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دوگانگى فرهنگ رسمى و عمومى
جعفر محمدى

اگر مردم از سر ترس، طمع، محافظه كارى و ...، تظاهر به پذيرش 
فرهنگ رسمى و حكومتى كنند، «رياكارى» نه پديده اى زشت و 
نابهنجار كه يك رويه عمومى و ناگريز خواهد بود كه در آن، اگر 
پرده از زندگى يكى از رياكاران بيفتد، بقيه رياكاران در نهايت 
رياكارى، او را تمسخر و نكوهش خواهند كرد و چون به خلوت 

مى روند، خود «آن كار ديگر» را تكرار مى كنند.
سفر  در  نامدارى  آزاده  پوشش  ماجراى  گذشته،  روزهاى  در 
خانوادگى اش به سوئيس، به مهم ترين سوژه داخلى تبديل شده و 
سايت ها، روزنامه ها و به ويژه شبكه هاى اجتماعى كه محدوديت 
رسانه هاى رسمى را ندارند، از زواياى مختلف بدان مى پردازند. 

گروهى بر اين باورند كه نشر تصاوير او در سفر به خارج، امرى 
را  كار  اين  برخى  و  اوست  خصوصى  حريم  ناقض  و  نكوهيده 
در  كار  اين  كه  گويند  مى  و  دانند  مى  نگارى  روزنامه  مصداق 
زندگى  از  كه  عكاسانى  براى  حتى  و  است  رايج  امروز  جهان 
خصوصى چهره ها عكس مى گيرند و منتشر مى كنند، اصطالح 

paparazzi ابداع شده است كه نوعى ژانر به شمار مى رود.
البته قطعاً بين paparazzi ها كه نام و نشان دارند، كارشان 
مانند هر حرفه ديگرى ضابطه مند است و براى فروش عكس 
هايشان به رسانه ها، رقم هاى كالنى هم مى گيرند با افرادى 
مجهول الهويه اى كه با هدف دردسرسازى و آبروريزى از مردم 
عكس مى گيرند و آن را قربة الى اهللا(!) در فضاى مجازى منتشر مى 
كنند، تفاوت از زمين تا آسمان است اما موضوع بحث حاضر، فراتر از 
مورد خاص آزاده نامدارى است؛ موضوعى كه اگر از سر دلسوزى براى 
جامعه امروز ايران بدان پرداخته نشود، قطعاً در آينده آسيب هاى بيشتر 

و عميق تر متوجه فرزندان مان خواهد شد.
جامعه امروز ما، درگير بيمارى مزمنى به نام دوگانگى فرهنگ 
چند  پديده،  اين  توضيح  جاى  به  است.  شده  عمومى  و  رسمى 

مثال مى زنم:
از  كه  هايى  موسيقى  رويم:  مى  مردم  خودروهاى  داخل  به   -
راديوى رسمى كشور پخش مى شود و حتى شبكه اى به نام 
راديو «آوا» 24 ساعته براى مردم ترانه پخش مى كند، در حال 
و هواى ديگرى است و سى دى ها و فلش هايى كه مردم در 
ماشين هايشان دارند و به ترانه هاى ضبط شده آنها گوش مى 

كنند، دنياى ديگر دارد. 
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سه ضلع مثلثى كه مرگ «على» را رقم زد
پدر و مادر على تا به امروز روزهاى سختى را سپرى كرده اند ؛ روزهايى كه در آنها صداى ”على“ 

در خانه چند مترى شان نمى پيچد. على 39 روز پيش تاوان كودكانه هايش را با سقوط در چاه فاضالب 
بدون سرپوش كنار خانه شان داد و فرياد كمك پدر و مادر نيز نتوانست از خفگى و مرگش جلوگيرى كند. پيكر بى جان

 ”عــلى“ را دو روز بعد از سقوط در چاه فاضالب ” كوى عــلوى ”، چندين كيلومتر آن طرف
 از محل زندگى اش، در حوالي ورودي فاضالب منطقه «چنيبه» اهواز پيدا كردند.

سهم خوزستان در چينش كابينه دوازدهم
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خوزستان

چالش پيش آمده ميان اعضاى انجمن هنرهاى 
تجسمى و موزه هنرهاى معاصر اهواز زير نظر 
اداره فرهنگ و ارشاد خوزستان پس از دو سال 
از  پس  است.  نرسيده  سرانجام  به  همچنان 
اينكه موزه هنرهاى معاصر به بخش خصوصى 
تجسمى  هنرهاى  انجمن  اعضاى  شد  واگذار 
استان نارضايتى خود را به شيوه هاى مختلف و 
هنرمندانه ابراز كردند.شهريور دو سال پيش بود 
كه مدير كل وقت فرهنگ و ارشاد اسالمى از 
منعقد شدن قرارداد واگذارى موزه هنرهاى معاصر 

اهواز به بخش خصوصى خبر داد.
مدير كل وقت در اين خصوص اعالم كرد كه اين 
واگذارى مديريتى است و صاحبان اصلى دولت و 

هنرمندان هستند.
راستاى  در  واگذارى  اين  كه  بود  گفته  وى 
و  است  آن  ارتقاى  و  موزه  فضاى  از  نگهدارى 

اينگونه نيست كه در فضاى فرهنگى و همكارى ها هنرمندان 
نقشى نداشته باشند و ديدگاه آنها در نظر گرفته نشود. اين اقدام 
به گردش مالى هنرمندان خوزستان نيز كمك مى كند بنابراين 
هنرمندان اين استان با دقت بيشترى در موضع گيرى ها و حرف 

زدن ها عمل كنند.
 داستان موزه هنرهاى معاصر اهواز از زمانى آغاز شد كه با روى كار 
آمدن دولت يازدهم قرار شد براساس مصوبات دولت، مكان هاى 
فرهنگى به بخش خصوصى واگذار شود. اين مساله در اهواز هم 
با حضور همايون قنواتى در سمت مديريت اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان اجرايى شد تا با برداشتن هزينه هاى اضافى 
از روى دوش دولت، فعاليت هاى اهالى فرهنگ و هنر به سمت 

خصوصى شدن پيش برود.
اما بسيارى از منتقدان گفتند قرارداد با بخش خصوصى بيشتر شبيه 
يك تفاهم نامه ميان دو فرد محسوب مى شد تا قراردادى ميان يك 
نهاد دولتى كه مديريت يك بناى عمومى را به يك فرد واگذار كرده 
است. رئيس ارشاد اهواز نيز در خصوص اين قرارداد گفت هزينه اى 

بابت اين واگذارى دريافت نشده است.
هنرمندان اما سخنان و مواضع مدير كل را نپذيرفتند و از نظر 
كارشناسى اين رويه را به نقد كشاندند. هنرمندان در اقدامى شبه 
اعتراضى در ساحل غربى رود كارون بر روى كشتى سوزيانا در 
سه طبقه، نمايشگاهى حرفه اى با آثارى از 90 هنرمند برپا كردند 
تا نارضايتى خود را به عمارت موزه هنرهاى معاصر كه دقيقا در آن 

دست رود كارون يعنى ساحل شرقى قرار دارد، برسانند.
 همه هنرمندان هنرهاى تجسمى استان در اردوگاه ساحل غربى 
كارون متفق القول بودند كه ارشاد استان بايد موزه را به شخصى 
واگذار مى كرد كه از خانواده هنرهاى تجسمى باشد؛ اما اردوگاه 
ديگر كه در ساحل شرقى كارون است مى گويد هيچ قانونى مبنى بر 

هم خانواده بودن بخش خصوصى وجود ندارد.

