 

تلگرامى اش اين خبر را تكذيب كرد.

آخرين ميخ سيف بر تابوت فرشتگان
ولى اهللا سيف رييس كل بانك مركزى در كانال تلگرام خود از پايان ساماندهى 
موسسات  اين  حاضر  حال  نوشت:در  و  خبرداد  غيرمجاز  مالى  موسسات 
نفس هاى پايانى خود را مى كشند و مجموع شرايط براى حذف آنها از صحنه 
اقتصاد كشور مهيا است. هم اكنون تنها سه تعاونى اعتبار غير مجاز وجود دارد 
كه قرار است طبق تفاهم انجام شده توسط بانك هايى كه نسبت به همكارى با 
بانك مركزى ابراز تمايل كرده اند، با هماهنگي مرجع قضايي منحل و تصفيه شده 
و از محل دارايى هاى آنها و مبالغى كه موسسين و سهامدارانشان بايد تامين كنند، 
تمامي بدهى ها به مرور متناسب با نقد شوندگى دارائيها تسويه شوند. اگرچه 
پاكسازى اقتصاد كشور از وجود اين موسسات كه طى دو دهه در تار و پود 
اقتصاد رخنه كرده بودند، با دشوارى هايى روبرو بوده است، ليكن بانك مركزى 
مفتخر است كه با انجام وظيفه و مسئوليت ذاتى و قانونى خويش، موفق شد 
زودتر از موعدى كه وعده داده بود، آخرين ميخ را بر تابوت غير مجاز ها بكوبد. 

واكنش مرعشى به خبر استعفايش از شهردار شدن
حسين مرعشى درباره برخى اخبار كه حاكى از نصرافش از كانديداتورى 
شهردارى تهران دارند، گفت: از نامزدى شهردارى تهران انصراف نداده ام 
و در خدمت اعضاى شوراى شهر هستم تا آنان تصميم نهايى را بگيرند. 
وى ادامه داد: برنامه ام را طبق روالى كه شوراى شهر پيش بينى كرده  است 
انصراف  از  خبرى  منابع  برخى  گفت؛  پايان  در  وى  مى كنم.  ارائه  آنان  به 
حسين مرعشى از كانديداتورى شهردارى تهران خبرد اده بودند. /باشگاه 

خبرنگاران

كنايه سنگين ابطحى به روحانى درباره نداشتن وزير زن
محمد على ابطحى معاون پارلمانى دولت اصالحات درباره كابينه دوازدهم 
گفت: وزير زن و اهل سنت در كابينه وجود ندارد. در دوران آقاى احمدى 
نژاد در حالى كه وعده هايش به شدت شعارهاى آقاى روحانى در مورد 
"حضور زنان در مديريت" نبود؛ وزير زن داشته ايم. اصولگرايانى كه هر 
كارى عليه آقاى روحانى در زمان انتخابات كردند بيش از همه توقع دارند و 
صحبت مى كنند. من معتقدم كه فشار براى تعيين كابينه موضوع زياد مهمى 
نيست بلكه مهم انتظارى است كه"وزرايى براى تحقق شعارهاى انتخاباتى 
آقاى روحانى انتخاب شوند". ما اصالح طلبان هيچ كدام اهل سهم خواهى 
نيستند اما آقاى روحانى بايد به يك نكته توجه كند كه ايشان بر اساس چه 
شعار هايى انتخاب شده است و در دوران انتخابات به چه موضوعاتى در 
شعارهايشان اشاره كرده اند. بنابراين حداقل توقع اين است؛ كسانى براى 
كابينه انتخاب شوند كه به اين شعارها اعتقاد داشته باشند و آنها را اجرايى 
كنند. در غير اين صورت آقاى روحانى از چشم مردم خواهند افتاد و اعتماد 
مردم نسبت به كابينه كم خواهد شد. من فكر نمى كنم آقاى روحانى چنين 

چيزى را دوست داشته باشد./ عصر ايران

انتقاد وكيل على مطهرى از وزارت كشور
 وكيل على مطهرى با بيان اينكه براى پيگيرى پرونده حمله به نماينده مردم 
تهران در مجلس نهم نيازمند گزارش وزارت كشور از اين حادثه بوديم، 
گفت: اگر گزارش وزارت كشور بود، پرونده حمله به مطهرى تا اين ميزان 
دچار اطاله دادرسى نمى شد و ما مى توانستيم استدالالت بهترى داشته باشيم. 
مصطفى ترك همدانى در واكنش به اظهارات وزير كشور در رابطه با پرونده 
على مطهرى در شيراز، گفت: وزير كشور اعالم كرده كه گزارش الزم را 
به دادگاه ارائه كرده و اگر آن گزارش را ارسال نمى كرد، پرونده پيگيرى 
نمى شد. در حالى كه بعد از حمله به آقاى مطهرى در شيراز، دادستان شيراز 
پيگير اين موضوع بود و دستور اكيد داد نيروى انتظامى، اداره كل اطالعات 
استان و حفاظت اطالعات سپاه پاسداران موضوع را پيگيرى كنند. وكيل 
على مطهرى افزود: از وزارت كشور آقايان ذوالفقارى و زرين كاله از تهران 
در  كردند.  پيگيرى  را  مساله  دادستان  با  جلسه اى  در  و  شدند  محل  اعزام 
  نهايت همه پيگيرى هاى دادستانى منجر به اين شد كه چندين نفر دستگير 
شوند. او بيان داشت: در حالى كه ما نياز به گزارش وزارت كشور داشتيم 
متاسفانه اين گزارش موجود نبود. اگر اين گزارش را چه در دادگاه عمومى 
كه پرونده در حال رسيدگى بود و چه در پرونده مربوط به آمران در اختيار 

داشتيم مى توانست به ما كمك كند. /ايلنا

سوال «اطالعات» از سخنگوى قوه قضاييه
سخنگوي محترم دستگاه قضا در هفته اي كه گذشت در بياني آميخته به جّد و 
طنز گفت: براي ما، اين طايفه و آن طايفه تفاوتي ندارد، به حساب جرم همگان، 
از هر طايفه اي باشند رسيدگي خواهد شد. دكتر محمدعلى فياض بخش طى 
يادداشتى كه در روزنامه «اطالعات» منتشر شده است، با ذكر اين مطلب نوشت: 
«يك سؤال جسارتاً بعضي اذهان ديرباور و خوش حافظه را مي آزارد و آن اينكه 
چرا زمان دادرسي به اتهامات برخي طوايف، اينقدر به تعلل و دفع الوقت سپرده 
مي شود؟ يك طايفه، پشتش به كدام هيمه گرم و پايش در كدام پاي افزار محكم 
است كه پس از هشت سال تعزيه گرداني هياهو و سرهم بندي و غبارآلودگي 
سياسي و اقتصادي، مدت هاست در پسا قدرتش هرچه مي خواهد مي گويد و 
مي تازد و وقاحت مي بارد و شنعت مي پرورد و نفرت مي پراكند و همچنان به 
طعن و سخره، اول و آخر نظام را در هم مي پيچد؛ دريغ از كمان ابرويي كه در 
برابرش خمي آورد! هذا شٌي عجاب! گويند آدمي عامي در ظهر رمضان بر 
عالمي وارد شد كه عذر روزه داري داشت. با مشاهده  تناول غذايش، مبهوت 
و حيران گفت: آقا! اگر پشت كتاب چيزي نوشته است، ما را هم مطلع كنيد! 
حقير گويد: اگر پشت كتاب قضا، چيزي نوشته شده كه اين منطقةالفراغ را بر 
يك طايفه اينقدر وسيع كرده، حقير(ان) را هم خبر كنيد.» به نظر مى رسد كنايه 
نويسنده اطالعات مربوط به اظهارات اخير حميد بقايى پس از آزادى از زندان 

و سخنان مشايى باشد./ايسنا

ليست وزراى جديد همزمان با تحليف
 از سوى روحانى به مجلس ارائه مى شود

غالمرضا كاتب عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى با اشاره به برگزارى 
مراسم تحليف رئيس  جمهور در روز شنبه 14 مرداد در مجلس، گفت: طبق 
اطالعات كسب شده، آقاى روحانى ليست وزراى پيشنهادى كابينه دوازدهم 
را به همراه رزومه كارى و برنامه هاى شان همزمان با مراسم تحليف در روز 
14 مرداد به مجلس تقديم مى كند. رؤساى قوا، رئيس مجلس خبرگان و برخى 
از مقامات نظامى و انتظامى در مراسم تحليف رئيس جمهور حضور دارند، 
عالوه بر رؤساى قوا، قرار است رؤساى مجالس كشورها نيز در مراسم تحليف 

رئيس جمهور حضور داشته باشند./خانه ملت

شكاف كارگزاران و اصالح طلبان در انتخاب شهردار
مهرعليزاده  محسن  تالش  تمسخر  به  كارگزاران  حزب  ارگان  هفته نامه   
براى نشستن بر صندلى شهردارى تهران پرداخت. هفته نامه ارگان حزب 
كارگزاران سازندگى ايران در مطلبى آورده است: شنيده شده كه محسن 
مهرعليزاده با وجود آراى اندك در جلسه   ابراز تمايل اعضاى شوراى پنجم 
برگزارى  مى دهد.  نشان  خود  از  شهردارى  به  زيادى  اشتياق  تهران  شهر 
جلسات با مديران مطبوعات از جمله نشانه هاى اين اشتياق است. در ادامه 
هفته  هم  يزد  آفتاب  روزنامه  شده:  نوشته  سازندگى  هفته نامه  مطلب  اين 
كواليى،  الهه  مرعشى،  سيدحسين  چون  افرادى  گرفتن  ناديده  با  گذشته 
افشانى، بى طرف، و شريعتمدارى كه همه بيش از مهرعليزاده رأى آورده  
بودند، او و نجفى را به عنوان نفر آخر و اول ليست شهرداران احتمالى تهران 
به  عنوان شانس هاى اصلى اين پست معرفى كرده بود. اين هفته نامه همچنين 
آورده است: شنيده مى شود در حالى كه محمدرضا عارف و يارانش طرفدار 
به  شوراى تهران  عضو  نزديك ترين  هستند،  محسن مهرعليزاده  شهردارى 
رئيس شوراى عالى اصالح طلبان مخالف رأى اوست و در مجامع مختلف 
تالش مى كند مهرعليزاده شهردار تهران نشود. يكى از علت هاى مخالفت 
اين عضو مؤثر شوراى شهر تهران با شهردارى مهرعليزاده كارنامه استاندار 
سابق خراسان است كه به او به عنوان استاندار بعدى در دولت اصالحات 

به ارث رسيد. 

65 دوتابعيتى در بدنه دولت فعاليت مى كنند
 رئيس كميته تحقيق و تفحص از دوتابعيتى  ها با اشاره به اينكه در بحث كابينه 
يك خط قرمز وجود دارد و آن استفاده از مديران دوتابعيتى است، افزود: بنده 
به عنوان رئيس كميته تحقيق و تفحص از دوتابعيتى ها اعالم مى كنم كه 65 نفر 
دوتابعيتى در بدنه دولت فعاليت مى كنند. وى يادآور شد: اخيراً يك گزارش 
مالى از دانشگاه آزاد تهيه شده كه بسيار تلخ است و سرمايه هاى اين دانشگاه 
عمدتاً براى خدمات دهى به افراد خاصى همچون فرزندان مرحوم حجت االسالم 
هاشمى حيف و ميل مى شده است. كريمى قدوسى بيان كرد: در مديريت قبلى 
از  پس  نظام  براى  سرباز  تربيت  دنبال  به  سياسى  جريان  يك  آزاد،  دانشگاه 

جمهورى اسالمى بود. /فارس

صدور كيفرخواست براى بقايى با پنج عنوان اتهامى
معاونان  شوراى  نشست  چهارمين  در  تهران  دادستان  دولت آبادى،  جعفرى 
دادستانى تهران از صدور كيفرخواست سى صفحه اى با پنج عنوان اتهامى در 
مورد حميد بقايى خبر داد و گفت كه اين پرونده در شرف ارسال به دادگاه 

است./انتخاب

اگر جهانگيرى كانديدا نشد ظريف را مجاب كنيد
رقابت  در  حضورش  خصوص  در  گفت وگويى  در  جهانگيرى  اسحاق 
و  دهد  انجام  را  كار  اين  نبود  راضى  ابتدا  در  كه  گفت  امسال  انتخاباتى 
آخرين  در  گفت:  چنين  باره  اين  در  خاتمى  محمد  سيد  توصيه هاى  از 
ساعت هاى مهلت قانونى ثبت نام ها، ديگر فرصت نبود تا به جماران بروم 
و به صورت حضورى با آقاى خاتمى گفت و گو كنم. لذا تلفنى با ايشان 
صحبت كرده و همه مسائل را مفصل با ايشان مطرح كردم. ايشان در اين 
تماس گفتند مسئوليت حضور نيافتن با خود شماست، اما بايد آقاى ظريف 
را مجاب كنيد كه در انتخابات ثبت نام كند. در فرصت باقى مانده، نه مى شد 
آقاى ظريف را پيدا كرد و نه حتى در صورت پيدا كردن، مجالى باقى مانده 
بود كه بتوانم ايشان را مجاب كنم. در نتيجه، برخى مشورت هاى ديگر هم 

انجام شد و در نهايت در انتخابات ثبت نام كردم./ايران
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سى سيا

5 مأموريت تاريخى دولت دوم روحانى 
واقعيت اين است كه جايگاه كنونى ايران در نظام بين الملل، شايسته كشورمان نيست. اصالح سياست خارجى ايران با هدف 
تعامل همه جانبه با جهان، مأموريت ديگر دولت جديد است. اين روا نيست كه رقباى منطقه اى ايران مانند عربستان با استفاده 

از برخى رويكردهاى ما، بتوانند به قدرت افزايى بپردازند و به چالش هاى دراز مدت براى ايران تبديل شوند.
بعد از دو مراسم تنفيذ و تحليف، حسن روحانى دوره جديد رياست جمهورى اش را رسماً آغاز مى كند.

روحانى و دولت دوازدهم او، چند مأموريت تاريخى دارند كه اگر بتوانند از عهده شان برآيند، نام شان به نيكى در تاريخ 
ايران باقى خواهد ماند:

1 - كار ارزشمند دولت يازدهم روحانى، كنترل تورم لجام گسيخته بود؛ آن هم در شرايطى كه بى ثباتى اقتصادى و جهش 
روزافزون قيمت ها، معيشت مردم را مختل كرده بود.

اينك نوبت گام دوم است و آن، ايجاد رونق اقتصادى و عبور از ركود است. هر چند رئيس جمهور قبًال وضعيت حاضر را 
«ثبات اقتصادى» ناميده است ولى واقعيت اين است كه تحوالت كالن اقتصادى، مانند گشايش در مراودات اقتصادى با جهان 
و حضور شركت هاى خارجى در ايران، هنوز به كف جامعه سرايت نكرده و معيشت مردم، درگير ركود و سكون است، 

چرخه اقتصاد خرد، خوب نمى چرخد، گردش پول به ُكندى صورت مى گيرد و مردم در فشار اقتصادى روزانه هستند. 
اگر روحانى و تيمش بتوانند رونق را به «اقتصاد مردم» بياورند، موفق ترين دولت هاى بعد از انقالب خواهند شد كه هم 

توانسته اند تورم را كنترل كنند و هم رونق اقتصادى به وجود آورند.
اما اگر نتوانند گردش اقتصادى را تسهيل و بر ركود غلبه كنند، كار نيروهاى همسوى آنها در انتخابات سال 1400، بسيار 

سخت خواهد بود.
2 - در حوزه سياست داخلى، كشور هنوز دچار تنش ها و درگيرى هاى غيرضرور است. برخى اشكاالت مانند فقر تحزب، 
محدوديت هاى رسانه اى، مداخالت فراقانونى در زندگى مردم، عدم اجراى برخى اصول قانون اساسى، ادامه حصر، نواقص 

موجود در قانون انتخابات  و نظاير اين ها سپهر سياسى كشور را مى آزارد. 
هر چند نمى توان انتظار داشت همه كاستى ها در چهار يا هشت سال مرتفع شوند، اما حركت جدى به سمت حل اين 

مشكالت، وظيفه مسّلم دولتى است كه پشتوانه ارزشمندى به نام 24 ميليون رأى مردم را دارد.
اگر دولت اول روحانى، با شعار «تدبير و اميد» بر سر كار آمد، دولت جديد بايد ضمن پاسداشت تدبير و اميد، «شجاعت» 

را نيز چاشنى كار خود كند.
اين البته به معناى ورود دولت به تنش نيست بلكه سخن بر سر آن است دولت و رئيس آن، حقوق و مطالبات اكثريت را با 
صراحت و قدرت بيشترى پيگيرى كنند چرا كه معناى انتخابات، چيزى جز اين نيست كه اقليت بايد به اكثريت تمكين كنند 

و  اكثريت هم حقوق اقليت را به رسميت بشناسند.
با اين حال شاهديم كه بعضاً اقليت، نه تنها به اكثريت تمكين نمى كند، بلكه حتى حقوقش را نيز به رسميت نمى شناسد.

اصالح اين تعامل، مأموريت سترگ و البته بسيار دشوار دولت دوازدهم است.
3 - روحانى و تيمش در دولت يازدهم، توانستند تنش هاى سهمگين سياست خارجى را مهار كنند؛ قطعنامه هاى ضد ايرانى 

شوراى امنيت و تحريم هاى هسته اى را لغو كنند و پروژه انزواى ايران را به محاق ببرند.
چندى پيش روحانى اعالم آمادگى كرد مذاكرات بين المللى براى رفع ساير تحريم ها را نيز آغاز كند و سايه بقيه تحريم ها 

را نيز از سر كشور مرتفع كند.
واقعيت اين است كه جايگاه كنونى ايران در نظام بين الملل، شايسته كشورمان نيست. اصالح سياست خارجى ايران با هدف 
تعامل همه جانبه با جهان، مأموريت ديگر دولت جديد است. اين روا نيست كه رقباى منطقه اى ايران مانند عربستان با استفاده 

از برخى رويكردهاى ما، بتوانند به قدرت افزايى بپردازند و به چالش هاى دراز مدت براى ايران تبديل شوند.
4 - بارها گفته ايم و بار ديگر هم تأكيد مى كنيم كه اصالح كالن كشور در گرو تحول بنيادين در نظام آموزشى ايران است. 

آموزش و پرورش و آموزش عالى كنونى، نتيجه اى جز تباهى نسل ها و اضمحالل آينده كشور نخواهد داشت.
نظام آموزشى ايران، نياز به يك انقالب تحول گرايانه دارد و اگر شخص رئيس جمهور چنين تحولى را از وزيران مربوطه 

مطالبه نكند، اين دگرگونى اتفاق نخواهد افتاد. انقالب مصلحانه در نظام آموزشى، مأموريت تاريخى دولت دوازدهم است.
5 - بسيارى از مسؤوالن كشور - در همه قوا - افراد پا به سن گذاشته اى هستند كه هر چند تجربيات شان ارزشمند است 
اما طبيعتاً نمى توانند تا هميشه زمام امور را در دست بگيرند. روحانى و تيمش بايد تربيت نسل جديد مديران جوان را در 

دستور كار خود قرار دهند تا در پايان چهار سال پيش رو، با خأل نيروى مديريتى مواجه نباشيم. 
اين ها، 5 مأموريت ملى و تاريخى دولت دوم روحانى هستند كه همه بايد در تحقق شان، در كنار هم باشيم. يادمان باشد كه 

روحانى نيز مانند اسالف خود، روزى خواهد رفت ولى ايران، همچنان باقى است؛ «ايران را دوست بداريم».

شـت ا د د يا جعفر محمدى

ــروتيو»  با انتشار يادداشتى  پايگاه آمريكايى «امريكن كانس
ــنگتن به تحريم  ــه قلم «تد گالن كارپنتر*» از اعتياد واش ب
ديگر كشورها از جمله ايران سخن به ميان آورده و ضمن 
ــتى بى نتيجه و شكست خورده،  معرفى آن به عنوان سياس
از دولت ترامپ مى خواهد پيش از آنكه مشكالت تحريم 
ــود به آن را ترك  ــود، اعتياد خ ــنگتن ش ها دامن گير واش

نمايند.
در اين يادداشت آمده است:

ــيه  ــره آمريكا اخيرا تحريم هايى را عليه ايران، روس «كنگ
ــمالى وضع كرده و ترامپ نيز روز گذشته آن را  و كره ش

امضا كرده است.