موزه بايد دست هنرمندان باشد
جالل خراسانى هنرمند خوزستانى پيش از اين در اين خصوص 
به خبرنگار مهر گفته بود: تابستان دو سال پيش به صورت رسمى 
انتخابات انجمن هنرهاى تجسمى در محل اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى استان تشكيل شد. اساسنامه جديدى توسط دولت 
نوشته و دستورالعملى صادر كرد كه انجمن هاى هنرى تشكيل 
شوند و فعاليت حرفه اى خود را ادامه دهند. اين بار نيز انجمن با 
برنامه اى پنج ساله روى كارآمد. مقرر شد تمام برنامه ريزى موزه 
هنرهاى معاصر به انجمن واگذار شود و حتى انتصابات موزه نيز 
با مشورت انجمن باشد خراسانى افزود: مقرر شد تمام برنامه ريزى 
موزه هنرهاى معاصر به انجمن واگذار شود و حتى انتصابات موزه 
نيز با مشورت انجمن باشد كه ناگهان خبر واگذارى موزه هنرهاى 
معاصر اهواز سبب شد هنرمندان از اين رخداد دلگير شوند و به اين 

حركت غيرتخصصى اعتراض كنند.
اين هنرمند همچنين توضيح داد: اگر به دستورالعمل دولت مراجعه 
كنيم، مى بينيم كه مكان هاى فرهنگى بخش خصوصى كه قرار 
است واگذارى در آن صورت گيرد بايد از لحاظ فنى و تخصصى 
مورد تائيد قرار بگيرد. متأسفانه پس از بررسى هنرمندان مى بينيم 

كه كارهاى غيرتخصصى در موزه در حال انجام بود.
خراسانى بابيان اينكه «آيا اقتصاد هنر يعنى پول گرفتن از هنرمندان 
است؟»، گفت: روشى كه اداره كل باهدف اقتصاد هنر پيش گرفته 
بود به نظرم بسيار غير كارشناسانه و ناشيانه است. وى ادامه داد: با 
توجه به صحبت ها و جلساتى كه داشتيم، به اين نتيجه رسيديم كه 
افراد شاخص مى توانند مشاور و كارشناس خوبى براى چگونگى 
اداره  موزه هنرهاى معاصر باشند اما كسانى كه مسئول اداره موزه و 
واگذارى آن بودند، از مشورت سر باز زدند و در ادبيات شان هنرمندان 
خوزستان را «ُغر زن» معرفى كردند كه به صورت غيركارشناسى 
اظهارنظر مى كنند. اين هنرمند خوزستانى همچنين بيان كرد: طبق 
قانون، اگر قرار است مكان دولتى به بخش خصوصى واگذار شود،   

اداره آن بايد برعهده فردى باشد كه از لحاظ فنى
اينجاست سؤال  باشد.  تأييد  مورد  تخصصى  و 
چه را  شده  انتخاب  موزه  اداره  براى  كه  كسى 
كسى تأييد كرده است؟ موزه كامًال رايگان در
اختيار اين فرد قرارگرفته تا هزينه هايى را براى
استانداردسازى موزه انجام بدهد اما متأسفانه اين
فرد تخصصى در اداره يك مكان هنرى ندارد.
اعتراض هنرمندان اين است كه وقتى مى شد با
مشورت هنرمندان و كارشناسان اين كار را انجام
داد، چرا بايد اين قدرغيرتخصصى و شتاب زده جلو

برويم.

5 ماه تعلل
پس از مدتها و با تغيير مدير كل فرهنگ و ارشاد
اسالمى استان، در اسفند 95محمد جوروند طى
نشست مطبوعاتى كنگره ملى شهر ملك ملكوت اظهار كرد: پس
از دو سال از واگذارى موزه هنرهاى معاصر اهواز به بخش خصوصى،
باالخره موفق به باز پس گيرى آن شديم. وى با تاكيد بر اين كه
واگذارى اماكن فرهنگى به بخش خصوصى قانون است و بحثى
پيرامون آن وجود ندارد تصريح كرد: مشكل واگذارى موزه هنرهاى
معاصر اهواز اين بود كه چندين ميليارد تومان براى ساخت اين فضاى
فرهنگى در مركز شهر اهواز هزينه شد، اما پس از واگذارى از فعاليت
مقرر در حوزه هنرهاى تجسمى دور ماند. مشكل واگذارى موزه هنرهاى
معاصر اهواز اين بود كه چندين ميليارد تومان براى ساخت اين فضاى
فرهنگى در مركز شهر اهواز هزينه شد، اما پس از واگذارى از فعاليت
مقرر در حوزه هنرهاى تجسمى دور ماند جوروند گفت: طى مصوبه اى
مقرر شد با توجه به ادعاى مديريت موزه مبنى بر انجام هزينه هايى در
موزه، نماينده حقوقى ما و مديريت موزه اين ادعاها را بررسى كنند و آن
 دسته از هزينه هايى كه مورد قبول قانون و نماينده حقوقى ما خواهد بود

را به او پرداخت كنيم و وى موزه را به ما تحويل دهد.
باالخره پس از پيگيرى هاى فراوان هنرمندان اهوازى در فروردين 96
نشستى با استاندار را ترتيب دادند. استاندار در اين نشست گفت كه يكى
از مطالبات هنرمندان استان بازپس گيرى موزه هنرهاى معاصر استان
است كه اين امر به صورت جدى در دست پيگيرى بوده و با رعايت
انصاف نسبت به بخش خصوصى متولى اين مكان در حال حاضر، بايد
اين مكان هنرى به جامعه هنرمندان بازگردد. با واگذارى برخى مكان
ها به بخش خصوصى موافق هستيم اما برخى از مكان ها اعتبار يك
استان محسوب شده و به همين دليل عزم جدى را براى بازپس گيرى
موزه هنرهاى معاصر به كار گرفته ايم. پنج ماه از خبر تحويل گرفتن
موزه توسط مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمى مى گذرد و همچنان
اتفاق جديدى رخ نداده و موزه همچنان در دست هنرمندان نيست.
هنرمندان اهوازى نسبت به تعلل اداره كل در خصوص دريافت
موزه هنرهاى معاصر گله دارند و خواستار رسيدگى و نظارت جدى

تر از سوى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان هستند./مهر 

بالتكليفى هنرمندان و موزه هنرهاى معاصر اهواز 

يكه تازى شديد عناصر اربعه در خوزستان با طعم 
بى آبى به بحران تبديل شد و بسيارى از مناطق استان 

در وضعيت بد آب و هوايى رنج مى برند.
اين روزها كه بوى رطوبت و شرجى نفس مى گيرد، 
سوز و شدت گرما امان مى بُرد، وزش بادهاى شديد 
گرما مى آورد، خوزستان را به يكى از شرايطى رسانده 
است كه حداقل آنچه كه بزرگترهايمان مى گويند، تا به 

امروز چنين تجربه نكرده است.
وزش بادهاى شديد در بسيارى از مناطق استان باعث 
برخاستن گرد و خاك مى شود، وزش در جنوب با 
ره آورد مهمان ناخوانده خارجى همراه است و وزش 
در شرق استان از جمله ايذه با برخاستن گرد و خاك 
ناشى از خشك شدن تاالب هاى اين شهر از جمله 

تاالب بندون حاصل مى شود.
اين روزها در خوزستان هر وزشى بحران مى آفريند، 

بحران از نوع خاك مهمان و خودى، هر طلوعى مى سوزاند، چه در 
شمال استان باشى و چه در جنوب، اين روزها از هر نقطه اى بخار بلند 
مى شود، چه از درياى نيلگون خليج فارس در جنوب و غرب استان و 

چه از درياچه سدهاى كارون 3 در شرق و دز در شمال استان!
امروز در خوزستان بيشتر از هر روزى طعم تشنگى را لمس و كام 
خشك خود را با زبان يارى مى دهى، چه در كنار اروند رود در آبادان 
و چه در كنار كارون و درياچه هاى پرشماره سدهايش در ايذه و 
مسجدسليمان، اين روزها حتى در كنار سدهاى خوزستان طعم 

تشنگى آزارت مى دهد.
كولرها هم ديگر تاب ندارد، نفس مى كشد ولى از شدت خشم وقتى 
روى فن قرارش بدهى بدجور حالت را مى گيرد، هواى بيرون هم كه 
تعريفى ندارد، حتى در شب هم هوايت را ندارد و عرق بارانت مى كند.