ــره و دولت آمريكا  ــور و ذوق موجود در مقامات كنگ ش
ــدم توجه آن ها  ــن تحريم ها حاكى از ع ــراى اجراى اي ب
ــت. 30 سال پيش گروهى از  ــابقه بد اين تاكتيك اس به س
ــان، تحقيقى را تحت عنوان «بازبينى تحريم هاى  كارشناس
اقتصادى» انجام دادند كه نشان مى داد تحريم هاى آمريكا 

به ندرت توانسته اند اهداف سياسى خود دست يابند.
 ممكن است تحريم ها سختى هايى را براى كشور هدف 
ــته باشند اما به ندرت آن كشور را مجبور به  به دنبال داش
ــدن و حتى امتيازدهى عمده مى كنند؛ بويژه در  ــليم ش تس
ــورد تحريم از اولويت بااليى براى  صورتى كه موضوع م

رهبران سياسى كشور هدف برخوردار باشد. همچنين بايد 
ــت كه بيشتر سختى اين تحريم ها متوجه مردم  توجه داش

كشورهاى هدف مى شود.
ــر نيز كمتر موفقيتى را  ــابقه تحريم ها در دهه هاى اخي س
ــته را  ــته و نمى تواند نتيجه تحقيقات گذش به همراه داش
ــختى را  ــض نمايد. آمريكا و متحدانش تحريم هاى س نق
ــور را مجبور به  ــمالى تحميل كردند تا اين كش بر كره ش
تسليم تسيلحات هسته اى و برنامه موشك هاى بالستيك 
ــته اى خود را  ــد اما پيونگ يانگ آزمايش هاى هس نماين
تكرار كرده و آزمايش اخير موشك بالستيك بين قاره اى 
اين كشور، پوچى و بيهودگى مطلق استراتژى تحريم هاى 

آمريكا را به نمايش گذاشت.
ــتفاده از اين تاكتيك عليه كوبا نيز ناموفق  واشنگتن در اس
ــكا عليه كوبا نتيجه  ــت و نتيجه تحريم هاى آمري بوده اس
ــت اياالت متحده عليه كره شمالى نداشته  بهترى از سياس

است. 
حتى داستانهايى كه حاميان تحريم ها در رابطه با موفقيت 
ــا ايران مطرح مى كنند نيز آنچنان  اين تاكتيك در رابطه ب
جذاب به نظر نمى رسد. ممكن است تحريم ها نقشى در 
ــر ميز مذاكره داشته باشند اما توافق تنها  آوردن ايران بر س
ــته  زمانى صورت گرفت كه آمريكا و متحدانش از خواس

ــذف هرگونه  ــدن ايران و ح ــيلم ش اصلى خود يعنى تس
قابليت غنى سازى اورانيوم اين كشور، كوتاه آمدند؛ شايد 
ــبت به موضع اوليه آمريكا،  ــوان گفت كه اين توافق نس بت
يك اقدام سازش كارانه با ايران و امتيازدهى به اين كشور 

بود.
ــيه نيز نتايج نگران كننده اى به دنبال  تحريم ها عليه روس
ــت. تحريم هاى اخير عليه اين كشور با مقابله  ــته اس داش
ــريع همراه بود و دولت والديمير پوتين دستور  به مثل س
ــنل سفارت آمريكا در مسكو را صادر كرده و  كاهش پرس

برخى امالك ديپلماتيك آمريكا را توقيف كرد. 
ــد تحريم هاى اقتصادى به ابزار هميشگى  به نظر مى رس
ــتى در جعبه ابزار سياست خارجى واشنگتن  دوست داش
ــت؛ گويا اين توهم وجود دارد كه استفاده  تبديل شده اس
ــزى ميان تكيه كامل بر  ــم ها اقدامى معتدل و چي از تحري
ــتفاده از نيروى نظامى است اما با توجه  ــى و اس ديپلماس
ــتگذاران  ــى مطلق اين تاكتيك، سياس به عدم نتيجه بخش
آمريكايى بايد عالقه غيرعقاليى و فكر دائم به آن را كنار 
ــت هاى آن ها از  بگذارند؛ بويژه در مواردى كه درخواس

كشور هدف كامال غير واقعى است.
ــمالى را مجبور  ــى تواند كره ش ــاى آمريكا نم ــم ه تحري
ــكى خود كند چرا كه  ــته اى و موش ــليم برنامه هس به تس
ــور معتقدند كه كره شمالى براى بازداشتن  رهبران اين كش
ــارى به آن ها  ــيدن به تغيير رژيم اجب ــنگتن از انديش واش

نياز دارد. 
تحريم هاى جديد عليه تهران به خاطر نقض «روح توافق 
هسته اى» نيز كامال غير سازنده است. حتى دولت ترامپ 
ــروط واقعى  نيز -هر چند با بى ميلى- پايبندى ايران به ش
برجام را تاييد كرده است و به نظر نمى رسد تحريم هاى 
ــت روحانى با آمريكا  ــتر دول جديد موجب همكارى بيش
ــود و در واقع مى تواند موضع مخالفان توافق هسته اى  ش

در ايران را مستحكم تر نمايد.
ــكو پس از تحريم ها از الحاق كريمه عقب نشينى   آيا مس
ــانس اين اتفاق برابر با احتمال تسليم  ــايد ش مى كند؟ ش

بلندى هاى جوالن توسط اسرائيل باشد. 
واقعيت اين است كه تحريم هاى اقتصادى هميشه كيفيتى 
ــكوك داشته و به صورت همزمان، تحريك آميز و بى  مش
ــد كه دور جديد تحريم ها  ــت. به نظر مى رس اثر بوده اس
ــكالت جدى را براى آمريكا از جهات  به احتمال زياد مش
ــت. سياستگذاران آمريكايى  مختلف به همراه خواهد داش
ــق آيند؛ البته پيش از  ــد بر اعتياد خود به تحريم ها فائ باي
ــيار بزرگى را براى آمريكا  آن كه اين موضوع تراژدى بس

رقم بزند.»

اعتياد واشنگتن به تحريم
«دور جديد تحريم ها به احتمال زياد مشكالت جدى را براى آمريكا از  جهات مختلف به همراه خواهد داشت؛ سياستگذاران آمريكايى

 بايد بر اعتياد خود به تحريم ها فائق آيند؛ البته پيش از آن كه اين موضوع تراژدى بسيار بزرگى را براى آمريكا رقم بزند.»



پروژه قطار شهرى اهواز كه از سال 85 آغاز به كار كرده و 
2 خط نيز براى اين پروژه تعريف شده پس از 11 سال نه 
تنها به بهره بردارى نرسيده بلكه به نوعى شروعى دوباره را 

كليد زده است.
در برنامه بازديد استاندار خوزستان از پروژه قطار شهرى 
اهواز در 18 تيرماه اگرچه پس از سال ها از گذر عمر اين 
پروژه، سرانجام نقاط مثبتى در زمينه تكميل پروژه به چشم 
مى خورد ولى اين برنامه نيز همانند اكثر برنامه ها بى حاشيه 
نبود. در جمع مسئوالن و خبرنگاران اين بازديد، كارگرانى 
حضور داشتند كه پس از ديدن استاندار شايد در دل هايشان 
بارقه اى از اميد ايجاد شده بود، اميد به گرفتن حق و حقوقشان 

توسط استاندار ولى آنچه كه انتظار نداشتند رخ داد.

بالتكليفيم؛ كسى گردن نمى گيرد
يكى از اين كارگران اظهار داشت: من يكى از كارگران 
شركت كيسون(پيمانكار پروژه قطار شهرى اهواز) هستم 
كه از شهريور ماه سال گذشته تا كنون حقوقم را پرداخت 
نكرده اند. وى افزود: قبل از عيد فطر امسال مبلغ 300هزار 
تومان و نيز پس از اعتراضات كارگران مبلغى در حدود يك 
ميليون تومان براى ما پرداخت شد و اين ميزان مجموع 
پرداختى هاى اين شركت به كارگرانش از شهريور ماه سال 

گذشته تاكنون بوده است.
اين كارگر بيان كرد: با وجود اينكه ساعت كارى من تمام 
شده فقط اينجا مانده ام كه با استاندار صحبت كنم. ما اينجا 
كه  مى گوييم  كيسون  شركت  وقتى به  هستيم  بالتكليف 
حقوقمان را پرداخت كنيد مى گويند كه به ما پولى نداده اند.

وى ادامه داد: مسئوالن سازمان قطار شهرى مى گويند كه ما 
اعتبار را به شركت پرداخت كرده ايم ولى آنها حقوقتان را 

نمى  دهند. هركدام موضوع را به گردن 
ديگرى مى اندازد.

حقوق بيش از 300كارگر 
پروژه قطار شهرى اهواز 
از سال گذشته تاكنون 

پرداخت نشده
اين كارگر عنوان كرد: بيش از 300نفر 
دارند.  را  شرايطى  چنين  من  همانند 
بزنيم  حرف  اگر  كه  گفته اند  ما  به 
اخراجمان مى كنند براى همين سكوت 
كرده ايم البته ما حتى به نوبخت معاون 
رئيس جمهور كه اواخر سال گذشته 
از پروژه مترو بازديد داشت موضوع 

عدم پرداخت حقوقمان را گفته ايم ولى بازهم «هيچى» نشد.
وى گفت: انگار كسى نيست كه صداى كارگران را بشنود؛ 
در حدود يك هفته است كه منتظر آمدن استاندار هستيم، 
به  را  صدايم  راحت تر  كه  بنويسم  پالكاردى  مى خواستم 
گوشش برسانم ولى حتى پول براى نوشتن پالكارد هم 

نداشتم.
پس از اينكه استاندار از روند پروژه بازديد كرد در جمع 
خبرنگاران حضور يافت و پاسخگوى سواالت آنان شد 
كه در اين بين شريعتى در پاسخ به پيگيرى خبرنگار تسنيم 
مبنى بر اينكه آيا خبر خوشى براى واريز حقوق كارگران 
پروژه متروى اهواز داريد، عنوان كرد: كارگران كه كارگران 
بنده نيستند و بايد اين موضوع و خبر خوشى كه براى 
كارگران به دنبال آن هستيد را از پيمانكار دريافت كنيد. هر 
كارى ساز و كارى دارد و من نيز تاكيدات و فشارهاى مورد 
نياز را به پيمانكار خواهم داشت تا حقوق پرسنل واريز شود 

اما قانون نيز ساز و كارهايى براى آن ها تعبيه كرده است.
وى درباره اينكه آيا اداره كار در بازرسى بر اين موضوع 
كم كارى نكرده كه تاكنون بازرسى بر اين موضوع نظارتى 
نداشته است، افزود: بنده مالحظات كارگران را دارم كه 
موردى  در  اما  نشوند  اخراج  اشتغال  كنار  در  مى خواهند 
كه مى گوييد اداره كار بازرس نفرستاده است كارگران بايد 
شكايت كنند تا بازرس هم حضور يابد، تاكيد مى كنيم كه 
اين كار انجام شود و با گشايشى كه در پروژه انجام شده و 
پول در اختيار پيمانكار قرار گرفته اين موضوع نيز حل شود.

«اميدمان استاندار بود كه او هم...»

مبنى  بازديد،  برنامه  پايان  در  كارگر  آن  گفته  به  اگرچه 
كه  آنچه  اما  هم...»  او  كه  بود  استاندار  «اميدمان  اينكه  بر 
از  غلط  تعريف  مى برد  سوال  زير  را  ادارى  بروكراسى 

مسئوليت ها است.
مهر  و  مى شود  اخراج  به  تهديد  كارگر  كه  زمانى  در 
و  اعتراض  حق  همچنين  مى زنند  لبانش  بر  خموشى 
شكايت را از اين قشر ضعيف و زحمت كش مى گيرند؛ 
در گوشه اى ديگر مسئولى پا بر روى پا گذاشته تا در 
صورت شكايت به وظيفه مهم نظارت و بازرسى بپردازد.

شده  تضعيف  حقوق  باشد  موظف  كار  اداره  اينكه   
كارگران را بگيرد و نيز منتظر شكايت و اعتراض نماند و 
آتش به اختيار اقدام كند اگر چه رويايى به نظر مى رسد 

ولى حقيقت و واقعيت امر است.
صحبت هاى اين كارگر درد دل هزاران كارگر ديگرى است 
كه افق نگاهشان را به نقطه اى دوخته اند تا روزى حقوق 
شهروندى آنان نه فقط در منشور بلكه در عالم واقع رعايت 

شود.

وقتى حقوقمان را مطالبه مى كنيم ما را 
به اخراج تهديد مى كنند

شهرى  قطار  پروژه  از  استاندار  بازديد  از  20روز  حدود 
مى گذرد ولى نه تنها مشكل كارگران شركت كيسون حل 
عدم  پى  در  كارگران  اين  تجمع  شاهد  امروز  بلكه  نشد 

دريافت حقوقشان در مقابل استاندارى خوزستان بويم.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  معترض  كارگران  اين  از  يكى 
در  حقوق  دريافت  بدون  سال  يك  داشت:  اظهار  تسنيم 
حال فعاليت و كار هستيم و مسئوالن مدام به ما وعده هاى 

دروغين مى دهند.

شكايت  كنون  تا  آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وى 
بيان  به  حاجت  چه  است  عيان  كه  آنچه  گفت:  كرده ايد 
است. استاندار، فرماندار و حتى امام جمعه از وضعيت ما 

خبردارند و همه مشكل ما را مى دانند.
كارگر شركت كيسون ادامه داد: تا كنون يك بازرس اداره 
كار هم نيامده شركت و پرس و جو و نظارتى كند البته 
سه شنبه هفته گذشته به اداره كار رفتيم و آنها گفتند كه 

پيگيرى مى كنيم ولى پس چرا پيگيرى نمى كنند؟!
را  حقوقمان  وقتى  اينكه  بيان  با  معترض  كارگر  ديگر 
ادامه  مى كنند،  تهديد  اخراج  به  را  ما  مى كنيم  مطالبه 
داد: اين مشكل بيش 300تا 400 كارگر است و اكثر ما 

مستاجريم و در معيشت خود مانده ايم.
وى با اشاره به اينكه كارگرانى كه امروز در اين تجمع 
نيامده اند از ترس اخراج شدنشان است، افزود: مديرانمان 
حقوق تيرماه را هم دريافت كرده اند ولى حقوق ما را 12 

ماه است كه پرداخت نكرده اند.
كارگر معترضى كه سن و سالى هم گذرانده بود با بيان 
اينكه بسيارى از مسئوالن كشورى از پروژه قطار شهرى 
نگاهى  مى آمدند  فقط  آنها  گفت:  كردند  بازديد  اهواز 

مى كردند قولى مى دادند و مى رفتند.
وى تصريح كرد: ديگر پروژه هاى متروى كالنشهرها كه 
پايان  اكنون  بود  شده  آغاز  اهواز  شهرى  قطار  پروژه  با 
يافته ولى پروژه اهواز پس از 11سال فقط 10كيلومترش 

انجام شده است.
اين كارگر معترض تاكيد كرد: با اين روند كارى متروى 

اهواز شايد تا 15يا 20سال ديگر تكميل شود.

حقوق كارگران را در صورت اخذ راى 
از دادگاه پرداخت مى كنيم

شركت  كارگان  وضعيت  به  اشاره  با  شاهين زاده  شهرام   
كيسيون اظهار داشت: مطالبات كارگران رسوب كرده و 
سنگين شده است و فقط از سال گذشته تا كنون دو حقوق 

به اضافه يك عيدى به آن ها پرداخت شده است.
وى در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه شركت كيسيون معتقد 
است كه شركت قطار شهرى مطالبات را پرداخت نكرده 
است، گفت: خير اينگونه نيست و پرداخت هاى خوبى به 
كيسيون داشتيم اما اگر شركت با زيان در حال ساخت پروژه 
است به ما مربوط نبوده و اين مشكل جز مشكالت داخلى 

شركت است.
مديرعامل سازمان قطار شهرى اهواز گفت: قانون تعيين 
توجهى  قابل  مطالبات  كارفرما  از  شركتى  چنانچه  كرده 
داشته باشد اما از طرفى ديگر مطالبات پيمانكار دست دوم 
و كارگرانش را پرداخت نكرده باشد كارگران مى توانند با 
مراجعه به مراجع ذى صالح از جمله قوه قضائيه و اداره 
كار از كارفرما شكايت كنند و ما ملزم مى شويم كه با توجه 
به حكم دادگاه و راى اداره كار از حساب كيسيون برداشت 

و حققوق كارگران را پرداخت كنيم.
وى تصريح كرد: متاسفانه دو مشكل وجود دارد ابتدا اينكه 
شركت كيسيون تا كنون صورت وضعيت مثبتى پيش ما 
اينكه  دوم  و  مى شد  پرداخت  سريعا  آن ها  تمام  و  ندارد 
كارگران تا كنون هيچ شكايتى از شركت كيسيون نكرده اند.

به  حاضر  و  مى ترسد  كاگر  كه  وقتى  گفت:  شاهين زاده 
شكايت كردن از كارفرما نيست، بنده كه نمى توانم به جاى 

كارگر از شركت كيسيون شكايت كنم.
وى با بيان اينكه اين قبيل موضوعات فقط مختص شركت 
كيسيون نيست و در بخش هاى دولتى 
وجود دارد، عنوان كرد: من مى توانم 
به عنوان يك فردى كه مسئوليت دارم 
در حدود و چارچوبى كه قانون تعيين 
كرده كاركنم در صورتى كه در برخى 
از مواقع براى حل مشكالت پا را فراتر 
از حد گذاشته ام تا مشكالت سريع تر 

حل شوند.
مديرعامل سازمان قطار شهرى اهواز 
از  كارگران  چنانچه  تصريح كرد: 
را  كار  اداره  راى  و  شكايت  شركت 
اخذ كنند از نخستين صورت وضعيت 
مقدار طلب كارگران كسر و حقوقشان 
راى  به  نياز  اما  مى كنيم  پرداخت  را 

دادگاه و شوراى اداره كار است.
وى افزود: به جز حكم دادگاه و راى اداره كار هيچ ابزار 
قانونى ديگرى نداريم و تنها البى  گرى مى ماند كه ما نيز تا 

حد امكان در راستاى حل مشكالت انجام داده ايم.
شاهين زاده مشكالت كارگران شركت كيسيون را بخشى 
از مشكالت كلى شركت عنوان كرد و گفت: با حل شدن 
مشكالت شركت كيسيون مطمئن مشكالت كارگران نيز 

رفع مى شود.

كسى به كارگران توجه نمى كند
پيش  نيز  خوزستان  كارگران  نمايندگان  مجمع  رئيس 
از اين درباره حقوق كارگران گفته كه «متاسفانه اكنون 
و  حقه  حقوق  كارگر  اگر  كه  شده  شكلى  به  وضعيت 
مكتسبه خود را مدعى شود، با برخورد قضايى مواجه 

مى شود.
ماه  چند  كه  كارگرى  افزود:  راهدارى زاده  محمدرضا 
حقوق نگيرد و كسى جوابگو خود و خانواده اش نباشد، 
در برخى از مواقع به نوعى كنترل شرايط از دستش خارج 
مى شود. در اين شرايط بايد كارفرما پاسخگو باشد كه چرا 
حقوق نمى دهد و متاسفانه تمام برخوردها به سمت كارگر 

برمى گردد و با كارگر برخورد قضايى مى شود.
خود  مزد  و  حقوق  خواهان  كارگران  اين كه  بيان  با  وى 
هستند، اظهار كرد: مزد و حقوق مكتسبه، جزو ديون ممتازه 
است و كارفرما مكلف است تا اين ديون را پرداخت كند اما 
متاسفانه در بحث پرداخت ديون ممتازه كسى به كارگران 

توجه نمى كند.»/تسنيم 

بالتكليفى كارگران پروژه قطار شهرى اهواز
انگار كسى نيست كه صداى كارگران را بشنود؛ در حدود يك هفته است كه منتظر آمدن استاندار هستيم مى خواستم پالكاردى بنويسم

 كه راحت تر صدايم را به گوشش برسانم ولى حتى پول براى نوشتن پالكارد هم نداشتم.
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كارون
رش ا گـز

دكتر غالمرضا شريعتى ، 
استاندار خوزستان

 خدايا ! خودت خوب مى دانى كه من دارم 
شبانه روز تالش مى كنم. اگر مردم در شبانه روز 
پنج مرتبه ارادت خودشان را به شما نشان مى 
دهند، من خودم به ميان آنها مى روم و پيگير 
مشكالتشان هستم  تا آنها كمتر نزد شما دعا كنند 
كه فالن چيز مشكل دارد، فالن مساله هنوز ... ، 
فالن خيابان .... ، فالن ....  و فالن ... .  خداى 
مهربان و بزرگوار توفيقى به وزيركشور فعلى بده 
تا بتواند در دولت دوازدهم حضور داشته باشد. 
من هم قول مى دهم بيش از 24 ساعت  از  وقتم 

را در خدمت رسانى صرف كنم .
تو كجايى تا شوم من چاكرت    /    چارقت 

دوزم كنم شانه سرت (1)
خدايا خودت  خوب مى دانى استان خوزستان 
پنهاور است و مشكالت زياد، و من جوان و 
پُرانگيزه ، حتى گاهى وقت ها آنقدركارم زياد 
است كه شما را فراموش مى كنم. ولى با اين 

حال هميشه دوستت داشته و دارم . 
اى خدايى كه آسمان و زمين را براساس يك 
اصولى كه فقط خودت مى دانى، ساختى. من 
همه جا مى روم بدون معاونان ، مشاوران و ...  . 
قربانت شوم خودت مى دانى كه من تايم ادارى 
را به دليل مهربانى هاى خورشيدى كه آفريدى 
تا ساعت 13  اعالم كردم ولى خودم تا ساعت  
استان  امور  به  رسيدگى  حال   در  شب   4-3
هستم.  نه اضافه كارى مى گيرم و نه ماموريتى. 
آن  وقت شما كه انتظار ندارى من طبق برنامه و 
نامه هاى ادارى خودم كار كنم؟!  همين كارهايم 
است كه به قول يكى از دوستان كه اتفاقاً يكى 
از بندگان شريف حضرتعالى است، محكوم به 
برنامه محور نبودن، يكه تاز  و سيستم گريز بودن 

مى شوم.
تصدقت !  اگر پدرِمن برنامه نداشت كه من االن 
بنده شما نمى شدم  و اگر خودم برنامه نداشتم 
كه  ازدواج نمى كردم و صاحب" نرگس(2) "  
نمى شدم. اگر يكه تاز و سيستم گريز بودم كه 
مسلمان نمى ماندم . من فقط به چيزهايى كه 
روى كاغذ آورده مى شوند اعتقاد ندارم و شعارم 
اين است كه بايد در دل مردم بود  و با آنها حرف 
زد و مشكالت آنها را رسيدگى كرد. مسئوالن 
خودشان بلدند مشكالت خودشان را حل كند.   