با اين وجود بحران حاكم در استان خوزستان به گرما و فشار بر مردم 
ختم نمى شود، تا از خواب بيدار شوى و صبحانه اى بخورى و براى 

حل كار خود در گرما به بانك و ادارات مراجعه كنى، به دليل گرماى 
بيش از حد همه جا در ساعت يك ظهر تعطيل است و به روايتى اين 
روزها زندگى در استان خوزستان به حالت نيمه تعطيل در آمده است.

اين روزها هم كه در هواى مردادى و خرماپزان هاى نخلستان، گرد و 
غبار مهاجر كشورهاى همسايه بدجور حال همه را گرفته است و عده 
زيادى كه از گرما به ناچار پا به فرار گذاشته اند و مى شود خوزستانى را 
در همه جاى ايران ديد، الوند، كوه صفه، چشمه كوهرنگ، ديمه، پادنا، 
سپيدان، دماوند، رامسر، رشت، گرگان، انزلى، تبريز، اروميه، اردبيل 
و...، شايد بتوان به جرات گفت كه اين روزها همه جاى ايران مهمان 

نوزاى مردم خوزستان را مى كند.
با اين حال بحران آب در خوزستان سخت تر از ديگر بحران هايى 
است كه شايد در سال هاى اخير مردم كمى به آن عادت كرده 
باشند. هر چند كه هواى گرم ناجوانمردانه و بى سابقه مى سوزاند ولى 

خوزستان است ديگر و نمى توان با گرمايش كارى كرد!
بحران آب در خوزستان آن چنان سخت و طاقت فرسا مردم را تحت 

تاثير قرار داده است كه مردم دهدز مجبور
رفع براى  معدنى  آب  خريد  براى  شده اند 
تشنگى هايشان به دكه هاى سر راه درياچه سد
كارون 3 مراجعه كنند! و مردم ايذه در ميان
درياچه سد كارون 3 و شهيد عباسپور در 20
كيلومترى اين شهر براى تامين آبشان با تانكر
به مال آقا در 45 كيلومترى خود بروند و از

چشمه آب بياورند...!!
از صحبت  هم  باز  اين روزها  وجود  اين  با 
جلوگيرى شعار  دولت  و  است  آب  انتقال 
از اين طرح ها را مى دهد، طرح هايى كه در
پس احداث يك تونل در زير زمين است و
هيچ كس هم نمى داند روى حرف وزير نيرو

اعتماد كند يا خير!
با اين وجود در برخى از شهرها كه از ديرباز
مدت هاست بود،  جارى  آن  در  فصلى  صورت  به  آب  تاكنون 
كه آب را به طور نمادين بسته اند، اگر آب ندارند چرا آكواريوم
تفريحى در اولويت قرار گرفت؟ اگر آب دارند چرا گردشگرى خود
را به دليل نبود آب در رود نيمه تعطيل مى كنند؟ شايد براى يافتن
اين پاسخ و راستى آزمايى اين ادعا بايد به پارك هاى پرشمار و
فضاى سبز پر متراژ آن رفت و با فشار آب شيلنگ آب دهى به

چمن اين محل ها به پاسخ خود رسيد.
شايد شيلنگ و آب پارك بتواند پاسخ بسيارى از ادعاهاى بى آبى
برخى از ديگر استان ها را بدهد، همچنين بشكه ها و تانكرهاى
آب ايذه، شوش، هويزه و دهدز نيز مى تواند پاسخى به ادعاى
كرده اند ادعا  كه  آنهايى  كافيست  فقط  بدهد،  خوزستان  مردم 
خوزستان مشكل آب و جيره بندى ندارد براى مقايسه اين دو ادعا
كمى به پاهايشان كه نه، به هواپيماها و هلى كوترهايشان زحمت

دهند./فارس 

پرداخت مطالبات كارگران و كاركنان حق آنان است اما بايد اين 
مطالبات از طريق مراجع ذى صالح پيگيرى شود

تعدادى از كارگران شركت كشت وصنعت نيشكر هفت تپه 
بابت مطالبات صنفى خود، چندى پيش تجمع كرده و مسير 

ترانزيتى اهواز_ انديمشك را بستند.
باعث  اهواز_انديمشك  سراسرى  مسير  در  آنان  تجمع  اين 
ترافيك سنگين و كند شدن حركت خودروها در اين مسير شد.
مصطفى نظرى دادستان عمومى و انقالب شوش با اشاره به 
تجمع كاركنان شركت نيشكر هفت تپه در مسير سراسرى 
طريق  از  را  خود  مطالبات  تمام  بايد  كاركنان  داشت:  اظهار 
قانونى پيگيرى كنند، تجمع در جاده و مسدود كردن مسير تردد 

خودروها يك اقدام غير قانونى است.
وى گفت: تجمع  كاركنان در مسير سراسرى اقدام غيرقانونى 
جدى  صورت  به  موضوع  انتظامى  نيروى  طريق  از  و  بوده 

پيگيرى مى شود.
كه  افرادى  كرد:  تصريح  شوش  انقالب  و  عمومى  دادستان 
برخورد  آنان  با  و  شناسايى  زده  خودسرانه  تجمع  به  دست 

جدى مى شود.
وى بيان كرد: پرداخت مطالبات كارگران و كاركنان حق آنان 

است اما بايد اين مطالبات از طريق مراجع ذى صالح پيگيرى 
شود.

يكى از كاركنان شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه اظهار 
داشت: تعدادى از كاركنان شركت نيشكر هفت تپه بعد از 

تجمع روز سه شنبه بازداشت شدند.
دقيقى  اطالع  كارگران  اين  بازداشت  علت  از  گفت:  وى 
شركت  سوى  از  كارگران  عليه  شكايتى  هيچ  و  نداريم 
انجام نشده است. اين دستگيرى احتماال به دليل اقدام غير 
قانونى و مختل شدن مسير تردد خودروها در مسير  اهواز 

- انديمشك صورت گرفته است.
رقيه محمودى سرپرست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
هفت تپه  شركت  كاركنان  داشت:  اظهار  شوش  شهرستان 
ماه هاى  به  مربوط  كه  دارند  معوقه  حقوق  ماه  سه  حدود 
شركت  اين  سوى  از  كه  بوده  تيرماه  و  خرداد  ارديبهشت، 

بايد پرداخت شود.
وى گفت: شكايت كتبى در ارتباط با پرداخت نشدن حقوق 
كارگران شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه به اين 
اداره ارسال نشده تا در شوراى حل اختالف بدوى بررسى 

و پيگيرى شود.

سرپرست اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعى شهرستان شوش
افزود: كارگران براى مطالبه حقوق خود با ارائه درخواست
كتبى به مراجع هيئت تشخيص اقدام كنند تا اين اداره براى
پرداخت حقوق و مطالبات كارگران رأى صادر كرده و به

صورت قانونى پيگيرى شود.
وى بيان كرد: به صورت شبانه روز پيگير مطالبات به حق
حقوق براى  و  هستيم  تپه  هفت  نيشكر  شركت  كاركنان 

كارگر از هيچ تالش و كوششى دريغ نخواهيم كرد.
علت به  هفت تپه  نيشكر  كشت وصنعت  شركت  كاركنان 
پرداخت نشدن حقوقشان صبح روز سه شنبه با تجمع در
ترافيك موجب  انديمشك   _ اهواز  سراسرى  جاده  مسير 

سنگين خودروها در اين جاده سراسرى شدند.
مسئوالن شهرستان و مديران شركت حقوق پيگيرى  با  اما 
ارديبهشت ماه كاركنان اين شركت چهارشنبه 4مردادماه جارى

به حساب آنها واريز شد.
همچنين با پرداخت يك ماه از حقوق معوق كاركنان شركت
كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ، فعاليت در اين شركت
در كاركنان  ساير  و  كارگران  و  بازگشسته  عادى  حالت  به 

بخش هاى مختلف شركت در حال فعاليت هستند.

نفس هاى خاكى خوزستان در گرماى بى امان مردادى

خبـر

له مقا سـر

قتل 2 كودك اهوازى به علت
 اختالفات مالى نبوده است

حجت االسالم سيد عباس تقوى مفرد رئيس دادگسترى حميديه از 
مختومه شدن 4 هزار و 974 پرونده در اين شهرستان خبر داد و 

گفت: قتل 2 كودك اهوازى به علت اختالفات مالى نبوده است.
خبرنگاران  جمع  در  نشست خبرى  در  تقوى مفرد  عباس  سيد 
رسانه هاى گروهى اظهار داشت: شهرستان حميديه حدود 60 هزار 

نفر جمعيت دارد و مردم آن شيعه و واليت مدار هستند.
وى مردم حميديه را مردمى با ديانت، نجيب و با شهامت توصيف 
كرد و افزود: اهالى اين ديار براى اسالم، نظام اسالمى و حاكميت 
ارزش زيادى قائل هستند ولى با اين حال منطقه محروم و فقيرى 

است.
رئيس دادگسترى حميديه تصريح كرد: با اينكه مردم اين ديار پاى بند 
به اصول اسالمى و انقالبى هستند و اين مسئله را مكرر به اثبات 

رساندند ولى متاسفانه توجه ويژه و خاصى به اينجا نشده است.
وى تاكيد كرد: بايد مسئوالن و دلسوزان نظام اسالمى به فكر 
شهرستان حميديه نيز باشند و براى رفع محروميت در اين منطقه 

چاره انديشى كنند.
تقوى مفرد در ادامه سخنان خود به برخى از اقدامات دادگسترى 
حميديه اشاره كرد و ادامه داد: از بدو ورود تا كنون در همه ساعات 
شبانه روز پذيراى مردم بوده ايم و با روى گشاده مشكالت آنها را 

پيگيرى كرديم.
وى در ادامه بر انجام سريع كارهاى شهروندان تاكيد كرد و افزود: 
نبايد كار مردم را امروز و فردا كنيم بلكه بايد به درخواست هاى آنها 

سريع رسيدگى شود.
رئيس دادگسترى حميديه در ادامه بيان كرد: از آبان ماه سال 1395 
تا كنون 4 هزار و 974 پرونده در دادگسترى اين شهرستان مختومه 
شده و يك هزار و 320 پرونده كيفرى و بيش از 6 هزار پرونده 

حقوقى ساماندهى و به مركز استان ارسال شد.
وى در ادامه به برخى از پرونده هاى خاص در دادگسترى حميديه 
اشاره كرد و در همين ارتباط توضيح داد: يكى از پرونده هايى كه 
بازتاب گسترده اى نيز داشت پرونده قتل 2 طفل اهواز در جنگل 
گمبوعه بود كه در تاريخ 14 دى ماه سال 1395 به ما اطالع داده شد.

تقوى مفرد خاطرنشان كرد: پس از اين موضوع متهم به قتل در كمتر 
از 24 ساعت در اراك دستگير شد و به قتل اين 2 كودك با اسلحه 
اقرار كرد و در همين ارتباط گفت كه آن موقع مشروبات الكى 
مصرف كرده بودم و متوجه نشدم چه كار كردم ولى اين مسئله را 

پزشكى قانونى تائيد نكرد.
وى با اشاره به برخى از شايعات درباره قتل اين 2 كودك اهوازى 
اضافه كرد: اين قتل بر اثر اختالفات مالى نبود، همچنين پزشكى 

قانونى تجاوز را نيز منتفى دانست.
رئيس دادگسترى حميديه با بيان اينكه قاتل و مقتولين هر 3 ساكن 
اهواز بوه اند، يادآور شد: هم اكنون براى اين پرونده كيفرخواست 

صادر و پرونده براى رسيدگى بيشتر به استان ارسال شد.
وى در ادامه از مسئوالن خواست به منظور جلوگيرى از وقوع جرائم 
بيشتر در گمبوعه حميديه در اين جنگل سرمايه گذارى كنند تا به 
يك منطقه گردشگرى تبديل شود و ديگر حاشيه امنى براى بزه 

كاران نباشد.

140 مدرسه چادرى در خوزستان وجود دارد
مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان با اشاره به بيشترين 
عشايرخوزستان،  مناطق  در  خطرآفرين  و  غيراستاندارد  مدارس 
گفت: ساختمان هاى مدارس عشاير بيش از 30 سال قدمت دارند 
همچنين بيش از 85 مدرسه كانكسى و 140 مدرسه چادرى در اين 

مناطق وجود دارد.
حميد قنبرى درباره وضعيت ثبت نام دانش آموزان عشايرى اظهار 
داشت: 14 هزار دانش آموز در سال تحصيلى جارى كه تا پايان 
شهريورماه ادامه دارد مشغول به تحصيل بودند. طبق برآوردهاى 
صورت گرفته تاكنون 50 درصد دانش آموزان عشاير براى سال 

تحصيلى جديد ثبت نام كردند.
وى با بيان اينكه ضمن چالش هاى موجود عشاير داراى قابليت هاى 
متعددى هستند، افزود: يكى از چالش ها عدم دسترسى به خانواده و 
والدين است و 50 درصد ثبت نام شدگان با تالش مديران مدارس 

عشايرى و بدون حضور والدين انجام شده است.
مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان ثبت نام دانش آموزان 
پايه اول را مشكل اساسى دانست و گفت: با توجه به اينكه تعداد 
زيادى از خانواده ها در ييالق به سر مى برند با 7 استان همجوار 
مكاتبات انجام شد به دليل اينكه تا زمانى كه طرح سنجش سالمت 
دانش آموزان صورت نگيرد امكان ثبت نام نهايى دانش آموزان وجود 