 البته برخى دشمناِن دوست نما از لباس هاى 
من ايراد مى گيرند كه اين چه لباس هايى  است 
كه اين استاندار مى پوشد؟ خودت به مرحوم 
سعدى گفتى اين بيت شعر را بسرايد كه :  تن 
آدمى شريف است به جان آدميت   / نه همين 

لباس زيباست نشان آدميت.(3)
ارادتمند - غالمرضا شريعتى – استاندار فعلى 

خوزستان
*****

محمدرضا شمسايى ، مديرعامل 
سازمان آب و برق خوزستان 

خدايا خودت خوب مى دانى در دوران گذشته 
مرا خانه نشين كردند و هيچ مسئوليتى به بنده 
على رغم توانايى هاى فراوانى كه دارم، ندادند ، 
البته شهردارم كردند و بعد به داليلى كه خودت 
بهتر مى دانى عذرم را خواستند در حالى كه 

برنامه داشتم اهواز را شبيه پاريس كنم. 
تر  قبل  هاى  دولت  در    ! مهربان  خداى  اى 
بيش از 11 سال مديرعامل سازمان آب و برق 
خوزستان بودم و عنوان "امپراطورى" را گرفته 
ام گرچه امپراتور و ابرقدرت بزرگ جنابعالى 
هستند.  اگر من در همه دولت ها حضور داشته 
ام  و مسئوليت گرفته ام به لطف حضرتعالى 
و بزرگوارى دوستان  بوده و گرنه من، خس 
وخاشاكى بيش نيستم در مقابل مقام و بزرگى 

شما. من شيفته خدمتم نه قدرت .
خدايا ! خودت بهتر از من مى دانى در دولت 
يازدهم  با اصرار خيلى از دوستان  به خانه اولم 
برگشتم . على رغم اينكه چندين بار به بزرگان 
گفتم از من شايسته تر و پر انرژى تر در مجموعه 
وجود دارد، از آنها استفاده كنيد . هر چه بيشتر 
خواهش كردم ، التماس كردم كه بابا دور مرا خط 
قرمز بكشيد، نمى آيم كه نمى آيم. اما  اصرارهاى 
من  به نتيجه نرسيد  و به قول همان شاعرى كه 
خودتان خلق كرديد "هر كسى كاو دور ماند از 
اصل خويش / بازجويد روزگار وصل خويش" 
(4)و من اكنون بسيار خوشحالم (على رغم ميل 
قلبى)كه دارم به خلق جنابعالى خدمت مى كنم و 

از اين بابت نيز از شما بسيار متشكرم. 
اى خداى يگانه ! كمك كن در دولت آينده نيز 
اين خدمت رسانى به مردم شريف خوزستان 
كه بسيار دوستشان دارم و على رغم اينكه چند 
سالى در وزارت نيرو  در تهران به عنوان مديركل 
حضور داشتم اما به عشق اين مردم ، دوباره به 
وطنم برگشتم تا همه را از خدمات خودم بهره 
مند كنم. گرچه نمى توانم مثل گذشته خيلى ها 
را استخدام كنم ولى من "محمد رضا شمسايى" 

بنده شما هستم.
دوستدار هميشگى شما – محمد رضا شمسايى 
– مديرعامل فعلى سازمان آب  و برق خوزستان

*****
  محمد جوروند، مدير كل فرهنگ و 

ارشاد اسالمى خوزستان
 اى خداى مهربون ، خالق هفت آسمون ، دست 
خستمو بگير.(5) تو منو رها نكن ، زير اين 

آسمون كبود، با كلى كمبود.
خوب مى دانم كه مى دانى كه مى دانند، نمى 
مى  كه  دانى،  مى  كه  دانم  مى  خوب  دانند. 
خواهم، نمى خواهند. اى خداى فرهنگ و هنر، 
اى خداى تنديس هاى زيباى آفرينش، من تو را 
مى ستايم ، من تو را مى پرستم ، من تو را مى 
شناسم. من نمازم  را پى «تكبيرة االحرام» علف 
مى خوانم، پى «قد قامت» موج (6). تو خوب مى 
دانى كه اين اداره را چگونه مديريت مى كنم . 

فقط تو مى دانى و ديگر هيچ كس ! 
خداى رازهاى پنهان ، يادت هست چگونه من 
براى مديركلى ارشاد استان خوزستان انتخاب 
شدم . هنرمندان استان طومار نوشتند ، نمايندگان 
مجلس جلسات شبانه برگزار كردند، وزارتخانه 
به شدت پيگير بود، رييس جمهورپيام داد فقط 
جوروند مى تواند اوضاع فرهنگ را در استان  

سرو سامان دهد. 
خدايا خودت خوب مى دانى چند گزينه براى 
مديركلى توى كِشوى  وسطى ميز وزير بود  و 
چند گزينه ديگر در جيب پشت شلوارش . 
يادت هست آن روز كه قرعه به نام من افتاد 
در اتاق وزير چه سرو  و صدايى بود . يك 
نفر با  صداى بلند شروع كرد به شمارش؛ ده، 
بيست، سى، چهل، پنجاه، شصت، هفتاد، هشتاد، 
نود، صد /  حاال كه رسيد به صدتا، دستمال آبى 
وردار، پر از گالبى وردار، جوروند شد مديركل 
ارشاد.  و اينگونه بود كه سرنوشت قفل بى كليد 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى خوزستان را به 
دست من داد.   عاجرانه استدعا دارم كه دستم را 
بگيرى كه دستگيرى!  دعايم را مستجاب كنى كه 
مستجاب الدعوه اى ! حرفم را زمين نگذار كه 
شرط بندى كرده ام در دولت بعدى هم مديركل 
باقى  بمانم چه وزير عوض شود يا نشود. اين 
را مى توانى از فالن بنده ات بپرسى كه در دفتر 
وزير نام مرا فرياد زد (به گمانم آبدارچى وزير 
بود ). اينها را نه براى خودم كه براى اهل فرهنگ 
و هنر استان مى خواهم ، من به دنبال چيزى براى 
خودم نيستم. و به قول خواجه عبداهللا انصارى كه 

ارادات خاصى به جنابعالى داشت : 
الهى !

گر زارم در تو زاريدن خوش است
ور نازم به تو نازيدن خوش است

الهى ! شاد بدانم كه بردرگاه تو مى زارم
بر آن اميـــد كه روزى در ميـــدان فضل به تو 

نازم 
يك نظر در من نگرى ، دو گيتى به آب انـــدازم 

(7)
پى نوشت :
1- مولوى

2- نرگس هم نام دختر دكتر شريعتى و هم نام 
آزمايشگاه ايشان است

3- سعدى
4- مولوى

5- شاعر نامشخص ولى خواننده جواد يسارى
6- سهراب سپهرى

7- خواجه عبدا... انصارى

دعاهاى مسئوالن فعلى قبل از شروع به كار دولت دوازدهم
 (قسمت اول)

بامداد زاگرس -تورج پرچمى

سيدرحيم آقازاده 

شـت ا د د يا

شـت ا د د يا

امروزه بازنمودن صفحه اخبار رسانه ها و فضاى مجازى واقعا دل 
شير مى خواهدبرخى خ برها گاه آنچنان آزاردهنده هستند كه بسيارى 
پزشكان ديدن و شنيدن اخباررابراى بيماران ممنوع دانسته اند اين اخبار 
جانكاه كه هرروز هم به شكلى ديگرتكرار مى شوند انسان را به فكر 
فرو مى برد اين همه تصادف و غرق شدگى وخودكشى و  سقوط و 

...چرا در جامعه ما جاخوش كرده و يقه مارارها نمى كند؟
از دوستانى كه در كشورهاى پيشرفته زندگى مى كنند مكررا سئوال 
اكثر  پاسخ  و  دانند  مى  چه  را  كشورها  آن  مهم  مزيت  كه  ام  نموده 
آنان وجود آرامش و نبود دغدغه هاى معمول جامعه ما بوده است.

درجمعبندى نظرات حاصله متوجه مى شويم كه در جوامع مذكور 
قواعد و مقرراتى وجود دارد كه مردم خود را به رعايت آن ملزم و مقيد 
مى دانندواجراى قانون ثمراتى براى آنان در پى داشته كه از جمله آن 

آرامش و آسايشى است كه ما شيفته و آرزومند و جوياى آن هستيم.
جالب اين است كه در كشور ما هم سابقه دهها سال فعاليت مراجع 
قانونگذارى موجود است وامروزه عمدتا سازمانهاى كشور ما مشكل 
عالقمندى بسيارى از نخبگان به  ندارند و  فقدان قانون و مقررات 
مشاغل ادارى و نظرى ميراث پربارى ازحيث اين دستورالعمل ها براى 

ما فراهم نموده است.
ليكن متاسفانه وجود اين داشته هامارا از مزاياى آن بهره مند ننموده 
است و حتى در بين اقشارتحصيلكرده و مرفه جامعه عالقمندى و 

تعصب چندانى به رعايت اين ميراث ارزشمند مشاهده نمى شود.
علل بى توجهى ما به لزوم رعايت قوانين و استانداردها درزندگى 
روزمره قاعدتا قابل كنكاش و بررسى علمى است و  دراين خصوص 
مطالعات متعددى هم صورت پذيرفته ولى حقير اساسى ترين علت 
را ناراحتى و نارضايتى عميق مردم از سلسله هاى شاهى وحكومت 
جابرانه حكام زورگودر تاريخ چندصدساله كشور مى دانم اين حكام 
عمدتا مستبد و فاسد بودند و تجربه تلخ تاريخى جامعه انگار هنوز 
امكان رها شدن از فرهنگ مقاومت و سركشى در مقابل آن حكومت 
هاى ظالم رابه جامعه ما نداده است.بهرحال شايد زمان بيشترى نياز 
است تا جامعه ما بپذيرد كه اكنون نهادهاى مردم ساالرى در كشور 
استقراريافته و راى مردم تعيين كننده سرنوشت آنهاست ودانشگاه ها 
وسازمانها و وزارتخانه هاى كشور ما هزاران كارشناس و دانشمند 
نخبه در خود پرورش داده اند كه در صورت مديريت مناسب قادرند 

آينده اى روشن براى كشورمان رقم

حادثه تلخ گردشگرى در رودخانه دزفول باعث شد تا دريابيم در كنار 
همه مسائل و مشكالت در خوزستان ، نقاط بكر و دست نخورده اى  
وجود دارد كه چشم را حيران مى كند و اگر اين اتفاق بسيار ناراحت 
كننده رخ نمى داد هيچگاه فيلمى هر چند بصورت خبرى از اين محل 
ها تهيه نمى شد. مى دانيم فيلمى كه جهت خبر تهيه مى شود ويژگى 
هاى خود را دارد و با گزارش تفاوت بسيار .در اين فيلم خبرى كه 
گروه نجات كه با تجهيزات فراوان و به روز به دنبال غرق شدگان 
هستند ، شاهد شگفتى ها و زيبايى كه ممكن است رعب آور هم باشد 
ديده مى شود.آب رودخانه دز جوشان و خروشان گرداب مى سازد 
و در دره اى عميق به حركت خود ادامه مى دهد .اگر تاثر خود را از 
غرق شدن عزيزانامان پنهان كنيم و به ابهت و زاللى آب چشم بدوزيم 
بى هيچ ترديدى به عظمت خالق هستى بيشتر و بيشتر سر تعظيم فرود 
مى آوريم .آب رودخانه آنچنان چشم گيرت مى كند كه گويى آبگينه 
است كه دارد حركت مى كند و با چه جاللى و ابهتى راه مى سپارد 

.بايد به  اين رود با همه جوش و خروشش احترام گزاشت و سپاس 
نماييم از خالق آن كه چنين نعمتى را در سرزمين ما قرار داده است .سوال 
اينست آيا وقت آن نرسيده كه بزرگان و رئيسان شهر و ديارمان اندكى از 
روزمرگى هاى خود دور شوند و در حيطه ديگرى پا بگزارند و اين الطاف 
ارزشمند الهى را به مايان  نشان دهند و با تمهيدات الزم سفر. و هزينه هاى 
الزم برنامه اى تهيه شود تا مردمان از هر گروهى كه هستند بيايند و سيرو 
سياحت كنند و بى انكه نگران از دست دادن جان خود  باشند.لذت ببرند 
از زيبايى هاى كه در كنارمان است .يك مقايسه ساده مى تواند در تصميم 
مسئوالن هم اثر بگزارد   غارى در آن سوى سرزمين با يا اندكى آب در آن 
سالهاست مردم را به سوى خود جهت ديدن جلب مى كند.كوهى با چند 
غار دستكند  در نقطه اى ديگر نيز چنين است و در ساير نقاط هم. هيچكدام 
ابهت زيبايى و خروش رود مارا ندارند بايد انبوه مردم طبيعت دوست در 
اين ديار و ديگر نقاط عالم بيايند و با اسودگى لحظاتى اين (اكشن) پر 

جاذبه را ببينند و لذت ببرند.

پيامدهاى ناگوار بى توجهى به قانون

 صاحب اين همه نعمات خدا دادى هستيم و خودمان نمى دانيم

اعتياد كلمه اى است كه شايد خيلى ها معنى و تعريف 
درست ان را ندانند اين كه ميگوييم اعتياد منظور حالتى 
است كه در ان شخص به علت روانى يا مصرف مواد 
شيميايى ،طبيعى دچار ضعف اراده در كنترل اعمال خود 
ميشود بررسى اعتياد به عنوان عارضه اى روانى،اجتماعى 
و اقتصادى از ديدگاه علوم پزشكى ،روانشناسى و جامعه 
قانون،  فلسفه،  هاى  ديدگاه  از  طور  همين  و  شناسى 

اخالق و مذهب صورت ميگيرد .
از سال 1964 ميالدى سازمان بهداشت جهانى استفاده 

از عبارت وابستگى دارويى يا وابستگى به دارو را 
به جاى اصطالح اعتياد توصيه نموده است يكى ازر 
بزرگترين مشكالت اغلب كشورها در عصر امروز 
پديده سو مصرف مواد است كه به طور مستقيم و 
غير مستقيم، كوتاه مدت و بلند مدت ،كيفيت زندگى 
ساكنين آن را تحت شعاع قرار داده است در واقع 
اعتياد پاسخ فيزيولوژيك بدن است به مصرف مكرر 

مواد اعتياد آور.
آمار نشان ميدهد بيش از 230 ميليون نفر مصرف 
كننده مواد اعتياد آور در جهان وجود دارد كه از اين 
رقم 150 ميليون نفر معتاد به مواد توهم زايى مانند 

متحرك  ماده  به  معتاد  نفر  ميليون  تا 20   15، حشيش 
كوكائين و مشتقات ان و 15 تا 21 ميليون نفر معتاد 
به هروئين و سايرين نيز انواع اعتياد آور روانگردان و 

شيميايى را مورد استفاده قرار ميدهند.
اين آمار براى كشور ايران نيز ميتواند خطرناك باشد زيرا 
درصدى از اين امار به كشور ايران تعلق دارد به همين 
دليل با عضو گروه روانشناسى بالينى دانشگاه چمران 
اهواز در خصوص تاثيرات مواد مخدر و اواع ان بر روى 

فرد و خانواده معتاد گفتگو ميكنيم 
عضو گروه روانشناسى بالينى دانشگاه چمران اهواز در 
گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد زاگرس گفت: اعتياد 
،بر  اقتصادى  و  اجتماعى  مختلف  جهات  از  ميتواند 
آرامش روانى امنيت خانواده فرد معتاد تاثير گذار باشد .

يد اهللا زرگر ادامه داد: اين آسيب ها ميتواند بسته به نوع 
مواد،دوام آن،شيوه مصرف و ميزان آن از نظر جسمى و 
روحى بر فرد معتاد و خانواده وى تاثير داشته باشد كه 
اين امر از نظر جسمى ميتواند باعث بروز بيمارى هاى 

پوستى قلبى و بيمارى هاى روانى شود.
مراحل اعتياد عبارتند از: اشنايى با انواع مواد مخدر ،شك 
و تردبد كه در اين مرحله فرد سعى ميكند با ميل خود 

مبارزه كند و اعتياد واقعى.
وى افزود: فرد معتاد از لحاظ روانى ممكن است منجر 
به پرخاشگرى ،اضطراب،استرس،هذيان گفتن،توهم و 

آسيب رساندن به خود و د يگران بشود.
حال كه صحبت از اعتياد روانى شده است بهتر از بدانيد 

كه اين اعتياد چيست چه نوعى است: اعتياد روانى ناشى 
از لذت و سرخوشى مصرف مواد مخدر است دقيقا به 
واسطه به هم ريختن نظم ترشح ميانجى هاى عصبى، 
در  شود  مى  روحى  تناقضات  و  ها  آسيب  دچار  فرد 
نتيجه اعتياد روانى بسيار مهلك تر است و باعث لغزش 
بسيارى از مصرف كنندگان سابق حتى با طول دوره هاى 
چندين سال ميشود اما متاسفانه افراد سود جو براى تبليغ 
مواد مخدر ادعاى عدم اعتياد آورى آن را ميكنند ولى در 
واقع تمامى مواد مخدر اعتياد روانى دارند ولى برخى 

اعتياد جمعى ندارند.
زرگر  در اين خصوص توضيح داد: با وجود انكه تمام 
افراد معتاد هنگام شروع با هدف اعتياد شروع نمى 
كنند و به عقيده خودشان براى تفريح مواد مصرف 
ميكنند اما با مرور زمان وارد محيطى ميشوند كه ترك 
مواد براى انها سخت ميشود و هزينه ترك برايشان 
سنگين است به همين دليل توصيه ما روانشناسان در 
اين خصوص اين است كه افراد به اين دام نيافتند و 
به قول معروف پيشگيرى بهتر از درمان است را به 

كار بگيرند.
بهتر است با عاليم اعتياد اشنا شويم :بنابر تعريف 
دوره  يك  در  اگر  متحده  اياالت  روانشناسان  انجمن 
12ماهه حداقل سه مورد از عاليم زير در فردى كه مواد 
مصرف ميكند نمايان شود فرد به بيمارى اعتياد مبتال 
شده است اين عاليم عبارتند از: مقاومتر شدن بدن يا 
تلورانس،وسوسه مصرف،افزايش مصرف،از دست دادن 
كنترل روى ميزان مصرف ،ادامه مصرف با وجود عواقب 
خطرناك و بروز نشانه هاى خمارى در صورت عدم 

مصرف.

  تاثير اعتياد بر خانواده فرد معتاد
بامداد زاگرس- معصومه مطشر 

حسن دهقانى
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جتماعى ا

همه ى ما درگير اين درد هستيم.دردى به نام عذاب وجدان و هر 
يك نيز به فراخور شدت و حدت اين رنج،راهكارى براى برون 

رفت ازين وضعيت مالل آور را بر مى گزينيم.
معذب بودن خاطر ما بابت وفور هر روزه ى قربانيان به حاشيه 
كشانده شده است،حاشيه كشيده شدگانى كه به هيچ گرفته 

شدگان تبديل شده اند.ما دچار «بى حسى اخالقى»شده ايم.
زيگمونت باومن ،نظريه پرداز نظريه «مدرنيته سيال»باور دارد كه 
با سست شدن تعامالت بشرى و روند فرديت بخشى رو به 
تزايد ،بى حسى اخالقى بر ما مستولى گرديده و خبرى از روابط 
انسانى ناب و اصيل نيست  .و اين فقدان آدمى را بسمت كاالپرستى 
و مصرف بيشتر هدايت مى كند وانسان تهى شده فقط بدنبال لذت 

ناشى از مالكيت ابژه ى مصرف هست.تدوام اين 
وضعيت اضطراب اخالقى فرويدى را بدنبال دارد 
،همان كه حكايت دارد از تعارض بين نهاد و فراخود 

..به عبارتى ترس از وجدان....
و براى رهايى از اين درد و ترس به دنبال تشكيل يك 

«ما» هستيم .
«مايى»موقتى و زودگذر كه خود نشانى از يك خال 

و حفره دارد.
حفره اى در قلب جهان بحران زده ،كه فضاى ذهنى و 

عينى بشريت را آلوده ساخته است..
و سرگردانى پر اضطراب ما در مسيرى پر فراز و نشيب 
حول اين خال و حفره ،به شدت فسرده  گى  و ماللت 

را فعليت بخشيده است.
مدرنيته كه بيشتر رسالتش بر محور رفاه و سعادت 

مندى بود،با دو جنگ جهانى رخ نماياند و ظهور ايسم ها و مكاتب 
متعددى كه اگر چه هر كدام در قالب لفاظى هاى پرطمطراق 
عرض اندام نمودند ،اما در محتوا و فحوا به ديكتاتورى هابى 

بى بديل ختم شدند...
گفتمان خشونت،گفتمان فقر و نا امنى و گفتمان مصرف قدرت 

درك واقعيت را خدشه دار كرده است.
از كدام واقعيت پرده برداريم!!!!!!!؟؟؟؟؟

ناامنى،بيكارى ساختار يافته،مهاجرت هاى اجبارى،خيز دوباره 
ى فقر كودكان، همه گير شدن تنهايى،افسردگى و هراس 

اجتماعى،يا فروپاشى زيست بوم ها....
بزعم آلوين تافلر،اينك بشر در طول موج سوم با از هم گسستگى  

بنيان خانواده،تزلزل نظام اقتصادى،فلج شدن سيستم هاى سياسى 
و درهم شكستن ارزش ها و باورهايش مواجه است.موجى كه 
بر نهادى نوين استوار است به نام «كلبه الكترونيك» و تمدنى 
كه در حوزه اى فراتر از همسان سازى،همزمان سازى،تمركز و 

تراكم انرژى آدمى را بسمت پول و قدرت مى كشاند.
و اين انتقال تمدن موج سومى با تعارضات و بحران هاى عميق 
و مخاطرات زياد همراه بوده است .و انسان مدرن به جبران اين 
بى نظمى ها و آشوب ها بدنبال كاهش درد هاى روحى و التيام 

نوين آنهاست...
آرى زيستن در موج سوم تمدن،غير قابل تحمل شده است.

بى ثباتى ،خشونت ،نابودى،فقر ،ناامنى روانى ،بهره كشى از 

زندانيان،قاچاق جنسى و شرايط زندگى داغ با چشم اندازى 
مملو از حرمان و زيستنى عادتى و مالل آور ....

در اين هياهوى پر تنش لفاظى هاى روان شناسانى هم ديگر 
تاريخ مصرف خود را از دست داده اند كه بهبودى امور زندگى 
فقط به تغيير نگرش خودتان و مديريت ذهن شما بستگى دارد و 
اگر شما در زندگى به بن بست رسيده ايد،يك شكست فردى 

و اخالقى مربوط به خود شماست...
حال در متن چنين عصرى ،تمامى دولت ها و ملت ها بدنبال 
نظام  تعارضات  سطح  كاهش  جهت  عقالنى  رويكردى 
سرمايه دارى هستند.و موسسات خيريه در قالب موجوديت 
بخشى افراد متنفذ هنرى ،ورزشى و فرهنگى در قالب آلترناتيوى 

براى تامين يك جامعه ى امن،شيوه ى جديدى از مدل ها و 
هنجارها را به نمايش ميگذارند.به عبارتى،باز توليد باورهاى قوام 
يافته ى ايدئولوژيكى ،همان كه ثروتمندان  خود را متقاعد مى 
كنند كه ثروتشان محصول شايستگى است و بايسته است  به 

فقرا كه مقصر شكست هايشان هستند،كمك نمايند.
ابر ثروتمندانى كه خود موجبات نابرابرى در توزيع درآمد و 
ثروت هاى شگفت آورى شده اند.كسانى كه اغلب در پرونده 
شغلى خويش،جرم فرار مالياتى دارند و با زد و بند هاى 
اقتصادى و دور زدن نظارت ديوان ساالرانه  و مقررات زدايى 

به چنين منزلت و جايگاهى رسيده اند....
رسيدنى بى مشقت ...

رسيدنى توام با ناديده گرفتن حقوق انسانى ديگران 
بهره  چنين  وجدان  عذاب  جبران  براى  واينك 
كشى رذيالنه،حاضرند خراجى كنند و از قبل اين 
ولخرجى ها نام و نشانى فرازمينى از خود بر جاى 

گذارند...
و رسانه ها با نمايش موجى ازين موسسات خيريه به 
طور تلويحى و ضمنى تصويرى از فقر مزمن را عيان 
مى سازند به عنوان يك واقعيت كليت نظام اجتماعى...

حس شرمسارى و نفرت از انسان بودن ، آدمى را 
زجر ميدهد..

موجوديت  تدوام  براى  دارى  سرمايه  نظام 
خويش،نيازمند تدوام مصرف كاالها ست و انسان 
مصرفى مدرن بابت مصرف افراطى خويش نيازمند 
غلبه بر عذاب وجدان ناشى از گفتمان مصرف است.

به عبارتى سرمايه دارى نياز دارد تا حس عذاب وجدان را از 
طريق خيريه از فرايند مصرف بزدايد تا مصرف كننده را هر چه 
بيشتر و راحت تر و به دور از هر گونه ترديدى در مصرف 

غرق كند.
به نظر مى آيد خيريه قرار است وجدان معذب جامعه را تسكين 
دهد كه بر مبناى بى عدالتى شكل گرفته است.جامعه اى كه نظم 
اجتماعى  مشوش آن خود مرتبا فقر را توليد ميكند و اين همدلى 
ها ناكافيست ،مقطعى است.و «مايى»كه دچار «بى همگى »شده 

است....
عاقالنه تر است كه ما علت شيوع فقر و نيستى نباشيم تا مفتخر 

گرديم به عضويت در يك موسسه خيريه.....

بى حسى اخالقى و عذاب وجدان ما
اين روزها در اخبار ،جرايد و رسانه ها به كرات شاهد تبليغات موسسات خيريه و ترغيب مردم به انجام امور نيكوكارى هستيم.صرف نظر از وجهه كاركردى 

و مثبت بودن اهداف چنين شركت هاى مردم نهاد،كه واقعيت چيستى و ماهيت آنان را تجلى مى سازد ،نگاهى موشكافانه به حقيقت 
قانون، پناهگاه زنان خشونت ديده باشدموجوديت آنها مى تواند تلنگرى باشد بر انسان زياده خواه عصر پسامدرنى.

منع  اليحه  درباره  زنان،  حوزه  فعال  لنگرودى،  مرتاضى  مينو 
خشونت عليه زنان مى گويد: تعلل در اين زمينه توجيه بردار نيست. 
حدود 8 ماه از فعاليت كارزار منع خشونت خانوادگى مى گذرد. 
هدف از راه اندازى اين كارزار تالش براى تصويب قانونى براى 
آگاهى رسانى  طريق  از  زنان  عليه  خانوادگى  خشونت  با  مقابله 
عمومى و رسيدن به اجماع در جامعه مدنى است. در همين راستا 
با مينو مرتاضى لنگرودى عضو مادران صلح و فعال حوزه زنان 

به گفت و گو نشسته ايم تا نظرش را درباره اين مطالبه بپرسيم.
در  عمده اى  نقش  عامل،  منزله  به  مدنى  جامعه  وى  گفته  به 
بازسازى و تداوم اعتماد موجود بين جامعه به ويژه جمعيت زنان 
كه اصلى ترين قربانيان انواع خشونت در جامعه هستند با مديران و 
مسئوالن دولتى دارد و نهادهاى مدنى با ايجاد زمينه هاى گفت و گو 
مى توانند ضمن جلب افكار عمومى به انواع خشونت و قربانيان 
آنها، انتظار ايجاد تغييرات در زمينه محو انواع خشونت از زنان در 

جامعه را فراهم كنند.
از نظر شما مطالبه تصويب اليحه خشونت خانوادگى كه مطرح 
شده، چقدر مى تواند فراگير شود؟ اصال اين مطالبه روى زيست 

چه اقشارى از زنان تاثيرگذار است؟ 
يقينا هر مطالبه  بر مبناى نيازى كه شكل مى گيرد صورت بندى 
مى شود. اگر نياز فراگير باشد مطالبه نيز قابليت فراگيرى خواهد 
داشت. مطالباتى كه به زبان ساده و با ادبيات شفاف بيان شوند 
نياز اقشار وسيعترى را در بر مى گيرند و تبعا فراگيرتر از مطالبات 
خاص هستند و توسط جمعيت بيشترى پيگيرى مى شوند. درمورد 
تاثيرگذارى اليحه منع خشونت خانگى بر اقشار گوناگون زنان 
معتقدم به دليل تنگاتنگى روابط خانوادگى و اجتماعى زن و مرد در 
حيات جامعه اين اليحه در صورت تصويب بر زيست و زندگى 
همه اقشار جامعه اعم از زن و مرد تاثير مثبت خواهد گذاشت. 
ساختار  در  نهفته  تاريخى  خشونت هاى  دليل  به  حال  عين  در 
فرهنگ خانواده و فرهنگ برخورد اقتدارگرايانه و قيم مابانه جامعه 
پدرساالر با زنان، مثبت ترين كاركرد اين اليحه اين است كه زنان 
را در برابر خشونت هاى خانوادگى و خانگى تحت حمايت و 
امنيت قانونى قرار مى دهد و در عين حال به مردان كمك مى كند 
تا عواطف و احساسات خود در قبال زنان و اعمال خشونت 
عليه زنان را از بيم پرداخت هزينه و مجازات هاى قانونى بيشتر 
كنترل و مديريت كنند. اگر اين اليحه بايد بتواند زيرساخت هاى 
زيست ايمن و آرام و زندگى بدور از خشونتهاى رايج را حتى 
بطور حداقلى براى زنان خانه دار و زنانى كه از فقر فرهنگى و 
آموزشى و اقتصادى رنج مى برند فراهم آورد گامى پيروزمندانه در 
جهت اصالح و نوسازى قوانين كهنه و حمايت از خانواده برداشته 
خواهد شد و طبيعتا بر زندگى ناتوان ترين و درمانده ترين زنانى 
كه در قبال خشونت هاى ساختارى در خانواده و جامعه بى پناه 
رها شده و اصلى ترين قربانيان آسيب هاى خانوادگى و اجتماعى 

محسوب مى شوند بيشترين تاثيرات مثبت را دارد. 
معاونت زنان دولت يازدهم، مدت ها پيش اعالم كرد كه تدوين 
اليحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت به اتمام رسيده؛ اما هنوز 
به مجلس ارائه نشده است. فكر مي كنيد اين اليحه چقدر مي تواند 

موثر باشد؟ 

تن نسپردن به روابط نابرابر جنسيتى و طبقاتى و مقاومت هاى زنان 
و مردان فرهيخته ايرانى كه طالب برابرى انسانى و عدالت جنسيتى 
هستند، سبب گشودن افق هاى تازه در حقوق و قوانين تاييدكننده 
اين حقوق شده است. حضور زنان در مناصب و موقعيت هاى 
سياسى و پارلمانى يكى از راه هاى بيان اعتراض و مقاومت زنان در 
برابر تحجر و كهنگى قوانين تاريخ مصرف گذشته و ناكارامد مدنى 
در ايران است. براساس اعتماد متقابل بين كنشگران برابرى خواه با 
دولت يازدهم و با همكارى حقوقدانان و معاونت زنان دولت 
يازدهم اليحه تدوين امنيت زنان در برابر خشونت تدوين و به 
اتمام رسيده و اين اليحه بايد هر چه سريعتر به مجلس ارائه شود 

و من فكر مي كنم تعلل در اين زمينه توجيه بردار نيست.
جامعه مدنى براي تسريع روند تحويل اين اليحه به مجلس و 

تصويب آن در مجلس چه كاري مي تواند بكند؟
جامعه مدنى به منزله عامل نقش عمده اي در بازسازى و تداوم 
اصلى ترين  كه  زنان  جمعيت  بويژه  جامعه  بين  موجود  اعتماد 
قربانيان انواع خشونت در جامعه هستند با مديران و مسئوالن دولتى 
دارد. نهادهاى مدنى كه در پى نقد مشى قهر و تحريم قانونگذاران 
رويكرد مطالبه محورى را برگزيده اند بايد بتوانند با ايجاد زمينه 
گفتگوهاى بين االذهانى در فضاى حقيقى و مجازى اجتماعى 
بين شهروندان بايكديگر و بين نخبگان و شهروندان عادى زمينه 
گفتگو را فراهم آورند. آنها مى توانند ضمن جلب افكار عمومى به 
انواع خشونت و قربانيان آنها، انتظار ايجاد تغييرات در زمينه محو 
انواع خشونت از زنان را در جامعه فراهم آورند و از قانونگذاران 
منتخبشان مصرانه بخواهند كه سريعا به نقد و بررسى اليحه تامين 
امنيت زنان در برابر انواع خشونت بپردازند و نهايتا با تصويب 
اليحه، زنان را از بى پناهى در برابر خشونت خانوادگى و اجتماعى 

نجات داده و در پناه چتر امنيت قانونى وارد كنند.

بنابراين شما براي منع خشونت، بر وظيفه نمايندگان تاكيد داريد.
علت تاكيد بر واژه نمايندگان منتخب اين است كه زنان ايرانى با 
مقاومت در برابر جباريت خانگى و اجتماعى از قهر و تحريم كه 
بيانگر استيصال و از خودبيگانگى در قبال قدرت پدرساالر موجود 
است عبور كرده و با اميد به تغيير رفتار قدرت وارد ميدان مشاركت 
سياسى اجتماعى موجود و ممكن شدند. با باالگرفتن آسيب هاى 
اجتماعى و فزونى يافتن شمار زنان قربان خشونت هاى خانوادگى 
و اجتماعى، كسب قدرت جهت پيشگيرى از تداوم خشونت ها و 
فرودستى زنان اشكال و ابعاد گسترده ترى پيدا كرد و جامعه در 
انتخاب قانونگذاران و تركيب پارلمان با طرح مطالبات خواهان 
اعالم برنامه و روش پيگيرى آنها در تحقق مطالبات مردمى شد. 
مردم نمايندگانى را برگزيدند كه به انها و بويژه به زنان وعده تحقق 
و پيگيرى قانونى مطالباتشان را داده اند. امروزه كه قدرت سياسى 
در تمامى ابعاد زندگى شهروندان سرك كشيده و امر سياسى را 
بر امر اجتماعى سيطره بخشيده، بديهى است مطالبه زنان جهت 
كسب قدرت براى ساخت زندگى انسانى برابر و غيرفرودستانه را 
امرى سياسى بداند در صورتيكه ماهيت اين مطالبه اگر دولت و 
مجلس پيگير آن باشند مطالبه اى كامال غير سياسى و اجتماعى و 

فرهنگى است. 

نـان ز

يك وكيل دادگسترى با تاكيد براينكه به كار گماردن افراد كمتر 
از 15 سال ممنوع است، گفت: اين در حالى است كه برخى 
كارفرمايان به اين قانون پايبند نيستند و به دليل سود ناشى از كار 

كودكان حاضر به پذيرش جريمه نقدى نيز هستند.
طبق تحقيقى كه توسط سازمان هاى مردم نهاد در ابتداى سال 
96 انجام شده است؛ بيش از 120 هزار كودك در ايران به 
زباله گردى مشغولند و اغلب اين كودكان در خدمت مراكز 
بازيافت زباله هستند كه پيمانكاران شهردارى آن را اداره مى كنند. 
بر اين اساس يكى از مهم ترين موانع اجراى مقاوله نامه 182 
سازمان بين المللى كار كه درباره جلوگيرى از بدترين اشكال 
كار كودكان است، اجرا نشدن اين قانون بين المللى از سوى 

شهردارى تهران است.شهردارى براى جمع آورى 
زباله و تفكيك پسماندها در شهر، مجوزهايى را به 
پيمانكاران خود داده است و پيمانكاران شهردارى، 
با توجه به درآمد هاى ماهيانه هنگفت با به خدمت 
گرفتن كودكان، عمالً بدترين اشكال كار كودك را 
كه زباله گردى يكى از اين اشكال است، درباره اين 

بخش آسيب پذير در جامعه اجرا مى كنند.
مردم  سازمان هاى  از  يكى  (وكيل  شفاخواه  رضا 
نهاد حمايت از كودكان) در رابطه با مبانى قانونى 
ممنوعيت كار كودكان بيان داشت: در يك تعريف 
كلى مى توان گفت كار كودك كارى است كه كودك 
و  استعدادها  طفوليت،  دوران  فرصت هاى  از  را 
هويتش محروم مى سازد و رشد جسمى و روحى او 

را به خطر انداخته و يا به اخالق كودك لطمه مى زند. او برخى 
از پيامدهاى كار كودكان را ايجاد مانع جدى بر سر راه آموزش 
آنها، افزايش آسيب هاى روانى و جسمى كودكان در سن رشد و 
از دست رفتن منابع و سرمايه انسانى آينده، گسترش آسيب هاى 
اجتماعى به عنوان عوارض جانبى كار كودك وحفظ و اشاعه 
فرهنگ تبعيض و بهره كشى از نيروى كار در غياب حمايت هاى 

اجتماعى عنوان كرد.
شفاخواه افزود: مطابق ماده 79 قانون كار ايران به كار گماردن 

افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است. همچنين مطابق ماده 
176 همان قانون براى كسانى كه كودكان زير 15 سال را در 
كارگاه غيرخانوادگى به كار مى گيرند. مجازات در نظر گرفته 
شده است. بر طبق اين ماده متخلفان براى هر مورد تخلف، 
حسب مورد، عالوه بر رفع تخلف يا تأديه حقوق كارگر يا هر 
دو در مهلتى كه دادگاه با كسب نظر نماينده وزارت كار و امور 
اجتماعى تعيين خواهد كرد، محكوم خواهند شد.او در پاسخ 
به اين سوال كه چه مجازاتى براى افرادى كه از كودكان زير 
15 سال براى كار استفاده مى كنند در نظر گرفته شده است، 
بيان داشت: مجازات براى فردى كه 10 نفر را به كار مى گيرد؛ 
200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر، براى تا 100 

نفر نسبت به مازاد 10 نفر 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه 
يك كارگر، براى باالتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر 
10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه يك كارگر و درصورت 
تكرار تخلف، متخلفان مذكور به حبس از 91 روز تا 180 روز 
محكوم خواهند شد. او با تاكيدبراينكه طبق قانون در صورت 
مشاهده به كارگيرى كودكان زير 15 سال بايد از ادامه اشتغال 
آنها در كارگاه ها جلوگيرى شود، افزود: در مورد كودكان 15 تا 
18 سال هم قانون كار محدوديت هايى را قائل شده است و 

كارفرماها موظف شده اند كه آنها را به كارهاى سخت نگمارند 
و همين طور در صورتى كه ادامه فعاليت شان و اشتغال شان با 
ادامه تحصيل شان مغايرت داشته باشد از آن جلوگيرى كنند. با 
اين وجود همانطور كه آمارها مى گويند، كارفرمايان به دليل سود 
ناشى از كار كودكان حاضر به پذيرش جريمه نقدى اين جرم 
هستند ولى از اين كارگران كم دستمزد چشم پوشى نمى كنند. 
شفاخواه در ادامه گفت: با اينكه متاسفانه كار كودك از زمان هاى 
بسيار دور وجود داشته است، رشد روزافزون صنعت و ميل به 
پيشرفت، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه، اين جوامع 
را بيش از پيش با پديده كار كودك و عوارض مخرب آن بر 
سالمت روانى و اجتماعى جامعه و همچنين رشد آسيب هاى 
اجتماعى متعاقب آن مواجه ساخته است.در يك 
تقسيم بندى كلى مى توان كار كودك را به مشاغل 
معمولى همچون كار در كارگاه هاى توليدى و يا 
دستفروشى و مشاغل سخت و زيان آور از سوى 

ديگر تقسيم كرد.
او افزود: طبق ماده 2 آيين نامه اجرايى قانون تصويب 
محو  براى  فورى  اقدام  و  ممنوعيت  كنوانسيون 
 ،1383/3/9 مصوب  كودك  كار  اشكال  بدترين 
كسانى كه كودكان را به كارهايى همچون موارد 
ذيل بگمارند به مجازات هاى مندرج در ماده 172 
قانون كار يعنى «91 روز تا يك سال حبس» محكوم 
مى شوند. عالوه بر اين وزارت كار و امور اجتماعى 
موظف است پس از ثبوت جرم در محاكم صالح 
مختلف يا متخلفان را به مراجع ذيربط معرفى و به لغو پروانه 
متخلف يا متخلفان از سه ماه تا يك سال محكوم كند. شفاخواه 
تاكيد كرد: دولت ايران به عنوان عضوى از اين كنوانسيون ملزم 
به رعايت مفاد آن است. اين در حالى است كه از تصويب اين 
قانون در مجلس بيش از 16 سال گذشته و در عمل نه تنها با 
محو اشكال كار كودك و اقدامات الزم در اين زمينه مواجه 
نبوده ايم بلكه هم اكنون شاهد رشد چشمگير معضل كار كودك 

و حوادث دلخراش هستيم.