ندارد.
وى عنوان كرد: برگزارى طرح سنجش سالمت 2 هزار نفر كار 
پيچيده است به دليل اينكه  دانش آموزان در مناطق صعب العبور و به 
صورت پراكنده زندگى مى كنند اما برگزارى طرح سنجش سالمت 
از تعيين سالمت روحى و جسمى دانش آموز و درصورت نياز محيا 

كردن شرايط الزم براى دانش آموزان استثنايى اهميت دارد.
قنبرى درباره وضعيت اماكن آموزشى مناطق عشايرى بيان كرد: 
به رقم تالش هاى فروان مسئوالن مربوطه براى احداث 76 مدرسه 
و جايگزينى 40 مدرسه كانكسى به جاى چادر اما همچنان شاهد 
محروم ترين مناطق براى سامان دادن به فضاى آموزشى عشاير 

هستيم.
وى تصريح كرد: متاسفانه امسال با توجه به اطالعاتى كه كسب 
كرديم اعتبارى براى ساخت و ساز اماكن آموزشى مناطق عشايرى 
تخصيص داده نشده كه اين مسئله مشكالت جديدى براى اتمام 
پروژه هاى نيمه تمام و تبديل وضعيت مدارس كانكسى و چادرى 

ايجاد مى كند.
مدير آموزش و پرورش عشاير خوزستان با بيان اينكه بيشترين 
مدارس غيراستاندارد و خطرآفرين در مناطق عشاير وجود دارد، 
خاطرنشان كرد:  با توجه به اينكه تعداد زيادى از ساختمان هاى 
مدارس بافت قديمى با قدمت بيش از 30 سال دارند در حال حاضر 
بيش از 85 مدرسه كانكسى و بيش از 140 مدرسه چادرى وجود 

دارد.
وى با بيان اينكه 30 الى 40 مدرسه  كپرى و سنگى در مناطق 
صعب العبور هستند، ادامه داد: وجود چنين مدارسى نيازمند نگاه 

ويژه است.

تخريب يك منزل مسكونى 
در حادثه انفجار گاز در اهواز

معاون عمليات سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى اهواز از مصدوم 
شدن يك نفر بر اثر انفجار گاز در يك منزل مسكونى خبر داد

محمود روزبهانى اظهار كرد: در حادثه انفجار گاز كه ساعت  8:14 
امروز (6مردادماه) دريك منزل مسكونى در  منطقه لشكرآباد رخ داد، 

يك نفر  مصدوم شد.
وى افزود: با اعالم اين حادثه به مركز عمليات آتش نشانى، پس 
از سه دقيقه پنج خودرو از دو ايستگاه آتش نشانى در محل حادثه 

حضور يافتند و عمليات حدود ساعت 10 به اتمام رسيد.
روزبهانى بيان كرد: در اين حادثه منزل مسكونى به طور كامل 

تخريب و يك مرد 47 ساله مصدوم شد.

حادثه كارخانه سيمان خوزستان
 عمدى نبوده است

حادثه  مصدومان  از  يكى  فوت  به  اشاره  با  هفتكل  فرماندار 
كارخانه سيمان خوزستان، وقوع انفجار در حادثه روز گذشته 

را رد كرد
اشاره به حادثه گير كردن دريچه مواد مذاب  اسحاق مرادى با 
كارخانه سيمان خوزستان در رامهرمز كه موجب مصدوم شدن 8 
كارگر در اين حادثه شد، اظهار كرد: يكى از مصدومان كه بر اثر 
سقوط از ارتفاع دچار ضربه مغزى شده بود و ابتدا به بيمارستان 
گلستان و سپس به بيمارستان آريا انتقال يافته بود، متاسفانه فوت كرد.

وى ادامه داد: 7 كارگر مصدومى نيز كه در اين حادثه به علت پرتاب 
مواد مذاب دچار سوختگى شدند، هم اكنون تحت درمان قرار دارند.
فرماندار هفتكل با رد وقوع هر گونه انفجار در حادثه روز گذشته 
كارخانه سيمان در خصوص علت وقوع اين حادثه، تصريح كرد: 
اين حادثه بر اثر سهل انگارى رخ داد. وى گفت: بررسى ها براى 
شناسايى عوامل اين سهل انگارى و غفلت در حال انجام است. 
اما اخبارى مبنى عمدى بودن اين حادثه دريافت نشده و به نظر 

نمى رسد اين حادثه عمدى بوده باشد.

دوگانگى فرهنگ رسمى و عمومى
ادامه از صفحه 1

موسيقى كه در وصف آن گفته مى شود «زبان مشترك انسان هاست» ، در 
ايران به دو گونه تقسيم شده است: موسيقى رسمى و حكومتى و موسيقى 
عمومى و مردمى؛ به ويژه جوان تر ها فاصله بسيار بيشترى با موسيقى 
رسمى دارند. نهادهاى رسمى ساز خود مى زنند و مردم به نوايى ديگر 

گوش مى كنند.
- روز عزاى مذهبى است: شبكه هاى رسمى غرق در سوگ هستند، 
مجرى هاى تلويزيون جامه مشكى به تن مى كنند و با لحنى بغض 
آلوده سخن مى گويند، بر سر در ادارات، بنرهاى سياه عزا نصب مى شود، 
شهردارى ها پرچم هاى سياه را در جاى جاى شهر علم مى كنند، سينماها 
تعطيل است، روزنامه ها، روبان مشكى كنار لوگوى خود رسم مى كنند و 
شبكه هاى تلفن همراه، اين روز را به مشتركان خود تسليت مى گويند. 
برخى از اين ايام نيز تعطيل رسمى است تا مردم بتوانند با آسودگى خاطر 

در مراسم مذهبى عزا، شركت كنند.
اما ناگهان يك اشكال فنى باعث مى شود تا مردم براى چند ثانيه هم كه 
شده، پشت صحنه تلويزيون جمهورى اسالمى را بدون نقاب ببينند و خنده 
هاى مجرى زن در روز شهادت امام جعفر صادق(ع) را به نظاره بنشينند و 
لحظاتى بعد، دوباره «حالت رسمى» همان مجرى را تماشا كنند كه با چه 

بغضى درباره صادق آل محمد(ص) مى گويد!
در ايام تعطيل به مناسب عزادارى، سفرهاى تفريحى چنان اوج مى گيرد 
كه پليس مجبور مى شود جاده ها را به سمت مقصد يك طرفه كند و 

نيروهايش به حالت آماده باش در مى آيند.
اين البته بدان معنا نيست كه عموم مردم، حرمت نگه نمى دارند؛ آنها از 
ديرباز به حرمت چنين ايامى، مراسم عقد و عروسى و جشن را در روزهاى 
عزاى مذهبى برپا نمى كنند و خيلى ها اصرار دارند كه جشن هاى مهمى 
مانند ازدواج را در اعياد مذهبى به پا كنند. ولى دليلى نمى بينند كه در هر 
روزى كه عزاى دينى است، حتماً لباس مشكى تن كنند، گريه سر دهند و 

تمام روز را بغض آلود سخن بگويند.
- يكى از افرادى كه مأموران پليس به پشت بام خانه شان آمده و ماهواره 
شان را جمع كرده بودند خاطره اش را از آن روز چنين تعريف مى كند: 
درجه دارى كه ديش را از جايش مى كند به من مى گفت «با چهار تا 
آجر كه دور بشقاب چيده اى باد همه چيز را مى برد، من پايه هاى ديش 

خودمان را با سيمان و گچ، محكم كرده ام، تو هم اين كار را بكن!»