 فاطمه قاسم زاده (رييس هيات مديره شبكه يارى كودكان) 
در نشست بررسى موارد كودك آزارى در محالت حاشيه 
درباره  خاموش  قربانيان  عنوان  با  رو  پيش  راهكارهاى  و 
طى  گفت:  نوجوان  و  كودك  از  حمايت  اليحه  سرانجام 
بررسى پرونده هايى كه در سالهاى اخير به ويژه در حوزه 
كه  برمى خوريم  مساله  اين  به  شده اند  مطرح  جنسى  آزار 
اغلب افرادى كه دست به آزار كودكان مى زندد، خود در 
كودكى مورد آزار جنسى قرار گرفته اند. مثال در يك پرونده 
ويژه مشخص شد كه فردى در كودكى مورد تجاوز قرار 
متجاوز  افراد  با  بايد  مى كرد  فكر  مدت ها  تا  و  بود  گرفته 
اين كار را انجام دهد و زمانى كه در اين كار موفق نشد؛ به 
سمت كودكان گرايش پيدا كرد و درنهايت منجر به بروز 
اعمال مجرمانه بسيارى از سوى خود شد. اين پرونده در 

زمان خودش بسيار سروصدا كرد.
او با بيان اينكه حتى در پرونده خفاش شب مشخص شد او 
در سن يازده سالگى در كانون اصالح و تربيت مورد تجاوز 
قرار گرفته و همين اتفاق بعد ها منجر به بروز جنايت هاى 
زيادى از سوى او شد، اظهار داشت: نبايد بگذاريم زخمى 

عميق شود. بايد جرم را در جامعه كاهش داد و با مبارزه با 
فقر اقتصادى و فرهنگى به جامعه كمك كنيم. نمى توانيم 
كه  كنيد  توجه  اما  ببريم  بين  از  را  مسايل  از  بسيارى 
كشورهايى كه برنامه كاهش فقر ندارند؛ نقش كمترى در 

كاهش آسيب هاى اجتماعى دارند.
اين  بر  تاكيد  با  كودكان  يارى  شبكه  مديره  هيات  رييس 
مطلب كه نظام آموزشى ما آسيب رسان است، تصريح كرد: 
متاسفانه كودك آزارى ساختارى در كشور وجود دارد. آموزش 
و پرورش هنوز حاضر نيست حقوق كودك را به آنها آموزش 
دهد و متاسفانه مفهوم خودمراقبت هاى جنسى را با آموزش هاى 
جنسى برابر مى دانند. نبايد منكر اين مشكالت شويم. قوانين بايد 
به روز باشند تا جامعه تغيير كند وگرنه با محكوميت هاى سخت 

نمى توان گفت مساله از ريشه حل شده است.
روزبه كردونى (مديركل آسيب هاى اجتماعى وزارت كار و 
رفاه اجتماعى) نيز در ادامه اين جلسه با اشاره به دو حادثه 
اخير كه براى آتنا اصالنى و بنيتاى هشت ماهه اتفاق افتاده، 
خاطرنشان كرد: فاجعه در كشور اتفاق افتاده است و بايد 
براساس آن سيستمى طراحى شود تا برخى مسايل ريشه اى 

حل شود. متاسفانه يكى از بزرگ ترين مشكالت در زمينه 
آسيب هاى اجتماعى اين است كه مجرم ها براى مردم شناخته 
شده نيستند. با مطالعه دو حادثه اخير متوجه مى شويم همه 
مجرمان داراى سابقه بوده يا با قيد ضمانت در جامعه   رها 
بوده اند. اگر مانند بسيارى از نقاط جهان مجرمان شناسايى 
و جانمايى شده بودند؛ شايد اين اتفاقات نمى افتاد.او افزود: 
خون به ناحق ريخته شده اين دو كودك بايد پشتوانه يك 
تغيير محسوس باشد. بايد براى رصد محكومينى كه آزاد 

مى شوند يك سياست مدون داشته باشيم.
مديركل آسيب هاى اجتماعى وزارت كار و رفاه اجتماعى 
با  رابطه  در  معتبر  قانونى  پزشكى  آمارهاى  شد:  يادآور 
مى توانيم  حتى  دارد  وجود  شهرستان ها  در  كودك آزارى 
براساس آن تعداد زنان سرپرست خانوار را نيز اعالم كنيم.

كردونى در ادامه با تاكيد بر اينكه داستان كودكان كار بايد 
پيگيرى شود، بيان كرد: در برخى مواقع بايد با حمايت ها به 
يك سياست درست در رابطه با كودك رسيد و اين مساله 
را درنظر داشته باشيد كه تجارب بين المللى مى تواند در اين 

مسايل تاثيرگذار باشد.

 سود هنگفت كار كودكان براى كارفرمايان

حاال و پس از گذشت چند روز از ماجرايى كه براى يكى از 
مجريان صداوسيما در خارج از كشور رخ داده است با آرامش 
بيشتر و دورى از تنش ها و التهابات مى توان با نگاهى منطقى تر و 
البته كالن تر به آن چه رخ داد انديشيد و به اين پرسش پاسخ داد 
كه آيا به واقع اعتراضات صورت گرفته مثال به اين خاطر است كه 
اين خانم مجرى پوشش نامناسبى داشته است؟ آيا اساسا مسئله 
معترضان انتخاب شخصى اين مجرى در نوع پوشش است؟ آيا 
جزييات اين ماجرا براى كسى كوچكترين اهميتى دارد؟ يا سوال 
مهمتر اساسا مسئله اى كه اعتراضات را برانگيخته است اين شخص 
است يا اعتراضات صورت گرفته به يك رويه است و اين شخص 

محلى از اعراب نداشته و ندارد؟
مطرح  مطالب  اتفاق  به  قريب  اكثريت  در  بيشتر  دقت  كمى  با 
شده در اين باره در روزهاى گذشته مى توان به اين نتيجه رسيد 
كه اساسا آن چه مورد اعتراض واقع شده است نه شخص اين 
مجرى صداوسيما بلكه رويه اى است كه سبب شكل گيرى نوعى 
رياى سازمانى شده است. لزوما و فقط درباره صداوسيما سخن 
نمى گوييم. نشانه هايى مشخص از اين رياى سازمانى را مى توانيم 
در بسيارى از سازمان ها و نهادها بيابيم. اگر بخواهيم بى تعارف 
باشيم بايد بگوييم كه دورويى در جامعه ايرانى نهادينه شده است 
و بسيارى از ما بدون آن كه خودمان متوجهش باشيم در رفتار و 
گفتارمان وجوه گوناگون و بسيارى از دورويى و ريا مشهود است. 

براى فهم بهتر و دقيق تر اين بحث خوب است كه با يك مثال 
در حوزه سياست مسئله را روشن كنيم. اين مثال به خاطره يك 
نماينده اصولگراى سابق مجلس درباره بازشمارى صندوق راى 

زاكانى  عليرضا  مى گردد.  بر  صداوسيما  در  مستقر  انتخابات88 
در گفتگويى در همان ايام گفته بود كه در اين بازشمارى آرا 
مشخص شد كه هفتاد درصد آرا موجود در صندوق راى مستقر 
در سازمان صداوسيما كه مجريان و كاركنان اين سازمان آرا خود 
را در آن ريخته بودند متعلق به ميرحسين موسوى بوده است. اين 
موضوع در نوع خودش نكته جالب توجهى است كه بيشتر از 
دو سوم كاركنان رسانه اى كه همه هّم و غّمش را براى پيروزى 
احمدى نژاد در آن انتخابات گذاشته بود هيچ اعتقادى به آن مشى 
سياسى نداشته و گويا فقط براى امرار معاش مجبور به تكرار 
مطالبى هستند كه تيمى خاص در آن رسانه به آن ها ديكته مى كرد 

و هنوز هم مى كند.

همين مثال را مى توان به ساير حوزه هاى هم تعميم داد. ريا و 
دورويى سازمانى سبب آن مى شود كه بين آن چه گفته مى شود 
و آن چه در عمل مشاهده مى شود تفاوتى معنادار ايجاد گردد؛ 
گاه اين دورويى ها افشا مى شود و در بسيارى از موارد هم مخفى 
مى ماند. مى توان گفت تنها بدشانسى اين مجرى افشاى ريايش 
بود وگرنه مصداق هايى مانند او به در چين نسيستم رياپرورى 
هيچ وجه اندك و انگشت شمار نيست. كوتاه سخن آن كه اگر 
اعتراضى هست و اگر قرار بر برخورد باشد مى بايست نوك پيكان 
اين اعتراضات به سمت و سوى افرادى باشد كه با تصميمات 
نادرست خود فضايى را ايجاد كرده اند كه افراد به شكل ناخودآگاه 
به سمت و سوى دورويى حركت كرده و به نوعى ريايى سازمان 

يافته را سبب شده اند.

شـت ا د د يا

رياى سازمانى!
صادق صدرايى

ليال حاجى آقايى

اغلب متجاوزان سابقه آزار جنسى در كودكى دارند
رييس هيات مديره شبكه يارى كودكان گفت: با بررسى پرونده افراد متجاور

 به اين نكات برمى خوريم  كه بسيارى از آنها در كودكى مورد آزار جنسى واقع شده اند.



سرپرست اسبق مناطق نفت خيز جنوب به  بازخوانى 
كارنامه وزراى نفت بعز از انقالب گفت: «درسال هاى 
سر  پشت  سخت  دوره  چند  اسالمى  انقالب  از  بعد 
گذاشتيم؛ يك دوره آن پيش از جنگ تحميلى بود كه 
صنعت  بر  نظام  حاكميت  استقرار  تا  زيادى  مصائب 
نفت و بويژه در بخش باالدستى نفت بر كشورپشت 
حسن  همچون  افرادى  دوره،  اين  در  شد.  سرگذاشته 
نزيه در دولت موقت مرحوم بازرگان سكاندار شركت 
ملى نفت ايران شد كه در آن دوران، اتفاق قابل ذكرى 
رخ نداد و سپس آقاى معين فر تا مهرماه 1359 اداره 
صنعت نفت را عهده دار بود و پس از آن سكان اين 
وزارتخانه به شهيد تندگويان سپرده شد.با ورود شهيد 
تندگويان به وزارت نفت، با توجه به اينكه وى خود 
از فارغ التصيالن دانشكده نفت بودند، شوق عجيبى در 
مجموعه شركت هاى باالدستى نفت مشاهده مى شد. 
كاركنان در آن زمان احساس مى كردند با انتصاب ايشان 
به سمت وزارت نفت، دوباره توجه ويژه دولت وقت 
(دولت شهيد رجائى) به اين وزارت خانه معطوف شده 
است. متاسفانه عمر وزارت شهيد تندگويان كوتاه بود 
و با اسارت ايشان در مسير جاده آبادان، غم جانكاهى 

سراسر وزارتخانه را فراگرفت.»
وى افزود: «مدت 10 ماه اين وزارتخانه مهم به صورت 
آقاى  سال 1360  ماه  مرداد  در  تا  شد  اداره  سرپرستى 
مهندس غرضى كه آن زمان استاندارى خوزستان بود به 

عنوان وزير نفت از مجلس 
دوران  گرفت.  اعتماد  راى 
صنعت  در  ايشان  وزارت 
نفت كشور، مصادف بود با 
آغاز حمالت دشمن بعثى 
و  بارگيرى  هاى  اسكله  به 
نفت.  خريدار  هاى  كشتى 
نفت  صنعت  كاركنان 
ايشان  وزارت  دوران  از 
نداشتند. چندانى  رضايت 

واقع  در  ايشان  دوران  زيرا 
آغاز ورود عوامل و عناصر 
هاى  پست  به  نفتى  غير 
نفت  وزارت  در  حساس 
بود، كه نمونه آن در مناطق 
پس  بود.  جنوب  نفت خيز 
وزارت  دوره  سال،   4 از 
به  غرضى  مهندس  آقاى 
پايان رسيد و آقاى مهندس 

وزيرى  نخست  تشكيالت  در  آن  پيش  تا  كه  آقازاده 
فعاليت داشت به عنوان وزيرنفت از مجلس راى اعتماد 

گرفت.»
اين كارشناس نفتى تصريح كرد: «دوره خدمت 12 ساله 
ايشان، همزمان با شدت گرفتن جنگ تحميلى و بمباران 
وسيع تاسيسات فرآورش نفت و گاز و پااليشگاه هاى 
نفت و گاز و پتروشيمى بود. ابتكارآقاى آقازاده در اداره 
صنعت نفت در اين دوران قابل قبول ارزيابى مى شود. 
بازسازى تاسيسات نفتى و راه اندازى تاسيسات و پروژه 
هاى ناتمام نيز در همين دوره اتفاق افتاده است.در حوزه 
انتصابات داخلى وزارت نفت هم ، على رغم ورود تعداد 
معدودى نيروى خارج از وزارت نفت، ليكن اعتراضى 
از سوى كاركنان مشاهده نشد.از جمله انتصابات آقاى 
پور  عاصمى  دكتر  آقاى  انتصاب  به   توان  مى  آقازاده 
به سمت مدير مناطق نفتخيز اشاره كرد كه با استقبال 
كاركنان مواجه شد و ايشان كارنامه درخشانى را در اين 
دوران سخت و سنگين از خود برجاى نهادند. ورود 
آقاى مهندس زنگنه با تجربه اى طوالنى در وزارت نيرو، 
اعتماد كاركنان را به وزيرى با سابقه وزارت (نيرو) و 
حفظ دست آوردهاى دوران جنگ تحميلى در صنعت 

نفت جلب كرد.»
دوره 8  پايان  تا  را  سياست  همين  «آقازاده  افزود:  وى 
هاى  پروژه  ايشان،  وزارت  دوران  كرد.در  حفظ  ساله 

صنعت نفت رونق گرفت. عمدتاً با قردادهاى بيع متقابل 
طرح هاى توسعه ميادين نفت و گاز در ميادين مشترك 
اجرايى شد.طرح فازبندى توسعه ميدان پارس جنوبى 
هاى  شركت  از  تعدادى  به  محدود  هاى  واگذارى  با 
خارجى، از جمله شل، بى پى، انى و توتال و شركت 

سى ان پى سى (چينى) هم د راين دوران آغاز شد.»
تحريم ها و احمدى نژاد

نژاد  احمدى  آمدن  كار  روى  «با  كرد:  تصريح  نادرى 
اين  بعدى  وزراى  ها،  تحريم  دوران  گرفتن  شدت  و 
وزارتخانه از جمله آقايان وزيرى هامانه (شهريور 84 
تا مرداد 86)، مهندس نوذرى (مرداد 86 تا شهريور 88) 
كه از اهالى همين وزارتخانه بودند و آقايان ميركاظمى 
(خرداد  آبادى  على   ،(90 ارديبهشت  تا   88 (شهريور 
90 تا مرداد همان سال) و قاسمى (مرداد 90 تا مرداد 
92)، منصوب شدند و  وزارت نفت دوران پرتالطمى 
را سپرى كرد.در اين دوران اقدامى چشمگير صورت 
نگرفت كه به ادعاى بعضى از ايشان دستشان در اعمال 
وظائف محوله زياد باز نبوده و مسئوليت عدم توفيقات 
خود را بگردن دوران تحريم و مديريت ناكارآمد آقاى 

احمدى نژاد در نظام مى اندازند.»
اين كارشناس نفتى عنوان كرد: «با انتخاب آقاى روحانى 
در خرداد 92 به عنوان يازدهمين رييس جمهورايران، 
فرصت دوباره اى در اختيار آقاى مهندس زنگنه  قرار 
گرفت تا دوباره به اين وزارتخانه بازگردد. وى با تجاربى 

كه از دوران قبل خود در اين وزارت خانه داشت، تالش 
گسترده اى براى اتمام پروژه هاى بيع متقابل توسعه 
ميادين نفتى و سروسامان دادن به نابسامانى هاى 8 سال 
دولت آقاى احمدى نژاد به خرج داد و موفق شد تا فضا 
را براى ورود به دوره پسابرجام آماده كند. با موفقيت 
هاى بدست آمده در برجام، تالش وزير بيش از پيش 
قوت گرفت و با ايجاد افزايش زمينه صادرات نفت خام، 
موفقيت شد اوپك را براى بازگشت سهم توليد  ايران به 

دوران قبل از تحريم همراه سازد.»
نادرى يادآورشد: «اين موفقيت با تكميل و را اندازى 
تعداد باقيمانده از فازهاى پارس جنوبى، ارمغان خوبى 
بود كه آقاى زنگنه براى كشور به ارمغان آورد. موضوع 
سرمايه خارجى در كشور با ورود توتال، اينك چالشى 
است كه وزير نفت با آن دست به گريبان است و اگر 
وى موفق به استقرار حداقل يك شركت بين المللى در 
صنعت نفت شود، زمينه سرمايه گذارى ساير شركت 

هاى اروپايى را در كشور فراهم شده است.»
وى ادامه داد: «آقاى زنگنه، گرچه در خصوصى سازى 
بخش هاى مختلف صنعت و بويژه پائين دستى اقداماتى 
صورت داده، ليكن هنوز بخش هاى عظيمى از صنعت 
نفت، مستعد ورود به بخش خصوصى است كه بايد 
براى آن تصميمات سريعى گرفته شود و از بار سنگين 
وزارتخانه به ميزان قابل توجهى كاسته شود. در انتصابات 

پست هاى خطير در شركت ملى نفت ايران از افراد با 
تجربه متناسب با مسئوليت محوله استفاده نشده و در 
شناخت نيروهاى زبده و شايسته، وى از مديران مورد 
حساس  هاى  سمت  بعضى  در  خود  شخصى  وثوق 
بينش  اين  اصالح  نيازمند  كه  كرده  استفاده  وزارتخانه 

است.»
يك  ايران  نفت  ملى  شركت  «مديريت  گفت:  نادرى 
مديريت صددرصد نفتى و با تجربه در بخش باالدستى 
نفت است كه مى تواند از اولويت بيشترى در اين راستا 
بجساب آيد. موضوعاتى همچون تهيه قراردادهاى نفتى 
(نوع جنوبى آن و يا مدل قراردادى نفتى جديد، موسوم 
به آى پى سى) كه بنوعى تشنجاتى را متوجه وزارت 
نفت كرده بايد به سرعت جمع بندى شده و راه اتهام 
زنى به وزير و وزارتخانه بسته شده و راه ورود سرمايه 
گذارى خارجى را كه اينك با چالش هائى مواجه ساخته 
است، مرتفع شود. در مجموع اگر امور جارى و برنامه اى 
وزارتخانه منحصر به تجارب شخص زنگنه نشود و وى 
از كارشناسان همين صنعت اعم از شاغل يا بازنشسته در 
راهبرى وزارت خانه استفاده كند، شخصا ادامه خدمت 

ايشان در اين صنعت را به مصلحت مى دانم.»

بازگشت وزارتخانه به شركت ملى نفت ؟
سرپرست اسبق مناطق نفت خيز جنوب همچنين گفت: 
«قطعا ادامه كار وزارتخانه با چنين ساختارى عظيم و 
نه  گسترده  تشكيالتى 
موجب افتخارى است براى 
وزارتخانه  و  وزير  شخص 
و نه به نفع كل نظام است. 
اينكه  به  توجه  با  متاسفانه 
ساختارهاى مشابه با بعضى 
در  موجود  هاى  فعاليت 
صنعت نفت اعم از صنعتى 
(فعاليت هاى مهندسى فنى 
و تخصصى، بخش هائى از 
صنايع پائين دستى، حمل و 
تاسيسات،  تعميرات  نقل، 
و  مخابرات)  و  برق  آب، 
(بهدارى  غيرصنعتى  يا 
هاى  خانه  بهداشت،  و 
در  رفاهى)  امور  سازمانى، 
در  دولتى  غير  هاى  بخش 
به  لذا  آمده،  بوجود  نظام 
با  كار  ارائه  از  بيم  جهت 
كيفيت نامطلوب و غير استاندارد، برون سپارى فعاليت 

ها را در صنايع نفت با ترديد مواجه شده است.»
وى افزود: «خوشبختانه پيش از اين، برون سپارى بخش 
هايى از فعاليت هاى صنعتى (نظير امور حمل و نقل 
هوائى، طراحى مهندسى تاسيسات صنعتى، نظارت بر 
ساز  و  ساخت  كارهاى  كليه  اى،  پروژه  هاى  فعاليت 
تاسيساتى و تجهيزات نفتى و از جمله خطوط لوله نفتى) 
و غير صنعتى (نظير اداره كمپ هاى صحرائى، پخت و 
پز و تاكسيرانى در بخش غير صنعتى) با موفقيت انجام 
گرفته است. تسريع در واگذارى هاى مطابق با اصل 44 
قانون اساسى در وزارت نفت، مى تواند مكانيزم چابك 
سازمان هاى وزارتخانه را تسهيل كند و آن را بيشتر به 

سمت انجام وظايف اصلى خود سوق دهد.» 
نادرى تاكيد كرد: «در چنين شرايطى است كه طرح اعاده 
وزارت نفت به حوزه اى محدودتر و در قالب شركت 
معظم ملى نفت ايران (كه يك اعتبار جهانى است) قابل 
اجراء بوده و امكان بازيابى عظمت قبلى نفت در كشور و 
در جهان ميسر خواهد بود. اين جهت گيرى نياز به اراده 
كلى نظام به اجراى چنين حركتى است تا به پشتوانه آن 
نظام بتواند از مدير چنين تشكيالتى كه از ميان نخبگان 
درون يا بيرون آن انتصاب مى شود، انتظار سكاندارى و 
هدايت نفت كشور را داشته و همپاى ديگر نظام هاى 

صنعتى در دنيا به پيشبرد اهداف كشور همت گمارد.»

ميانگين مصرف بنزين 8,5 درصد بيشتر از 
سال گذشته شده؛يعنى دولت ناچار است به 
طور ميانگين ماهانه 8 تا 9 ميليون ليتر بنزين 
وارد كند تا نياز  داخلى تامين شود. با احتساب 
تومان   1500 ليترى  كه  واردات  قيمت 
است،هزينه مضاعف بر بودجه عمومى دولت 

وارد شده است.
اوايل اسفند سال گذشته بود كه نمايندگان 
رسيدگى  ادامه  در  اسالمى  شوراى  مجلس 
به بخش درآمدى اليحه بودجه 96 تصويب 
ساير  و  گازوئيل   بنزين،  قيمت  كه  كردند 

حامل هاى انرژى در سال 1396 گران نشود.
اما نمايندگان پيش بينى نكردند كه اگر مصرف 
افزايش يابد،چه تدبيرى بايد براى جلوگيرى 
از واردات بايد انجام شود.زيرا افزايش واردت 
بايد از محل منابع عمومى بودجه تامين شود و 
اين افزايش موجب كاهش بودجه بخش هاى 
ديگر از جمله بودجه عمرانى خواهد شد. اين 
روزها افزايش مصرف بنزين در حال ركورد 
زنى است.تنها در تير  مصرف بنزين كشور از 

94 ميليون ليتر گذشت.
ملى  شركت  اعالم  براساس  كه  طورى  به 
پخش و پااليش،اين ميزان افزايش بى سابقه 
بوده است.به گفته منصور رياحى مديرعامل 
شركت ملى پخش و پااليش ميزان مصرف 
بنزين در تيرماه سال جارى نسبت به تيرماه 
افزايش  ليتر  ميليون  حدود 10  سال گذشته 
از  بنزين  مصرف  كل  ميانگين  است.   يافته 
نشان  رشد  درصد   8.5 تاكنون  سال  ابتداى 

مى دهد.

چاره؛ افزايش قيمت بنزين
افزايش مصرف بنزين در شرايطى رخ داده 
كه قيمت اين فرآورده چه براى توليد داخل 
از  است.برخى  ثابت  وارداتى  قيمت  چه  و 
كارشناسان بر اين باور بودند كه قيمت بنزين 
بايد افزايش پيدا كند و به قيمت فول خليج 

فارس برسد. 
فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  مديرعامل 
كننده  نگران  افزايش  به  اشاره  با  هم  نفتى 
مصرف بنزين در كشور گفته است:«چنانچه 
نتوانيم اين روند صعودى مصرف بنزين را 
كنترل كنيم، دولت و مجلس بايد مصوباتى 
درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندى داشته 

باشند.
به به گفته رياحى هم اكنون براى تأمين بنزين 
مصرفى مشكلى نداريم اما قطعاً اين روند تا 
بر  عالوه  چون  برود  پيش  تواند  مى  حدى 
استفاده كامل از توان داخلى ما هم اكنون از 
بخشى از ذخاير و واردات براى تأمين اين 

مقدار بنزين استفاده مى كنيم.
اين مقام وزارت نفت تاكيد كرده:« چنانچه 
نتوانيم اين روند صعودى مصرف بنزين را 
كنترل كنيم دولت و مجلس بايد مصوباتى 
درخصوص تغيير قيمت يا سهميه بندى داشته 
باشند و ما به عنوان مجرى تنها اجراكننده 

سياست ها هستيم.» 
از سويى محمد خاقانى، كارشناس انرژى در 
گفت و گو با خبرآنالين در رابطه با يارانه 
هاى وضع شده بر روى قيمت بنزين اظهار 
داشت:« توزيع بنزين ارزان در ايران به معناى 
اقتصاد  هم  و  زيست  محيط  مردم،  به  زيان 
كشور است. از سوى ديگر به قاچاقچى ها و 
اقتصاد كشورهاى همسايه لطف مى كنيم كه 
بنزين ارزان ما به صورت قاچاق به اين كشور 
مى رود،حال آنكه درآمدسرانه تركيه از كشور 
ما بيشتر است اما در اين كشور بنزين را با 

ليترى 6 هزار تومان مى فروشد.»
خاقانى تاكيدكرد:«حتما الزم است كه بنزين 
به قيمت هاى جهانى نزديك شود تا هم از 
هم  و  شده  جلوگيرى  فرآورده  اين  قاچاق 
نقل  درآمد آن در صنعت حمل و  از محل 
عمومى و بهداشت عمومى سرمايه گذارى 

شود.» 
 سيد حميد حسينى، كارشناس انرژى نيز به 
قيمت  به  كه  كااليى  هر  گفت:«  خبرآنالين 
واقعى در بازار عرضه نشود، تعادل بازار را 
بهم مى ريزد؛اين اتفاق در كااليى مثل بنزين ا 

و گازوييل رخ داده است.»
افزايش  به  اشاره  با  انرژى  كارشناس  اين 
بود  قرار  گفت:«  كشور  در  بنزين  مصرف 
ميليون  الى 75  همان 74  اندازه  به  مصرف 
ليتر  در ماه باشد اما امروز ميزان مصرف بنزين 
بيشتر شده است. حتى با افتتاح ستاره خليج 
فارس و افزايش توليد داخل، باز هم ميزان 
مصرف افزايش يافته و به نظر مى رسد در 
آينده به مرحله افزايش واردات مجدد بنزين 
خواهيم رسيد. با منطقى كردن قيمت ها مى 
توان كارى كرد كه ديگر قاچاق سودى براى 

قاچاقچى نداشته باشد.» 
اما از طرف ديگر رضا پديدار، عضو هيات 
نمايندگان اتاق بازرگانى تهران بيان كرد:«كى 
از اقالم استراتژيك كشور چه قبل از اجراى 
هدفمند سازى يارانه ها و چه بعد از اجراى 
آن تعيين نرخ براى فرآورده هاى هيدروكربنى 

مانند بنزين و مشتقات آن است.
مصرف بنزين به دليل  آنكه  هنوز زيرساخت 
هاى حمل و نقل تكميل نشده،مردم خود را با 
وسيله شخصى تطبيق داده اند و براى استفاده 
از وسايل حمل و نقل عمومى تمرين نكرده 
اند، لذا حمل و نقل شخصى حرف اول را 
مى زند و به نظر من تا بخواهيم  اين موضوع 
را در كشور جابيندازيم كه بنزين بايد براساس 
قيمت تمام شده،عرضه شود خسارت هاى 

زيادى به كشور وارد شده است.»
او معقد است افزايش قيمت بنزين به دليل 
تبعات سياسى و اجتماعى كه به دنبال دارد، 

كار آسانى نيست. 

يارانه اى بر قيمت
 بنزين وجود ندارد

در حوزه فروش هم وضعيت اگرچه به نفع 

اين  اتحاديه  رييس  است،اما  داران  جايگاه 
حوزه نظر ديگرى دارد. بيژن حاج محمدرضا 
رئيس اتحاديه جايگاه داران سوخت در گفت 
و گو با خبرآنالين مى گويد:« در حال حاضر 
قيمت  با  تقريبا  داخل  توليد  بنزين  قيمت 
فوب خليج فارس برابر است؛ به طورى كه 
در امارات متحده عربى هم هر ليتر بنزين به 
قيمت يك درهم كه حدود هزار تومان است 

به فروش مى رسد.»  
به گفته وى « در حال حاضر دولت هيچ يارانه 
اى بابت فروش بنزين به قيمت هزارتومان 
حدود  بنزين  قيمت  كه  زمانى  پردازد؛  نمى 
400 تومان بود،دولت يارانه مى داد، اما اكنون 
شود،با  مى  عرضه  تومان  هزار  قيمت  با  كه 
مى  برابرى  فارس  خليج  فوب  هاى  قيمت 
كند. درواقع از سال94 يارانه هاى بنزين جمع 

شده است.» 
خصوص  در  ها  زنى  گمانه  كه   حالى  در 
افزايش قيمت بنزين، يك هفته نقل محافل 
بر  را  پاكى  آب  دولت  بود.اوا  ها  رسانه  و 
دست شايعه سازان ريخت.محمدباقر نوبخت 
سخنگوى دولت اعالم كرد دولت هيچ طرح 
و برنامه اى براى محدود كردن مصرف بنزين 
قيمت  افزايش  يا  و  بندى  سهميه  طريق  از 
زنگنه  نوبخت،بيژن  اظهارات  دنبال  ندارد.به 
وزير نفت نيز در حاشيه جلسه هيات دولت 
اعالم كرد كه فعال طرحى براى سهميه بندى 

بنزين در دستور كار نيست.
بنزين  قيمت  افزايش  احتمال  درباره  وى 
در دولت آينده گفت: اين را بايد از دولت 
دوازدهم پرسيد اما فعال طرحى براى سهميه 

بندى بنزين نداريم و بايد تامين كنيم. 

به جاى افزايش قيمت، خودرو 
كمترين توليد كنيد

واردات  درصدى   21 افزايش  از  آمارها 
خودرو  و رشد 38 درصدى توليد خودرو 
حكايت دارد،به نظر مى رسد ادامه اين روند 
از افزايش مصرف بنزين خبر مى دهد. هفته 
گذشته خبرآنالين از كاربران پرسيد كه آنها 
چه راكارى براى افزايش مصرف بنزين در 

كشور پيشنهاد مى كنند. 
كه  دهد،  مى  نشان  كاربران  نظرات  بررسى 
به اعتقاد مردم، راه كاهش مصرف بنزين در 
بى كيفيت  خودروهاى  توليد  توقف  كشور، 
كه  است  چينى  خودرو  ورود  از  جلوگيرى 
خود  به  را  كشور  بنزين  مصرف  از  بخشى 

اختصاص داده اند.
درباره  ازاين  پيش  نير  زنگنه  بيژن  هرچند 
توقف توليد برخى خودروها از جمله نيسان 
خودروهاى  توليد  بود،اما  داده  تذكر  آبى 
پرمصرف از سوى خودروسازان ادامه دارد.

زنگنه گفته بود:«اگر وزارت نفت پول داشته 
باشد كل وانت نيسان هاى كشور را بايد بخرد 

و تحويل ذوب آهن بدهد و بسوزاند.» 

كدام وزارت خانه اقتصادى 
بيشترين مصائب را تحمل كرد؟

محمدرضا نادرى سرپرست اسبق مناطق نفت خيز جنوب مى گويد:« تسريع در واگذارى هاى مطابق با اصل 44 قانون اساسى در وزارت نفت، مى تواند
 مكانيزم چابك سازمان هاى وزارت نفت را تسهيل و آن را بيشتر به سمت انجام وظايف اصلى خود سوق دهد.»
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جدول سودوكو
ارقام 1تا 9 را طورى قرار دهيد كه 
در هر رديف، ستون و مربع هاى 
كوچك سه در سه فقط يك بار 
به كار روند.
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ورزش
خبـر خبـر

شكست حق صنعت نفت نبود
هافبك عراقى نفت آبادان با تاكيد بر اينكه مى توانستيم 
حداقل با يك امتياز به آبادان برگرديم گفت: شكست 
حق ما نبود و در لحظات پايانى بر اثر يك غفلت گل 

خورديم.
كرار جاسم پس از شكست 3 بر 2 تيمش برابر سايپاى 
تهران در ورزشگاه دستگردى گفت: بازى را خوب شروع 
كرديم و توانستيم كامال بر توپ و زمين حاكم باشيم و 
اجازه خودنمايى بر حريف را ندهيم. به گل هم دست 

پيدا كرديم و حتى مى توانستيم برنده بازى هم باشيم.
است  خوبى  و  جوان  تيم  سايپا  البته  كرد:  تاكيد  وى 
و آنها هم  چند موقعيت  بر روى دروازه ما داشتند 
ولى شرايط ما نسبت به حريف بهتر بود اما متاسفانه 
بدشانس بوديم و نتوانستيم به گل هاى بيشترى دست 

پيدا كنيم.
مى  و  نبود  شكست  ما  حق  افزود:  ادامه  در  كرار 
توانستيم با يك امتياز به آبادان برگرديم اما در لحظات 
پايانى بر اثر يك غفلت سايپا توانست گل سوم راوارد 

دروازه ما كند و به سه امتياز حساس برد.
وى در پايان و در خصوص بازى اين ميدان نيز گفت: 
در مورد داورى حرفى نمى زنم و قضاوت را به مردم 

واگذار مى كنم.

از بدشانس ترين مربيان دنيا هستم
سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان گفت: من شايد 

يكى از بدشانس ترين مربيان دنيا باشم. 
بازى  از  بعد  خبرى  نشست  در  پورموسوى  سيداكبر 
با نفت تهران كه با نتيجه تساوى يك بر يك به پايان 
تبريك  را  (ع)  رضا  امام  ميالد  كرد:  اظهار  رسيد، 
يكى  من  بزرگ  بسيار  شب  اين  در  شايد  و  مى گويم 
طى 25  را  تيم  كه  باشم  دنيا  مربيان  بدشانس ترين  از 
روز جمع كرده بودم چهار بازيكن در بازى اول و سه 

بازيكن پس از ديدار دوم مان مصدوم شدند.
وى گفت: واقعا سخت بود كه عده اى بازيكن جوان 
را در اين بازى داشته باشيم كه از نظر روحى و روانى 
نيز طبيعى بود كه در نيمه اول كمى جو بازى بر آنها 
كردند  بازى  بهتر  دوم  نيمه  در  آنها  البته  شود،  حاكم 
و توانستيم به گل هم برسيم ولى در ادامه روى يك 
حادثه و بدشانسى كه باز هم به خود من بر مى گردد 

گل خورديم.
بسيار  كرد:  بيان  خوزستان  فوالد  فوتبال  تيم  سرمربى 
دوست داشتم در اين شب عيد به هواداران فوالد هديه 

دهيم كه نشد.
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به نتايجى 
تيم هايى  گفت:  هستيد؟  نااميد  آورده ايد  دست  به  كه 
خارج  بازى  در  كرده اند  هزينه  ميليارد  چندين  كه 
تساوى  به  ديگرشان  بازى  در  و  باختند  خانه شان  از 
عملكرد  تاكنون  كه  بگويم  نمى توانم  و  رسيدند 

نااميدكننده اى داشته ايم.
بازيكنان  عملكرد  كردن  ارزيابى  مثبت  با  پورموسوى 
جوانش در اين ديدار، گفت: من پشت جوانانم قايم 
به  ما  دارم.  باور  را  جوان  بازيكنان  اين  و  نمى شوم 

روزهاى خوب هم مى رسيم.
اولين  ما  بازيكنان  از  يكسرى  گفت:  پايان  در  وى 
هيچ  و  مى كردند  بازى  برتر  ليگ  در  كه  بود  بارشان 
تهران  نفت  مقابل  امروز  كه  نمى كرد  تصور  كسى 
باتجربه به ميدان بروند. ما حداقل به پنج بازيكن زير 
20 سال بازى داديم. من به آينده تيمم خوشبين هستم.

چه فرقى با ورزشكاران 
شنوا دارم؟

برنز  مدال  كسب  از  پس  خوزستانى  كارته كاى  بانوى 
در  مدال  به  رسيدن  براى  گفت:  ناشنوايان،  المپيك 
شرايط سخت و زير صفر تمرين مى كنم و حمايتى از 
من نمى شود و مگر من چه فرقى با ورزشكاران شنوا 

دارم؟
در  برنز  نشان  كسب  خصوص  در  بعيات  عاطفه 
در  اظهاركرد:  تركيه،  ناشنوايان  المپيك  رقابت هاى 
اولين ديدار به مصاف كاراته كايى از كشور تركيه رفتم 
با  دوم  ديدار  در  دهم.  شكست  را  او  شدم  موفق  كه 
متاسفانه  كه  كردم  مبارزه  اوكراين  از  ورزشكارى 
شكست خوردم و عنوان سوم اين رقابت ها را به دست 
آوردم. وى با بيان اين كه هر دو حريفم خوب بودند، 
گفت: در دومين مبارزه ام حواسم به وقت بازى نبود و 
اگر مربى ام بيشتر من را راهنمايى مى كرد، مى توانستم 
فينال  به  و  دهم  شكست  هم  را  اوكراينى  كاراته كاى 
برسم. ين بانوى كاراته كاى ناشنوا گفت: از عملكرد 
دوست  و  هستم  راضى  ناشنوايان  المپيك  در  خودم 
دارم با حضور مربيان جديد در تيم ملى، تكنيك هاى 
جديد را فراگيرم. وى در ادامه گفت: هدفم اين است 
كه با تالش هاى بيشترى كه در ادامه اين راه خواهم 
داشت و با كسب تكنيك هاى جديد، در رقابت هاى 

آسيايى و جهانى نيز به مدال هاى رنگارنگ برسم.
بعيات با گله مندى از عدم حمايت از سوى مسووالن 
از  حمايتى  هيچ  مسووالن  تاكنون  كرد:  عنوان  استان، 
بيشتر  آن ها  سوى  از  كه  دارم  انتظار  و  نداشته اند  من 

حمايت شوم.
وى افزود: چهار سال پيش هم كه از مسابقات المپيك 
ناشنوايان با مدال برنز به خوزستان برگشتم، هيچ كسى 
از من تقدير نكرد. آن موقع به تازگى پدرم فوت شده 
بود و در شرايط روحى خوبى هم نبودم ولى بازهم 

هيچ كسى به من و مدال آورى ام توجه نكرد.
رسيدن  براى  من  گفت:  خوزستانى  ورزشكار  اين 
به مدال و كسب افتخار براى ايران و خوزستان، در 
زحمت  و  مى كنم  تمرين  صفر  زير  و  سخت  شرايط 
مى كشم ولى حمايتى از من نمى شود و مگر من چه 

فرقى با ورزشكاران شنوا دارم؟

راز حواشى تيم ملى واليبال از زبان موسوى
محمد موسوى مى گويد: «در جريان به وجود آمده نه من مقصر بودم و 

نه عادل.هيچ بى احترامى هم به هم نكرديم.»
بدون شك باورش براى خيلى ها سخت است كه حاال مى بينند عادل 
غالمى و محمد موسوى با هم اختالف دارند. از روزى كه عادل قهر كرد 
و از تيم ملى اخراج شد جواب هيچ خبرنگارى را نداده است. شايد به 
همين دليل هم باشد كه حاال خيلى ها قضاوت مى كنند و مى گويد: «سيد 
هم مقصر است،مقصر شماره يك!» آنها بر اين عقيده هستند كه چرا او 
پشت رفيق چند ساله اش نايستاد و از عادل طرفدارى نكرد؟ اما وقتى با 
موسوى حرف مى زنى او داليلى مى آورد كه اگر به گوش منتقدان برسد 
شايد قانع شان كند. «واقعا نمى دانم بايد چه چيزى بگويم؟مقصر؟من 
مقصر نبودم. كارى هم نكردم كه درگيرى بين ما به وجود بيارد. بدون 
تعارف مى گويم در ماجرايى كه بين من و عادل به وجود آمد تقصيرى 
نداشتم.» وى گفت: اصال اتفاق خاصى نيفتاد كه بخواهد سرانجامش به 
اينجا كشيده شود. در بعضى از رسانه ها خواندم كه نوشته بودند درگيرى 
و مشاجره و بحث با صداى ناهنجار و بلند. باور مى كنيد وقتى عادل رفت 

من تعجب كردم؟ فكر مى كنم از جاى ديگرى ناراحت بود.
موسوى ادامه داد: واقعا ماجرايى نبود. فكر مى كنم سوء تفاهمى سر 
تعويض به وجود آمد. نوبت من نبود به زمين بروم و يك اتفاقى شبيه به 
اين. باور كنيد از اين هم ساده تر بود.يك دفعه عادل رفت و كوالكوويچ 

هم تعجب كرد! او مى گفت تا به حال چنين صحنه اى را نديده است.
وى در پاسخ به اين سوال كه اما خيلى ها از اين نوشته اند كه كار حتى به 
درگيرى فيزيكى هم كشيده شده است عنوان كرد:  واقعا متاسفم.ما حتى 
بحث هم نكرديم چه برسد به اينكه درگير شويم. از اين دست اتفاق ها 
در ورزش زياد مى افتد اما نه من به عادل بى احترامى كردم نه او به من. 
تيتر بعضى ها را كه مى خواندم خنده ام مى گرفت. از كاه، كوه ساخته 

بودند. خود شما مگر در سالن نبوديد؟ درگيرى ايجاد شد؟

جو استاديوم به من استرس داد
دارنده نشان نقره پارالمپيك و جهان در پرتاب وزنه كالس F42 گفت: 

سطح رقابت هاى جهانى از پارالمپيك باالتر بود.
سجاد محمديان با اشاره به نايب قهرمانى اش در پيكارهاى جهانى لندن، 
اظهار كرد: سطح اين دوره از تمام رقابت هايى كه شركت كرده بودم، 
حتى پارالمپيك باالتر بود. با 14 متر و 44 سانتى متر نايب  قهرمان شدم و 
اين در حالى بود كه ركوردم در ريودوژانيرو 14 متر و 31 سانتى متر بود.
 وى با اشاره به قهرمانى ورزشكار انگليسى در اين ماده، تصريح كرد: 
روزى كه مسابقه داشتم ورزشگاه المپيك لندن پر شده بود و جو به 
گونه اى بود كه استرس به من وارد شد و چون رقيب انگليسى قبل 
از آن قهرمان پرتاب ديسك شده بود، يكپارچه از طرف تماشاگران 
تشويق مى شد. سه پرتاب اولم زير 14 متر بود كه در وقت ريكاورى با 
راهنمايى هاى مصطفى بهرامى مربى ام شرايطم از لحاظ روحى خيلى بهتر 

شد اما افسوس كه چند فرصت را از دست داده بودم.
محمديان تأكيد كرد: از همه لحاظ شرايط مساعد بود و براى ركوردهاى 
بهتر رفته بودم اما نتوانستم آن گونه كه مى خواهم پرتاب كنم، قول مى دهم 

در بازى هاى آسيايى 2018 جبران كنم.
اين ورزشكار لرستانى با بيان اينكه عزيزپور مديركل ورزش و جوانان و 
الياسى رئيس هيأت جانبازان و معلوالن استان حمايت هاى خيلى خوبى 
از ما داشتند، خاطرنشان كرد: چهار ورزشكار لرستانى در رقابت هاى 
جهانى حضور داشتيم كه حاصل آن شش مدال رنگارنگ بود؛ اميدواريم 

اين حمايت ها تداوم داشته باشد تا روند رو به رشد را ادامه دهيم.
وى با اشاره به اينكه براى نخستين بار به مربيان ورزشكاران هم مدال 
مى دادند، يادآور شد: دكتر بهرامى شش شاگرد در اين رقابت ها داشت 
كه همگى مدال گرفتند، طبق معمول در رقابت هاى بين المللى بيشترين 
سهميه مدال ها را شاگردان وى كسب كردند كه زحماتش قابل تقدير 
 IPC است.  اين ورزشكار گفت: دكتر بهرامى هم اكنون به عنوان ناظر
افتخار  كشورمان  براى  كه  دارد  حضور  جهان  جوانان  رقابت هاى  در 

بزرگى است و بايد قدر چنين نخبگانى را بدانيم.