اين كه 70 درصد از مردم -حتى برخى جمع كنندگان بشقاب ها- ماهواره 
داشته باشند و قانون، داشتن ماهواره را جرم بداند، قطعاً از مصداق هاى جامعه 
اى است كه دچار دوگانگى شده است؛ مردم يك راه مى روند و حكومت حرف 

ديگرى مى گويد.
- پوشش هاى مردم ما نيز درگير اين دوگانگى است. كسانى كه باورهاى 
مذهبى قوى دارند، قطعاً در همه حال مراعات آموزه هاى دينى را مى كنند 
ولى بقيه، به ويژه زنان درگير دوگانگى شديدترى در پوشش هستند؛ شرح اين 

ماجرا  را همه مى دانند.
اين قصه سر دراز دارد و حتى بسيارى از سياسيون را نيز در بر مى گيرد كه در 
خلوت، از لزوم اصالحاتى مانند تغيير رويه در سياست خارجى سخن مى گويند 

ولى در تريبون رسمى، بر اين و آن شعار مرگ نثار مى كنند.
چنين حال و روزى دستكم بخش مهمى از مردم ما را درگير دوگانگى هاى 
رفتارى كرده است. روان شناسان مى گويند نقش بازى كردن مستمر، سالمت 
روانى افراد را نيز با مخاطرات جدى مواجه مى كند و وقتى چنين پديده اى 
عموميت داشته باشد، با جامعه اى كه درگير اختالالت روانى حاصل از دوگانگى 
رفتارى است، مواجه خواهيم بود كه كارآمدى اش را با سرعت زيادى از دست 

مى دهد.
حكومت ها براى حل چنين مشكلى، دو راه بيشتر ندارند: يا مردم را با فرهنگ 

رسمى همراه كنند يا فرهنگ عمومى را به رسميت بشناسند.
همراهى مردم با فرهنگ رسمى، تنها اگر به دليل نهادينه شدن و پذيرفته 
شدن درونى فرهنگ رسمى باشد، مى تواند قابل قبول باشد نه اين كه مردم از 
سر محاسبه گرى، در ظاهر بدان پايبند باشند و هر گاه بتوانند از آن فرار كنند. 
وانگهى اگر مردم فرهنگ پيشنهادى حكومت را بپذيرند، آن فرهنگ، نه رسمى 

و حكومتى كه عمومى خواهد بود.
اما اگر مردم از سر ترس، طمع، محافظه كارى يا به هر دليل ديگر،  تظاهر 
به پذيرش فرهنگ رسمى و حكومتى كنند، «رياكارى» نه پديده اى زشت و 
نابهنجار كه يك رويه عمومى و ناگريز خواهد بود كه در آن، اگر پرده از زندگى 
يكى از رياكاران بيفتد، بقيه رياكاران در نهايت رياكارى، او را تمسخر و نكوهش 
خواهند كرد و چون به خلوت مى روند، خود «آن كار ديگر» را تكرار مى كنند.

اگر حكومت، از ظواهر درگذرد و فرهنگ عمومى را - همان گونه كه هست، 
نه آنگونه كه نمايش داده مى شود - به رسميت بشناسد و در عين پاينبدى به 
اصول در دستگاه هاى حكومتى، وارد زندگى روزمره مردم نشود، قطعاً هم اين 
دوگانگى و رياكارى دسته جمعى از بين مى رود، هم اركان حكومت تقويت مى 

شوند و هم ديندارى قوام بيشترى مى يابد.

 چالش پيش آمده ميان اعضاى انجمن هنرهاى تجسمى و موزه هنرهاى معاصر اهواز زير نظر اداره فرهنگ
و ارشاد خوزستان پس از دو سال براى بازپس گيرى موزه همچنان به سرانجام نرسيده است.

پيگيرى مطالبات كارگران نيشكر هفت تپه از مراجع قانونى



نامه بى پاسخ مؤسس كفش ملى به دولت احمدى نژاد
هرچند بنيانگذار كفش ملى، از ايران رفته و در لندن كسب و كار ديگرى 
راه اندازى كرده بود، تا هفت ماه پيش از مرگ درصدد آن بود كه دوباره كفش 
ملى را زنده كند. او خطاب به على سعيد لو، معاون اجرايى محمود احمدى نژاد 
نوشته بود: «سرور بزرگوارم، جناب آقاى على سعيدلو، با تقديم مراتب ارادت 
و اخالص، بنده رحيم ايروانى مؤسس گروه صنعتى كفش ملى در اسماعيل آباد 
جاده قديم كرج كه در آنجا بيش از 34 كارخانه و در ايران 430 فروشگاه كفش 
ملى تأسيس كرده ام كه حتماً جنابعالى مسبوق هستيد، اينك آواره در انگليس 
هستم. اكنون كه برنامه مهم جناب آقاى رئيس جمهور ايجاد كار است، پيشنهاد 
مى كنم طى تصويب نامه اى كارخانجات بنده را مرجوع دارند، در اين صورت 
حداقل طى سه سال 10 هزار كارگر و كارمند استخدام خواهم كرد. از حضور 
جنابعالى كه هميشه اهل حساب و كتاب بوده و هستيد، استدعا دارم در اين 
مورد با جناب آقاى وزير صنايع مذاكره فرماييد و اطالع دهيد كه فوراً براى اداى 
توضيحات بيشتر به حضورتان شرفياب شوم. بنده فعًال در لندن انگليس هستم 
و چنانچه اوامرى باشد با كمال افتخار در اختيار جنابعالى خواهم بود. به حضور 
مبارك پيشنهاد مى كنم كه اگر شغل دولتى ميل نداريد، رياست گروه صنعتى ملى 
را قبول بفرماييد، خود بنده معاون سركار خواهم شد.» آقاى ايروانى اين نامه را 
براى على سعيدلو ارسال كرد، اما هيچ گاه جوابى دريافت نكرد و هفت ماه پس 
از آن، در روز دوازدهم اسفند سال 1384، در حسرت روشن كردن دوباره چراغ 

كفش ملى درگذشت./تجارت فردا

روابط دختر و پسر به عنوان يك منكر 
در صدا و سيما عادى شده

آيت اهللا ايمانى امام جمعه شيراز در كانال تلگرامى خود با انتقاد از صدا و سيما 
نوشت: روابط دختر و پسر به عنوان يك منكر، عادى شده است. با وجودى كه 
قرآن اين بحث را مطرح كرده، صداوسيما با تمام ابزارى كه دارد، آن را گسترش 

مى دهد و تشويق مى كند!/انتخاب

زدن سپاه به اسم تفنگدار، پياده كردن
 سياست هاى آمريكاست

آيت اهللا احمد جنتى رئيس مجلس خبرگان رهبرى صبح امروز در نشست 
مشترك هيأت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با هيأت رئيسه اين مجلس طى 
سخنانى با اشاره به نقش سپاه و خدمات آن در كشور اظهار داشت: جز اين است 
كه سپاه سينه سپر مى كند، كار مى كند و در تمام عرصه هايى چون عرصه هاى 
خدماتى، بهترين كارها را عرضه كرده است؟  آيت اهللا جنتى تصريح كرد: نبايد 
سپاه را به اسم تفنگدار زد، چون اين سخنان به نوعى پياده كردن سياست هاى 
آمريكاست.  رئيس مجلس خبرگان رهبرى افزود: اينكه بگوييم نظام 38 سال 
اعدام داشته، حرف دشمن است و نبايد در داخل كشور تكرار شود. /انتخاب

كنايه فالحت پيشه به قاليباف و جليلى
حشمت اهللا فالحت پيشه از چهره هاى اصولگراى معتدل مجلس در گفت وگويى، 
با اشاره به اينكه شخصيت هاى چون جليلى و قاليباف كه خود را در معرض 
رأى مردم قرار داده اند و شكست خوردند آيا مى توانند اصولگرايان را متحول 
كنند گفت: آن بخش از نخبگان اصولگرا كه خودشان را در معرض رأى مردم 
گذاشتند و ضعف هايشان پيداشده است و نتوانستند راى بياورند اين ها ديگر 
نمى توانند اصولگرايى را احيا كنند، احياى اصولگرايى نيازمند چهره هاى جديد 
گفتمان جديد و برنامه هاى جديد است و اتفاقا افرادى كه حتى در شكست 
اصولگرايان در گذشته نقش داشتند، براى اين كه انتخابات رياست جمهورى را 

احيا كنند يا در برابر مشكالت ديگر اصولگرايى بربيايند./انتخاب

دادستان تهران ادعاهاى بقايى را تكذيب كرد
دادستان عمومى و انقالب تهران، ادعاهاى حميد بقايى در مورد وضع برخى 
زندانيان را تكذيب كرد. عباس جعفرى دولت آبادى با تكذيب اظهارات حميد 
بقايى در مورد وضع برخى زندانيان و ساير موارد ادعا شده  افزود : با توجه به 
ادعاهاى بقايى در مورد وضع يك زندانى، امروز گزارشى از پرونده متهم از 
دادسراى ناحيه 37 تهران اخذ شد و داديار ناظر زندان دادسرا روز پنجشنبه با 
زندانى مالقات كرد كه نشان مى دهد اقدامات دادسرا در مورد زندانى از جمله 
صدور قرار تأمين طبق مقررات ، صورت گرفته و به عالوه حسب گزارش 
رئيس زندان و داديار ناظر زندان، زندانى در ايام بازداشت از امكان مالقات، 
خدمات پزشكى و تماس هاى تلفنى متعدد با خانواده اش برخوردار بوده است. 
وى افزود : در ضمن آقاى قاسم زاده بازپرس پرونده، اظهارات آقاى بقايى در 
مورد آقاى حسين فريدون را تكذيب كرد و ادعاهاى مطروحه در مورد انفرادى 
بودن حميد بقايى در بند 209 با توجه به نامه وزارت اطالعات به دادستانى 
تهران را كذب خواند و دادستانى تهران بر همين مبنا، با توجه به اظهارات ديشب 
حميد بقايى، نامبرده را به اتهامات جديد مجدداً تحت تعقيب قضايى قرار داده و 
پرونده قبلى وى به زودى با صدور كيفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد./

خبرگزارى صدا و سيما

صادق خرازى دبيركل حزب ندا شد
عنوان  به  ندا  حزب  مركزى  شوراى  جديد  اعضاى  سوى  از  خرازى  صادق 
دبيركل اين حزب انتخاب شد.سومين كنگره حزب نداى ايرانيان پنجشنبه 5 
مرداد با حضور شخصيت هاى سياسى و حزبى در مركز همايش هاى صدا و 
سيما برگزار شد. بعد از مراسم افتتاحيه، انتخابات اعضاى شوراى مركزى برگزار 
شد كه اسامى منتخبين به اين شرح است: صادق خرازى، مجيد فراهانى، محمد 
بيرانوندى، سجاد سالك، عيسى چمبر، كاوه قديرى، على بختيارى، مسعود 
حسابگر، شهاب طباطبايى، سعيد نورمحمدى، مرضيه اميرى، عباس سلطانى، 
امير شهال، نيما پروين، هادى شفيعى، كوثر فرهادى، احسان ارجمند حقيقى، 
نويد مقدم، سيد احمد موسوى، هيرش رضايى، فرزاد راد بوى، داوود روشنى، 
ابوالفضل كزازى، عليرضا ايزدى و مرتضى صفرى.همچنين صادق خرازى به 
عنوان دبيركل حزب ندا انتخاب شد. پيش از اين مجيد فراهانى دبيركلى اين 

حزب را برعهده داشت./تسنيم
واكنش نماينده مجلس به اظهارات بقايى

در  بقايى  اظهارات  اينكه  بيان  با  مجلس  قضايى  و  حقوقى  كميسيون  عضو 
چهارچوب همان مبارزات عليه برخورد دستگاه قضا با فساد است، گفت: 
اقداماتى كه همراه با دشمنان است و براى تهييج مردم عليه نظام و اركانش 
انجام مى شود هم از بزرگترين فساد هاست. محمدعلى پورمختار در واكنش به 
اظهارات توهين آميز حميد بقايى درباره قوه قضائيه اظهار كرد: خب اينكه كسى 
مثل بقايى اتهامى متوجهش باشد طبيعتاً براساس همين قوانين موجود در آيين 
دادرسى و بر اساس نوع اتهام مى آيند و قرارى برايشان صادر مى كنند كه اين قرار 
هم بايد متناسب با آن جرم باشد و وقتى نتواند اين را توديع كند در بازداشت 
به سر مى برد تا تعيين تكليف شود. نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ درمجلس 
خاطر نشان كرد: اين نوع صحبت ها كه در بين مردم بيان مى شود و ايجاد 
تشويش مى كند وكاركرد عدالت محورانه قوه قضائيه را سياسى جلوه مى دهد، 
ظلم به قوه قضائيه است.عضو كميسيون حقوقى وقضايى مجلس گفت: چنين 
اظهاراتى در راستاى همان اقداماتى است كه از چندى پيش عليه مبارزات جدى 
قوه قضائيه با فساد آغاز شده است. نگاهمان به فساد نبايد اين گونه باشد كه 
فقط اختالس، فساد است، بلكه مفاسد ادارى وسياسى هم وجود دارد، همچنين 
اقداماتى كه همراه با دشمنان است و براى تهييج مردم عليه نظام و اركانش انجام 

مى شود هم از بزرگترين فساد هاست.پورمختار اضافه كرد: بقايى هم در همين 
چهارچوب بايد متوجه باشد كه فقط بايد پاسخگوى اتهاماتش باشد وگرنه 
مردم نوعاً درجريان مسائل نيستند و اين نوع صحبت كردن ها مصداق تشويش 
اذهان عمومى و تهمت زدن است و طبيعتاً بايد پاسخگو باشد. وى تصريح كرد: 
از قوه قضائيه انتظار داريم دراين خصوص، اقدام و روشنگرى كند تا با اين 
مظلوم نمايى ها كه نوعاً دربين مجرمان و متهمان رواج دارد، ذهن مردم نسبت به 

قوه قضائيه مخدوش شود./ميزان

گزارشى محرمانه از ارزيابى وزرا به روحانى داديم
به  ان شاءاهللا  كرد:  اظهار  اسالمى  شوراى  مجلس  اميد  فراكسيون  رئيس 
كابينه اى كه مد نظر رئيس جمهور و ماست، برسيم. محمدرضا عارف در 
خبرنگاران  جمع  در  ايرانيان  نداى  حزب  سراسرى  كنگره  سومين  حاشيه 
در پاسخ به سوالى در خصوص آخرين جلسات فراكسيون اميد با رييس 
جمهور گفت: هفته گذشته به ايشان گزارشى داديم، در عين حال با ايشان 
ارتباط داريم كه ان شاءاهللا به كابينه اى كه مد نظر ايشان و ماست، برسيم.وى 
خاطرنشان كرد: نوبت ماست كه به اعتماد مردم پاسخ دهيم. انتظار مردم 
كارايى بيشتر دولت روحانى است.نماينده تهران افزود: گزارشى محرمانه 
و  كارآمدتر  دولتى  اميدواريم  و  داديم  روحانى  آقاى  به  وزرا  ارزيابى  از 