فحش دادن به من براى هواداران 
تراكتورسازى عادى شده است

مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس مى گويد هواداران تراكتورسازى به راحتى 
به او بى احترامى مى كنند و اين مساله بارها در تبريز براى او تكرار شده 
است. مهدى طارمى مهاجم تيم فوتبال پرسپوليس درباره بى احترامى 
هواداران تراكتورسازى، تصريح كرد: ما به اينگونه بى احترامى ها در تبريز 
عادت داريم. متاسفانه هواداران تراكتورسازى فحش دادن به من برايشان 

عادى شده و هر بار كه به تبريز مى آييم چنين داستان هايى داريم.
او درباره استفاده از عينك نيز توضيح داد: استفاده از عينك هيچ ربطى به 

ضعيف بودن چشمانم ندارد و همين طورى از آن استفاده مى كنم.

ايران با 4 جودوكار 
در رقابت هاى جهانى مجارستان 

تيم ملى جودوى ايران با 4 نماينده در رقابت هاى جهانى 2017 مجارستان 
حاضر خواهد شد. اسامى نفرات اعزامى تيم ملى جودوى بزرگساالن 
ايران به رقابت هاى جهانى كه از ششم شهريور در بوداپست مجارستان 
آغاز مى شود اعالم شد. بر اساس اعالم سازمان تيم هاى ملى جودو، 
محمد رشنونژاد در وزن 60- كيلوگرم، محمد محمدى بريمانلو در وزن 
73- كيلوگرم، سعيد ماليى در وزن 81- كيلوگرم و رامين صفويه در 
وزن 100- كيلوگرم چهار نماينده اى هستند كه كه در جريان رقابت هاى 
جهانى روى تاتامى خواهند رفت. پيش از اين فدراسيون جودو نام پنج 

جودوكار را براى حضور در اين رقابت ها ثبت كرده بود.

درخشش بانوان خوزستانى
 د ر مسابقات هان مادانگ جهان

بانوان خوزستانى در بيست و پنجمين دوره مسابقات قهرمانى هان مادانگ 
جهان، موفق به كسب مدال شدند.  بيست و پنجمين دوره اين رقابت ها با 
حضور 1145 تكواندوكار از 54 كشور در دو گروه آقايان و بانوان از روز شنبه 

(هفتم مردادماه) در شهر «آن يانگ» كره جنوبى آغاز شد.
ساحل فرج نژادى، صفا پيمانپور، هستى بيگى، صفا ارجمندى، زهراخالقى، 
عفت گودرزى و صفورا اردشيرى، بانوان اعزامى خوزستان به اين دوره از 
رقابت ها  بودند كه در پايان ساحل فرج نژادى در رشته نوپى چاگى رده سنى 
16 تا 18 سال به نشان طال رسيد. زهرا خالقى نيز در رشته هاى نوپى چاگى 
و تيوپ چاگى رده سنى 16 تا 18 سال به دو مدال نقره دست پيدا كرد. صفا 
پيمان پور، هستى بيگى و ساحل فرج نژادى نيز در بخش تيمى رشته پومسه 

ابداعى موفق شدند مدال برنز رده سنى 15 تا 17 سال را به دست آورند.
تيم ملى ايران در اين رقابت ها موفق به كسب 18 مدال طال، 11 نشان نقره 

و 21 مدال برنز شد.

 هفته دوم ليگ برتر با چهار بازى 
پيگيرى شد و پرسپوليس و سايپا 
سد  از  توانستند  جامگان  سياه  و 
حريفان خود بگذرند. پرسپوليس 
كمال  و  منشا  گلهاى  با  تبريز  در 
كاميابى نيا در مقابل تك گل فرزاد 
حاتمى، تراكتورسازى را شكست 
داد. سايپا هم با نتيجه 3-2 از سد 
صنعت نفتى گذشت كه هفته پيش 
استقالل را در آبادان شكست داده 
با  رشت  در  جامگان  سياه  بود. 
شكست  را  سپيدرود   1-2 نتيجه 
داد و ديدار دو تيم فوالد و نفت 
پايان  به   1-1 تساوى  با  تهران 
رسيد. از همين ابتداى ليگ مربيان 
نسبت به قضاوت داوران اعتراض 
دارند و عدم نتيجه گيرى خود را به 

اشتباهات آنها ربط مى دهند.
على دايى پس از پيروزى برابر صنعت نفت معتقد بود 
دوارى بيشتر به سود آبادانى ها سوت زده است. شهريار 
فوتبال ايران گفت:من احترام خاصى براى آقاى كمالوند 
قائل هستم، ايشان نظر خودش را گفته است. به نظر من بايد 
ابتدا فيلم بازى را ببينيم و بعد نظر بدهيم. فكر مى كنم من 
درباره داورى صحبت نكنم خيلى بهتر است. دوست دارم 
امسال كمتر درباره داورى نظر بدهم. فكر مى كنم هر كسى 
فوتبال را بفهمد متوجه مى شود كه داور امروز خيلى بيشتر 

به سود صنعت نفت سوت زد تا اينكه به سود ما سوت 
بزند. شما ببينيد بازيكنان من در نيمه دوم چه فوتبالى را ارائه 
كردند. ما از شش قدم گل نزديم و چند فرصت خوب را از 
دست داديم. اگر من حواسم را به تيمم بدهم و سعى كنم 
نقاط ضعف و قوت تيمم را در تمرينات بررسى كنم خيلى 
بهتر است از اينكه درباره مسائل حاشيه اى صحبت كنم.»

همچنين فراز كمالوند درباره داورى گفت:نمى دانم درباره 
قضاوت بازى چه بگويم. نميخواهم كار سايپا را كم ارزش 
كنم اما داور كمر تيم را نشكست بلكه ما را نابود كرد. 

براى قضاوتى كه انجام شد متاسفم. 
داور يك پنالتى اخراج را در دقايق 
ابتدايى بازى كه روى شيمبا اتفاق 
افتاد نگرفت. پنالتى بعدى كه گرفت 
هم  دومى  گل  روى  بود،  اشتباه 
حريف  بازيكنان  باز  خورديم  كه 
روى شيمبا مرتكب خطا شدند كه 
همان توپ به گل تبديل شد. ديگر 
نمى دانم درباره مسائل فنى چه بايد 
بگويم.» يحيى گل محمدى سرمربى 
تراكتورسازى پس از شكست مقابل 
قضاوت  نحوه  درباره  پرسپوليس 
بد  مجموع  در  گفت:«داورى  داور 
آن  روى  كارشناس ها  بايد  نبود. 
خودش  شريفى  مهدى  دهند.  نظر 
ببينيم  بايد  زدند.  مرا  مى گويد 
كارشناسان درباره اش چه مى گويند. 
فكر مى كنم سه دقيقه وقت اضافه 

كم بود و مى توانست حداقل پنج دقيقه باشد.»
داورى  به  شدت  به  اول  هفته  در  هم  جاللى  مجيد 
اعتراض داشت و به نظر مى رسد اعتراضات به داوران 
از همان هفته اول آغاز شده و داوران فصل سختى را در 

پيش رو خواهند داشت.
در حالى كه 16 ليگ برتر برگزار شده و در ابتداى راه 
هاى  اعتراض  رسد  مى  نظر  به  هستيم،  هفدهم  ليگ 

مربيان به داورى ها زودتر از انتظار شروع شده است.

فرياد خشم مربيان
 ليگ برتر بر سر داوران 

مربيان ليگ برترى از هفته هاى اول ليگ نسبت به قضاوت داوران اعتراض دارند.

در  قهرمانى اش  خصوص  در  اورامه  رحمان 
آسيا،  جوانان  مسابقات  كيلوگرم  دسته 105 
اظهار كرد: در دومين دوره اين مسابقات موفق 
شدم، در مجموع با ثبت ركورد 360 كيلوگرم 
رقابت  مسابقات  اين  در  برسم.  قهرمانى  به 
سختى با وزنه برداران كشورهاى چين ، هند 
و كره شمالى و جنوبى داشتم و خوشبختانه 
توانستم با وزنه هاى خوبى كه باالى سر بردم، 

مدال طال را ازآن خودم كنم.
وى ادامه داد: باتوجه به ركوردها و تمرينات 
خوبى كه در اردوى تيم ملى داشتم، پيش بينى 
مى كردم كه بتوانم برنز دوره قبلى اين رقابت ها 
را  به مدال طال تبديل كنم. همچنين تيم ملى 
اين  در  خوبى  بسيار  عملكرد  ايران  جوانان 
پيكارها داشت و در مسابقاتى كه سطح آن 
به  وزنه بردارن مان  بيشتر  بود،  خوب  خيلى 

مدال رسيدند.
اين وزنه بردار خوزستانى بيان كرد: تيم ملى جوانان ايران تا 
مسابقات جهانى سال آينده، رقابت ديگرى را پيش رو ندارد 
و من در حال حاضر براى مسابقات ليگ برتر بزرگساالن و 

جوانان كشور آماده مى شوم.
وى عنوان كرد: از اكنون تمركزم روى مسابقات جهانى سال 
آينده است و مى خواهم به مدال طالى آن رقابت ها دست 
پيدا كنم. همچنين از ديگر اهداف من حضور در تيم ملى 

بزرگساالن است.

خوزستان  پتانسيل  برشمردن  مثبت  با  وى 
تيم هاى  در  بسيارى  نفرات  داشتن  براى 
ملى، گفت: وزنه بردارى خوزستان شرايط 
كه  دارد  را  پتانسيل  اين  و  دارد  خوبى 
به  هم  را  ديگرى  نفراتى  رشته،  اين  در 
با  اميدوارم  كند.  معرفى  ملى  تيم هاى 
مسووالن  بيشتر  رسيدگى  و  حمايت  

خوزستان به اين مهم برسيم.
آقاى  از  دارد  جا  گفت:  پايان  در  اورامه 
قريشى، رييس هيات وزنه بردارى خوزستان 
و  منگشتى  كاظمى نژاد  آقاى  همچنين  و 
وزنه بردارى  پيشكسوتان  از  اميريان 
فرودگاه  در  حضور  با  امروز  كه  خوزستان 

به استقبال من آمدند، قدردانى كنم.
دسته  در  اورامه  رحمان  ايسنا،  گزارش  به 
آسيا  جوانان  هاى  رقبات  كيلوگرم   105
موفق شد با ثبت ركورد 152 كيلوگرم در يك ضرب، 
208 كيلوگرم در دوضرب و در مجموع با 360 كيلوگرم 
به دو نشان طال در حركت دوضرب و مجموع و به يك 

مدال نقره در حركت يك ضرب دست پيدا كند.

بانوى سنگ نورد ايران از حس خوب اين 
رشته ورزشى مى گويد.

براي ديدن بعضي آدم ها بايد سرمان را باال 
بگيريم  و آنها را آن باالها ببينيم مثل فرناز 
اسماعيل زاده دختر سنگنوردي كه به قدرت 
اراده و توان بدني خود متكي است و با يك 
رود.  مي  باال  سنگي  هاي  ديواره  از  طناب 
اسماعيل زاده در هياهوي رسانه اي بسياري از 
ورزش ها و با وجود هزينه هاى ورزش حرفه 
اى و قهرمانى، فشار روحى و جسمى زيادى 
را در سنگنوردي سرعت متحمل شده است، 
اما حس خوب توانستن و از پس سختي ها 
برآمدن هميشه براي او ارزش تكرار نتايج و 
فرناز  كه  زماني  دارد.  همراه  به  را  ركوردها 
اسماعيل زاده در سكوت دچار مصدوميت 
هاى مداوم شده بود، خيلي ها مي گفتند بايد 
با ورزش قهرماني خداحافظي كند اما گوش 
دختر لر سنگنوردي ايران به اين حرف ها 
بدهكار نبود و دوباره با قدرت بازگشت و 

بازهم افتخار آفريد. 
«من  گويد:  مى  شرايط  اين  درباره  خودش 
سال  و  ام  خوانده  پزشكى  گياه  كارشناسى 
2007 بود كه براى نخستين بار در جام جهانى 
چين و بازي هاي داخل سالن آسيا ماكائو در 
همان سال سنگنوردى كردم. بعد از آن يكى 
يكى مسابقات شروع شد و به كره جنوبى، 
كانادا،قهرمانى  آلمان,  آذربايجان،  جمهوري 
جهان ايتاليا و اسپانيا و فرانسه، قهرمانى آسيا 
ام  كارنامه  كردم.در  سفر  عنوان  به  اندونزى 
مدال هاى زيادى ديده مى شود.من دو سال 
پيش در مسابقات ايالتى كانادا با زمان 9 ثانيه 
و 2 صدم ثانيه ركورد خود و سرعت دختران 

ايران را بهبود بخشيدم و اول شدم و سال 
گذشته هم در كانادا نقره گرفتم.در كانادا 2 
بار ركورد زنان ايران را كه متعلق به خودم بود 
با 9 ثانيه ارتقاء ، بهبود بخشيدم. البته ركورد 
تمرينم در همانجا 8,62 بود. جاى كار زيادى 

دارم و مى توانم بهتر از اين هم باشم.»

او در ادامه از يك چالش بزرگ حرف مى زند. 
چالش با سنگ هاى سرد: «من اين چالش را 
خيلي دوست دارم. ضعف ها و برترى هاى 
ذهن و جسم انسان را به رخ مي كشد و به 
كسانى كه براى رسيدن به آرزوهاى شان تالش 
مى كنند و با عالقه به سمت روبرو شدن با 
چالش ها مى روند ورزش سنگنوردي را توصيه 
مي كنم. سنگنوردى هيجانش زياد و خاص 
است. براي رسيدن به بهترين ها در زندگي بايد 
فعاليت مستمر داشت و سختي ها را به جان 
خريد.بايد به سنگ جان بخشيد و با آن زندگي 
كرد و اين قوه تخيل بايد در ذهن سنگنورد تا 
هدف اصلي نهادينه شود. تمركز روى روند 

تكامل و آموختن بيشتر.»
او كه دوست ندارد زياد درباره سقوط حرف 
اند  داده  او  به  ها  خارجى  كه  لقبى  از  بزند 
حرف مى زند مى گويد: «به من مى گويند 
هاى  سايت  را  لقب  اين   . عنكبوتي  دختر 
خارجى پس از بازديدهاى باالى فيلم صعود 
اسپانيا  جهان  قهرمانى  مسابقات  در  سرعتم 
به من داده اند. گرچه معتقدم دادن لقب به 
افراد كار را خراب مى كند،چون در ورزش 
قهرمانى هيچكس و هيچ چيز مطلق نيست. 
من ادعايى ندارم و فقط براى پيشرفت تالش 

مى كنم.»

پيش بينى مى كردم به طالى جوانان آسيا برسم 

دختر عنكبوتى!

قهرمان خوزستانى وزنه بردارى آسيا گفت: باتوجه به ركوردها و تمرينات خوبى كه در اردوهاى تيم ملى داشتم، 
پيش بينى مى كردم كه بتوانم برنز دوره قبلى رقابت هاى آسيايى را به طال تبديل كنم.
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مواجه  آيا  نوشت:  نمين  سليمى  عباس 
درهاى  با  مردم  و  هنرمندان  ساختن 
پلمب شده ناديده گرفتن شئونات جامعه 
هنردوست است يا برگزارى آن در محلى 
كه ولو به سليقه دادستان محترم نامناسب 

است؟
عباس سليمى نمين مدير دفتر مطالعات 
در  يادداشتى  در  ايران  تاريخ  تدوين  و 
ارتباط با حواشى اخير پيرامون برگزارى 
قوچان  شهر  در  ناظرى  شهرام  كنسرت 
نوشت: آنچه در قوچان توسط يك مقام 
قضايى صورت گرفت اين سؤال را به جد 
مطرح مى سازد كه آيا قوه محترم قضاييه 
مسئوليت تصميمات منصوبان خود را به 
عهده مى گيرد يا خير؟ به عبارت ديگر، 
حقوقى  دقيق  مبناى  حكمى  صدور  اگر 
برخورد  آن  صادركننده  با  آيا  نداشت 
انضباطى صورت خواهد گرفت يا الزامًا 
شاكى خصوصى مى بايست راه دادسراى 
انتظامى قضات را در پيش گيرد كه البته 

بسيار پرهزينه است؟
رمضانعلى آذرى- دادستان قوچان- بعد 
از دستور پلمپ محل برگزارى كنسرت 
گفت:  به  شهر  اين  در  ناظرى  شهرام 
روز  چند  در  مكرر  تذكرات  وجود  «با 
نامناسب  محل  انتخاب  بر  مبنى  گذشته 
ناظرى،  شهرام  كنسرت  برگزارى  براى 
توجهى  تذكرات  اين  به  اجرايى  عوامل 
محل  رسمى  طور  به  اكنون  كه  نكردند 
اين  اجراى  براى  شده  گرفته  نظر  در 
همچنين  وى  است».  شده  پلمپ  برنامه 
افزود: «سالن ورزشى كارگران در منطقه 
يعقوب آباد قوچان براى برپايى كنسرت 
انتخاب مناسب و شايسته اى نبود و شأن 

در  قوچان  شريف  مردم  و  هنرمندان 
است».  شده  گرفته  ناديده  انتخاب  اين 
ايران،  اسالمى  جمهورى  (خبرگزارى 

جمعه 6 مرداد 1396)
از سوى ديگر حميد ضيايى- سرپرست 
قوچان-  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
اعالم كرد كه لغو كنسرت شهرام ناظرى 
است.  گرفته  صورت  كتبى  اطالع  بدون 
هنرى  معاون  تحفه گر-  افشين  همچنين 

ارشاد  و  فرهنگ  كل  اداره  سينمايى  و 
اسالمى خراسان رضوى- جمعه شب (6 
مرداد) گفت: تا كنون هيچ ابالغيه رسمى 
در خصوص لغو و يا به تعويق افتادن اين 

برنامه به ما نرسيده است.
در اين زمينه چند نكته قابل تأمل است 
قضايى  محترم  مقامات  است  اميد  كه 
به ويژه رياست محترم اين ركن مهم نظام 

سياسى كشور به آن توجه كنند:
فرهنگى  مسئوالن  كه  حالى  در   .1

شهرستان و استان رسماً طى مصاحبه هاى 
گونه  هيچ  كه  داشته اند  اعالم  جداگانه 
اطالع مكتوب و رسمى از سوى دادستان 
مدعى  وى  نداشته اند  دريافت  قوچان 
است تذكرات مكررى مبنى بر نامناسب 
اجرايى  عوامل  به  برگزارى  محل  بودن 
زمينه  اين  در  قطعاً  است.  شده  داده 
منعكس  را  حقيقت  خالف  طرف  يك 
مى سازد؛ لذا الزم است بعد از تحقيق با 

خالف گوينده برخورد الزم صورت گيرد 
به ويژه اگر وى يك مقام قضايى باشد.

تشخيص  با  ارتباط  در  دادستان  آيا   .2
اين كه محل برگزارى يك فعاليت هنرى 
مناسب با شأن هنرمندان و مردم است يا 

خير، مسئوليتى دارد؟
3. آيا مواجه ساختن هنرمندان و مردم با 
درهاى پلمب شده ناديده گرفتن شئونات 
آن  برگزارى  يا  است  هنردوست  جامعه 
در محلى كه ولو به سليقه دادستان محترم 

نامناسب است؟
4. از آن جا كه اين گونه دستورات قضايى 
در استان خراسان مسبوق به سابقه بوده 
فرض  قضائيه  محترم  مسئوالن  بر  است 
كه  كنند  تحقيق  زمينه  اين  در  كه  است 
آيا مورد اخير نيز در ارتباط با برداشت 
شخصى يكى از مقامات اين استان است 
كه حريم امام هشتم را كل استان مى داند 

يا خير؟
قضاييه  قوه  معاونت  گذشته  هفته   .5
از  كه  كرد  اعالم  رسماً  مصاحبه اى  طى 
نظر قوه قضاييه محدوده حرم امام رضا 
مشهد است؛ بنابراين  عليه السالم صرفاً 
قوچان  دادستان  عملكرد  صورتى كه  در 
مرتبط با نگاه شخص مورد اشاره باشد 
قضايى  مقامات  كه  است  شايسته  آيا 

هريك از جايى الهام گيرند؟
شأن  از  دفاع  توجيه  با  كه  جا  آن  از   .6
هنردوستان  شئونات  مردم،  و  هنرمندان 
در  بر  چه  آن  آيا  شده  گذاشته  پا  زير 
رسانه ها انعكاس يافته عذر بدتر از گناه 

نيست؟
حالى كه  در  شوم  يادآور  بايد  پايان  در 
در  كنسرت  برگزارى  كميت  لحاظ  به 
است  كم مانند  پديده اى  ايران  سراسر 
عملكردهاى  برخى  با  مى بايست  چرا 
سليقه اى آن هم با توجيهاتى كه به هيچ 
فعاليت هاى  فضاى  نيست  شايسته  وجه 
شود؟  داده  جلوه  وارونه  كشور  هنرى 
بدون شك پيگيرى شايسته دستگاه قضا 
انحراف  نوع  اين  هميشه  براى  مى تواند 
جامعه  اساسى  مسائل  از  عمومى  اذهان 
بر  را  قانون محورى  و  بخشد  پايان  را 

سليقه محورى رجحان دهد.

ايران  سينماى  خوب  بدمن هاى  از  يكى  بخشى  عنايت 
است و بى اغراق وقتى آن قديم ها اسمش را در عنوان بندى 
فيلم ها مى ديديم، پي شاپيش خودمان را مهياى ديدن يك 
نقش منفى درست و حسابى مى كرديم. استفاده استادانه 
بخشى از چشم ها و ابروها و نگاه هاى نافذ و آن فرم بينى و 
سبيل و موهاى پرپشتى كه مرتب به سمتى شانه شده بود، 

هيبت مقتدر و تاثيرگذارى از او مى ساخت.
البته بايد در اين زمينه يادى هم از گويندگانى كنيم كه 
در آن زمان به جاى بخشى در فيلم هاى مختلف حرف 
مى زدند و اين شمايل منكوب كننده را تشديد مى كردند؛ 
يكى از شاخص ترين اين دوبلورها مرحوم ايرج ناظريان 
بود كه در فيلم هايى چون سناتور و شكار به جاى بخشى 

صداپيشگى كرد.
چنين  در  بازى  دشوارى هاى  و  پيچيدگى ها  بجز 
نقش هايى كه بخشى بخوبى از پس آنها برمى آمد و 
مانعى جدى سر راه قهرمان ها بود، آنچه بر اهميت 
بزرگ ترين  با  كار  مى افزايد،  بازيگر  اين  كارنامه 
هنرهاى  مختلف  عرصه هاى  در  ايران  كارگردانان 
نمايشى، تئاتر، تلويزيون و سينماست و كمتر بازيگرى 
است كه مثل او كار با اين همه فيلمسازان بزرگ از 
مسعود  ميرباقرى،  داود  بيضايى،  بهرام  حاتمى،  على 
كيميايى تا رسول صدرعاملى، سيروس الوند، حسن 
را  فخيم زاده  مهدى  و  درى  سيدضياءالدين  فتحى، 
تجربه كرده باشد. اما بخشى با اين پشتوانه غبطه برانگيز 
و بازى در نقش هاى مختلف، در اين سال ها مثل خيلى 
از همنسالنش كم كار است و سازندگان آثار آن طور 
كه بايد از هنر و تجربه درخشان او بهره نمى برند. بهانه 
اين گفت وگو، اكران فيلمى با بازى اين بازيگر است؛ 
«كبريت سوخته» كه كارگردانى آن را كاظم معصومى به 
عهده داشته است. همچنين از فرصت استفاده كرديم و 
گپى هم با همسر بخشى، خانم زهرا (سيمين) بازرجانى 
زديم كه خود از فيلمنامه نويسان قديمى سينماى ايران 
است و آثارى چون «دخترم سحر» و «خفاش» را در 

كارنامه دارد.
بعد از مدت ها فيلمى سينمايى با بازى شما اكران شده 
است؛ دلمان براى «و عنايت بخشى» در پوستر و تيتراژ 
خيلى  خاطرات  مردم  مى دانيم  و  بود  شده  تنگ  فيلم ها 

خوبى از اين عبارت در سال هاى گذشته دارند.
پيش از اين آخرين فيلمى كه در آن بازى داشتيد و اكران 

شد، «رفقاى خوب» بود. درست است؟
بله، اين فيلم را سال 94 با آقايان مجيد قارى زاده، جمشيد 
مشايخى، داريوش اسدزاده، محمد كاسبى و ديگر دوستان 

كار كرديم و شهريور 95 هم در سينماها اكران شد.
حضور  و  كم كاريد  سينما  در  اخير  سال هاى  در  چرا 

كمرنگى داريد؟
سينما وضع خاصى پيدا كرده و مختص يك سرى آدم هاى 

بخصوص است.
شما خودتان هم با آن كارنامه خوب و سابقه قابل اعتنا، 
جزو آدم هاى بخصوص سينما هستيد. چرا بايد عنايت 

بخشى با اين بى مهرى و كم لطفى مواجه شود؟
صحبت در اين رابطه زياد است و با چهاركلمه حرف 

نمى توان درد سينماى ايران را بيان كرد. به هرحال بچه هايى 
كه هم سن و سال من هستند، تقريبا همين شرايط را دارند. 
آقاى جمشيد مشايخى، آقاى فرامرز قريبيان و خيلى هاى 
ديگر را مى توانم اسم ببرم كه شرايط آنها هم مثل من است.

كارگردان هايى كه هنوز سراغ شما مى آيند و با هم كار 
مى كنيد، از نسل فيلمسازان قديم هستند؛ چه همين فيلم 
سينمايى «كبريت سوخته» كه كاظم معصومى از حضور 
شما بهره برده و چه «رفقاى خوب» كه مجيد قارى زاده 
آن را با بازى شما و برخى ديگر از پيشكسوتان عرصه 

بازيگرى ساخته است.
به همين دليل است كه مى گويم شرايط سينما، شرايطى 
خاص شده است. برخالف سينماى دنيا كه هميشه به 

بازيگران پيشكسوت و قديمى بها مى دهد و فيلمسازان 
نسل هاى مختلف حتى جوان ها از اين چهره ها براى بازى 
در فيلم ها دعوت مى كنند و چه بسا نقش هايى را هم براى 
آنها مى نويسند، اما اينجا با وضعيت ديگرى سر و كار 
داريم. گرايش سينما به جوان ها باعث شده كمتر فضايى 

براى حضور بازيگران هم نسل من وجود داشته باشد.
در «كبريت سوخته» با برخى بازيگران نسل جديد همچون 
شاهرخ استخرى، نيما شاهرخ شاهى، ليال اوتادى و سارا 
صوفيانى همبازى بوديد. به عنوان يك بازيگر پيشكسوت، 

نظرتان درباره بازيگران جوان و نسل جديد چيست؟
در ميان بازيگران نسل جوان هم افراد بااستعدادى وجود 
دارند و هم افرادى هستند كه از استعداد خوب و كافى 
در اين زمينه برخوردار نيستند. باالخره به قول معروف 
«هفِت بيجار» است! (مى خندد) فضاى بازيگرى نسل جوان 
اين طورى نيست كه همه خوب يا همه بد باشند و مثل 
هر كار ديگرى بد و خوب دارد. نمى توان با يك چوب 

همه را راند.
تئاتر،  در  بنامى  و  خوب  خيلى  كارگردان هاى  با  شما 

صاحب  كشورهاى  در  كرده ايد.  كار  سينما  و  تلويزيون 
سينما اگر بازيگرى حتى نيمى از اين كارنامه را داشته باشد، 
بر صدر مى نشيند و قدر مى بيند، اما اينجا چرا آن اتفاقى كه 

بايد براى بازيگران ريشه دار و قديمى نمى افتد؟
به هرحال وضعيت فرهنگى و هنرى كشورهاى ديگر دنيا با 
ما متفاوت است و به نظرم نمى توان اوضاع آنها را با وضع 
فرهنگ و هنر كشور ما مقايسه كرد. اميدوارم شرايط كشور 
ما هم در اين زمينه مساعد و مناسب شود و مسئوالن اين 
عرصه توجهى ويژه به هنرمندان پيشكسوت داشته باشند و 

از توان و تجربه اين نسل بخوبى استفاده شود.
عنايت  فيلمنامه نويس  همسر  بازرجانى،  (سيمين)  زهرا 

بخشى
از  هنرى  يك  درجه  گواهينامه  داراى  بخشى  عنايت 
وزارت ارشاد است. وقتى از همسر ايشان پرسيديم 
كه اين مدرك چه تاثيرى بويژه مالى در زندگى آنها 
داشته، به جام جم گفت: جواب دادن به اين سوال 
سخت است، اما اگر بخواهم كلى پاسخ بدهم بايد 
داراى اين گواهينامه  بگويم متاسفانه به كسانى كه 
هستند، توجه مادى ويژه اى نشده است. اما با اين 
پيشكسوت  اساتيد  موسسه  دوستان  قدردان  حال 
هنرمندان  و  چهره ها  بار  دو  يكى  سالى  كه  هستيم 
مسافرت هايى  براى  را  مختلف  رشته هاى  قديمى 
دور هم جمع مى كنند. بويژه آقاى عظيمى خيلى در 

اين زمينه زحمت مى كشند.
در  بخشى  عنايت  تسلط  درباره  بازرجانى  زهرا 
ايفاى نقش هاى منفى توضيح داد: آقاى بخشى نقش 
با  ايشان  اما  مى كردند،  بازى  خوب  خيلى  را  منفى 
سريال «سايه همسايه» همه ذهنيت و افكارى را كه 
مردم در اين زمينه داشتند پاك كردند. نقش آميرزا 
تماشاگران  كه  بود  زالل  و  شفاف  و  صاف  آنچنان 
و  صفا  خيلى  نكنند.  قبول  را  آن  نمى توانستند 
اين  در  بازى  داشت.  وجود  نقش  آن  در  صداقت 
آقاى  تبحر  قبلى،  نقش هاى  با  آن  تفاوت  و  نقش 
نقش  دو  هر  ايفاى  در  ايشان  مى داد.  نشان  را  بخشى 
فضاى  اميدوارم  هستند.  و  بودند  موفق  منفى  و  مثبت 
سينما طورى باشد كه قدر نوابغ دانسته شود. واقعا اينها 
نابغه و جواهر هستند؛ استاد جمشيد مشايخى يك نابغه 
هستند  زنده  ايشان  امثال  و  ايشان  كه  وقتى  تا  است. 
را  استفاده  آنها بهترين  وجود  از  بايد  دارند،  حضور  و 
ببرند. اين انتظار بجا وجود دارد در فيلم هايى كه دور 
از سينماى مبتذل است، از حضور و بازى اين چهره ها 

بيشتر استفاده شود.
فضاى  از  خود  دورى  درباره  بخشى  عنايت  همسر 
كه  دارم  فيلمنامه هايى  من  گفت:  هم  فيلمنامه نويسى 
ساخته  متاسفانه  فسيتوال ها  اول  جايزه  كسب  باوجود 
نشده است. فيلمنامه اى به اسم «من تارا نيستم» دارم كه 
در اولين جشنواره عفاف و حجاب مقام اول را كسب 
كرد و من از مهندس ضرغامى تقديرنامه دريافت كردم. 
اخيرا برخى فيلمنامه هايم را براى مطالعه در اختيار يكى از 
تهيه كننده هاى سينما قرار دادم و اميدوارم اتفاقاتى مثبت در 

اين خصوص بيفتد.

 عذر بدتر از گناه

وضع بازيگرى سينماى ايران، هفِت بيجار است

نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

«تجربه اى ديگر» درباره مذاكرات هسته اى رونمايى مى شود
كتاب «تجربه اى ديگر» شامل گزارش مرتضى ُغرقى از روند مذاكرات ايران و گروه 1+5 

رونمايى مى شود.
آيين معرفى كتاب «تجربه اى ديگر»، گزارشى از روند مذاكرات  ايران با گروه 1+5 كه 
توسط موسسه فرهنگى هنرى مركز اسناد انقالب اسالمى روانه بازار كتاب شده است، 

ساعت 15 روز دوشنبه نهم مردادماه 1396 برگزار مى شود.
در پيشگفتار كتاب آمده است: كتاب «تجربه اى ديگر» گزارش مرتضى غرقى خبرنگار 
صداوسيما از روند مذاكرات هسته اى ايران با گروه 1+5 است. او كه به عنوان پوشش 
دهنده اخبار به محل انجام مذاكرات عازم مى شد، شرحى كوتاه و ساده از جريان مذاكرات هسته اى را به قلم كشيده است. به عالوه 
او نشان مى دهد ايران اسالمى در اين برهه نيز در مصاف با امريكا و ساير قدرت هاى زياده خواه به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمى 

تجربه اى ديگر را آزمود.
اين مراسم با حضور على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى و اعضاى تيم مذاكره كننده هسته اى در سالن اجتماعات دانشگاه 

صداوسيما برگزار مى شود.

شـت نو عكـس  لنوشـته عكس: نجمه مساعدى د
مرثيه!!

 مرثيه!! خواهد امد پنجره را باز خواهد كرد!
وصدا در خواهد داد

بياييد.بياييد.گل شبدر از اينجا پيداست
وكل قاصد توشه پيعامش را به زمين بنهاداست!

وسكوت شهر خبر از مرگ قنارى دارد
گل فروشى به گل هايش برگ هاى مصنوعى مى چسباند

وپاى گلدان هايش عطر گيج كننده ملوسى مى پاشد
پدرى فرزندش رابه راه رفتن روى شيشه وا مى دارد!

دست شاگرد از استين كت ش پيدا نيست!!
وزن اموزگاردر پى خطوط خط كش فكر پول تلفن مى افتد!!

خواهد امد سر چهاراه فصول
طوق بندكى را از گردن ها باز خواهد كرد

وقنارى را از قفس تاريك شب پر خواهد داد
وبدى را به ته گودال ترين حلقه چاه

وسخاوت را به مشت گره كرده كودكى وام خواهد داد
وسحر گاه از پنجره دانايى

مهربانى را به بال خشره وصل خواهد كرد
او هنوز هم فكر گل هاى بوته

ته خواب من است
وبه انان وعده باز شدن خواهد داد

وبه گل هاى خاطره بوى خواهد بخشيد
او هنوز هم فكر چشم تر انسانيت است
فكر تنهايى نيلو فر ها در مرداب است

دلنوسته به ياد شاعر مهربان حسين پناهى

 دانيال فريادى

«روياهاى دم صبح» به ژاپن مى رود
به  اسكويى  مهرداد  كارگردانى  به  صبح»  دم  «روياهاى  مستند 

جشنواره فيلم ياماگاتا در كشور ژاپن دعوت شد.
مستند «روياهاى دم صبح» در بخش «جريان هاى نوى آسيا» در 
كنار 20 فيلم ديگر از كشورهايى مانند چين، هنگ كنگ، هند، 

ژاپن، كره جنوبى، فيليپين، تايوان و آمريكا روى پرده مى رود. 
بخش «جريان هاى نوى آسيا» در جشنواره فيلم ياماگاتاى ژاپن 
ويژه فيلم هايى است كه به شيوه هاى جديد و جسورانه بيان در 

سينما تاكيد مى كنند.
مستند «روياهاى دم صبح» پيش از اين، عالوه  بر دريافت جايزه 
عفو بين الملل از شصت وششمين دوره جشنواره فيلم برلين توانسته 
جايزه بزرگ جشنواره «ترو فالس» آمريكا با عنوان «ترو ويژن 
اِوارد» را به عنوان بهترين مستندساز سال 2016، جايزه  بزرگ و نيز 
جايزه بهترين فيلم «الهام بخش» را از جشنواره فول فريم آمريكا، 
جايزه بزرگ جشنواره فيلم مردم نگارى «ژان روش» فرانسه، جايزه 
بهترين مستند بلند جشنواره «هات اسپرينگز» آمريكا، جايزه معتبر 
بهترين فيلم مستند جشنواره لندن و همچنين بهترين مستند دهمين 

دوره جوايز سينمايى آسياپاسيفيك را كسب كند.
اسكويى پيش تر در جشنواره فيلم فجر، سيمرغ بهترين كارگردانى 
فيلم مستند و در جشنواره سينما حقيقت، جايزه بهترين كارگردانى 

را براى فيلم «روياهاى دم صبح» گرفت.
انجمن بين المللى مستند (IDA) نيز سال گذشته با اعطاى جايزه 
«پار لورنتز» از مهرداد اسكويى براى ساخت مستند «روياهاى دم 
صبح» تقدير كرد.  اين مستند كه پخش بين المللى آن را نسرين 
ميرشب برعهده دارد، روايت سرگذشت دختران نوجوانى است 
كه در روزهاى پايانى سال براى حكم آزادى خود از كانون اصالح 
و تربيت انتظار مى كشند.  جشنواره فيلم ياماگاتا از 5 تا 12 اكتبر 

(13 تا 20 مهرماه) در كشور ژاپن برگزار مى شود.
فيلم شاخ كرگدن، فيلمى كه به خاطر جمله 

دكتر ظريف مميزى خورد
فيلم «شاخ كرگدن» به نويسندگى و كارگردانى محسن محسنى 
نسب در سكانسى كه جمله دكتر ظريف را روى صفحه يك روزنامه 
نشان مى دهد، از سوى شوراى صدور پروانه نمايش مميزى خورد. 
كارگردان اين فيلم گفت: شوراى صدور پروانه نمايش اين فيلم را 
ديده و به آن ايرادى قابل تامل وارد كرده است، در سكانسى از فيلم 
روزنامه اى را نشان مى دهيم كه جمله دكتر ظريف «هرگز يك ايرانى 
را تهديد نكنيد» در آن حك شده كه اين شورا مى گويد اين جمله بايد 

حذف شود اتفاقى كه واقعا حيرت انگيز است. 
محسنى نسب افزود: نمى دانم چطور وزارت ارشاد و اين شورا با 
مسائل غيراخالقى برخى فيلم ها مشكلى ندارند و مجوز نمايش 
مى دهند اما با يك جمله  مشكل پيدا كرده اند؟!  محسنى نسب ادامه داد: 
من واقعا در اين سكانس با شخصيت حقيقى و حقوقى دكتر ظريف 
كارى ندارم فقط اين جمله سرشار از قدرت و صالبت را دوست دارم 
و خواستم در فيلم بگنجانم.  وى بيان كرد: «شاخ كرگدن» فيلمى ملى 
و نگاهى انسان دوستانه دارد و شخصيت منفى آن يك عرب سعودى 
است، چنين اتفاقاتى كه از سوى شوراى پروانه نمايش رقم خورده، 

ظلمى به سينما و مخاطبان ايرانى خواهد بود.
اين كارگردان عنوان كرد: با مميزى كه به فيلم وارد شده قصد 
فيلمبردارى دوباره اين سكانس را دارم كه دشوار و غيرمنصفانه 

است.  فيلم «شاخ كارگدن» اقتباسى از فيلم سينمايى«ربوده شده  
محصول 2008 فرانسه (در آمريكا 2009) به كارگردانى پير مورل 
است.  حدود 70 درصد فيلمبردارى «شاخ كرگدن» در ارمنستان 

انجام شده است. در خالصه داستان اين فيلم آمده است:
سال ها است كه صدرا خارج از كشور زندگى مى كند او زمينه 
تحصيل خواهرش بهار را در خارج از ايران فراهم كرده است. 
صدرا تصميم دارد روز تولد بهار در سفرى كه انتظارش را مى 
كشد ... بهترين هديه را به بهار بدهد اما در مسير فرودگاه ارمنستان 

تا هتل، ربايندگان بهار را گروگان مى گيرند تا اينكه... 
در اين فيلم بازيگرانى چون پژمان بازغى، اترى وسكانيان، رضا 
آنتابيان،  ويكتوريا  كفايى،  شقليق  محسنى،  انوشيروان  حيدرى، 
آشوت وسكانيان، فرشيد شفيعى، فريد كيانى و بابك نورى ايفاى 

نقش مى كنند.
نمايش بادى در خرمشهر

كارگردان تئاتر  گفت: نمايش بادى به توليدى انجمن هنرهاى 
نمايشى در خرمشهر بر روى صحنه ميرود.

مهدى عليا زاده در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد زاگرس اظهار 
كرد: نمايش در حوزه كودك و نوجوان از 8 مرداد تا 17 مرداد در 

تاالر فانوس خرمشهر بر روى صحنه ميرود.
وى افزود: نمايش |(بادى ) كار گروه تئاتر شهر است كه قرار 
است هر شب ساعت 21 به نمايش درايد.نمايش درباره داستان 
پسر بچه اى است كه در خانه به جاى درس خواندن به بازى 
هاى كامپيوترى ميپردازد و وقتى به خواب ميرود به بازى كه انجام 

ميداده ورود ميكند و همين ماجراها روى صحنه اجرا ميشود.
وى ادامه داد: از جمله بازيگران اين نمايش ميتوان به : محمد 
مهدى درويش،حسن غابشى،مسعود بغالنى،صادق مقدس،مهدى 
بساتى،زهرا  اشرفى،هليا  نعامى،سجاد  خزيرچى،محسن 
اوژند،سوزان  اوژند،سمانه  مويسات،ريحانه  مويسات،اسما 

اوژند،مريم محمودى و نازنين سالى اشره كرد.
عليا زاده توضيح داد: بازيسازان نمايش (بادى) صالح رشيد پور،امير 
رشيد پور و عليرضا رشيداوى هستند و  از عوامل ديگر ميتوان 
به نويسنده (سميه كاظمى)،تنظيم اهنگ و اجراى موسيقى(هانى 
هاشمى)،مشاور كارگردان(شبنم زيرك قشقايى)، عكاس(فاطمه 
غباشى)،دستيار  نقاشى(طاهره  طراحى  و  دكور  عمارى)،طراح 
كارگردان(حسن غابشى)،منشى و مدير صحنه(پرنيان زارعى) و 

سرپرست گروه تئاتر شهر (حسين ذوالفقارى ) اشاره كرد.

كتاب به سوى جنوب منتشر مى شود
يك مترجم خوزستانى گفت: كتاب به سوى جنوب كه از مجموعه 
شعرهاى بهترين شاعران خوزستانى است به زودى به چاپ ميرسد.

حسين طرفى عليوى در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد اظهار كرد: 
عنوان فرعى كتاب شعر شاعران جنوب ايران است كه ترجمه فارسى 

به عربى مجموعه اشعار 36 شاعر ميباشد.
وى افزود: كتاب به سوى جنوب در 100 صفحه در انتشارات پل و 
خزان به چاپ ميرسد و از بهترين اشعار شعرايى در زمينه شعر مستقل 
و ساده استفاده شده است. وى ادامه داد: هوشنگ چهار لنگى، هرمز 
على پور، عدنان غريفى، مهدى مرادى، سعيد اسكندرى، بهمن ساكى ، 
على يارى، احمد طاهرى و فرامرز صديقى از جمله شاعرانى هستند 
كه اشعارشان به زبان عربى ترجمه شده است قيمت اين كتاب 

15هزار تومان ميباشد.

 اراده رويش