پاسخگوتر داشته باشيم./ايسنا

نگذاشتند كروبى را ببينم
الياس حضرتى نماينده اصالح طلب مجلس دهم در صفحه توئيترش نوشت: 
وكالى ملت موظف به پيگيرى مطالبات ملت هستند. متاسفانه ديشب و امروز 
صبح على رغم حضور در بيمارستان و مذاكره و تالش بسيار اجازه مالقات_
محصورين ميسر نشد!الزم به ذكر است چند روز پيش مهدى كروبى نامزد 
معترض و محصور انتخابات رياست جمهورى 88 به علت عارضه قلبى در 

بيمارستان بسترى شده بود.
تكذيب صحبت هاى حميد بقائى

رئيس بيمارستان بقية اهللا گفت: همراه يكى از اساتيد به ديدار حميد بقائى براى 
بررسى روند درمانى وى رفتيم مالقات ما دو سه دقيقه بيشتر طول نكشيد 
و صحبتى جز روند درمان صورت نگرفت. تقى پور رئيس بيمارستان بقية اهللا 
گفت:  در فضاى مجازى صحبت هايى از طرف آقاى بقايى مبنى بر اينكه بنده 
از طرف تمام پرسنل از اينكه از مالقات احمدى نژاد با وى جلوگيرى كرده 
عذرخواهى كرده ايم، منتشر شده و بنده صحبت ها را تكذيب مى كنم. وى 
افزود: بنده همراه يكى از اساتيد كه جراح عمومى هستند به ديدن حميد 
بقائى رفتيم تا روند درمانى وى را جويا شويم. وى ادامه داد: حميد بقائى 
دو روز در بيمارستان ما بسترى بود و بنده تنها دو سه دقيقه براى بررسى 
درمانى وى در اتاق حاضر شدم اسمى از احمدى نژاد و قوه قضاييه برده 
نشد.وى تصريح كرد: در اين مالقات دكتر خاتمى جراح عمومى و دو نيرو 
از قوه قضائيه حضور داشتند كه مى توانند صحت گفته هاى بنده را تأييد 
كنند. در اين مالقات، حميد بقائى خواست وارد حواشى شود، اما بنده گفتم 
صحبت هاى  هنوز  و  نكن  مطرح  را  ديگرى  مسأله  درمانى،  مسائل  جز  به 
بقائى شروع نشده، تمام شد. تقى پور گفت: وقتى كه در اتاق بقايى براى 
بررسى روند درمانى حاضر شدم، وى از درد شكم گله مند بود و گفت كه 
دو هفته غذا نمى خورد و بنده نيز به وى گفتم كه سونوگرافى و آزمايشات 
قلب همه طبيعى است و هيچ مشكلى را نشان نمى دهد.وى در پايان گفت: اگر 
در جريان روند درمانى براى بيمارى مشكلى پيش آيد، ما عذرخواهى مى كنيم، 
اما در مالقات با حميد بقايى مطلقاً عذرخواهى صورت نگرفت، زيرا در روند 

درمان مشكلى نبوده و حرف ديگرى نيز صورت نگرفت./فارس

واكنش كنايه آميز ابطحى به سخنان بقايى
محمد على ابطحى گفت: چقدر بى جنبه اند. اقاى بقايى چند روز رفته زندان،
ميگويد اين نظام سقوط مى كند.سپس ميگويد برويد زندان ها را ببينيد. انگار
كهريزك در عهد دقيانوس بوده و مرتضوى هم رفيق بطلميوس! كه نشده در آن

دوران به زندان ها سر بزنند. 

فراكسيون اميد به روحانى ليست نمى دهد
عضو هيأت رئيسه فراكسيون اميد مجلس گفت: نه بنا داشتيم و نه داريم كه
ليست پيشنهادى به رئيس جمهور بدهيم. محمدرضا تابش نماينده مردم اردكان
و عضو هيأت رئيسه فراكسيون اميد مجلس شوراى اسالمى، درباره آخرين
وضعيت فراكسيون متبوعش براى كابينه دولت دوازدهم، اظهار داشت: ما نه
بنا داشتيم و نه داريم كه ليست پيشنهادى به رئيس جمهور دهيم بلكه ارزيابى
عملكرد وزرا كه بر مبناى يك كار تخصصى، آمارى و نظرسنجى تهيه شده بود
را به رئيس جمهور ارائه داديم كه حتما اين نظرات را اعمال خواهد كرد. وى افزود:
سلسله نشست ها و جلسات فراكسيون اميد مجلس بر اساس روال قبلى و دستور
كارهاى مشخص خود ادامه خواهد داشت. عضو هيأت رئيسه فراكسيون اميد مجلس
شوراى اسالمى همچنين تصريح كرد: ما هنوز تصميمى براى برگزارى جلسه ارزيابى
وزراى معرفى شده نداريم و اگر بنا بر برگزارى چنين جلسه اى داشته باشيم پس

از معرفى وزرا از سوى رئيس جمهور خواهد بود./ فارس

مصوبه اى به معناى كوپنى شدن مواد مخدر نداريم
حجت االسالم والمسلمين حسن نوروزى در پاسخ به اينكه آيا راهكار قانونى
براى مصوبه كميسيون قضايىـ  مربوط به درمان معتادان و تامين نياز آنها به نحو
صحيحـ  پيش بينى شده كه اين افراد پس از درمان مجددا به اعتياد روى نياورند،
گفت: اين مسائل مربوط به آيين نامه اى است كه ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه
خواهد كرد. در واقع چگونگى كار و اجراى آن براساس اين آيين نامه صورت
مى گيرد. وى افزود: علت اين مصوبه قطع رابطه ميان قاچاقچى و افراد معتاد
است. اما متاسفانه اخيراً به ظرافت، اظهارنظرها و انتقاداتى را مطرح كردند كه
ماده واحده الحاقى به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر را ملغى كنند. اين
عضو هيأت رئيسه كميسيون حقوقى و قضايى مجلس خاطرنشان كرد: مصوبه
كميسيون به معناى كوپنى شدن مواد يا برگشت به قبل از انقالب و آزاد شدن
ترياك نيست. بلكه از طريق شناسايى و تأمين نياز معتادان به نحو صحيح با

استفاده از موادى رقيق تر درمان و معالجه آنها انجام مى شود./ خانه ملت

اگر رأى گيرى تمديد مى شد، 
كل آرا را باطل مى كردند

در پى درج خبرى در يكى از پايگاه هاى خبرى به نقل از منتجب نيا با تيتر
«5 ميليون نفر در صف ها ماندند و نتوانستند رأى بدهند»، مركز اطالع رسانى
وزارت كشور با صدور يك يادداشت رسانه اى ضمن رد اين اظهارات توضيحاتى
را به شرح ذيل جهت تنوير افكار عمومى منتشر كرد. در بخشى از اين اطالعيه آمده
است: در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهورى و پنجمين دوره شوراهاى
اسالمى كشور، وزير محترم كشور به استناد ماده(20) قانون انتخابات رياست
جمهورى و بنابر بر ضرورت و حق قانونى خود اقدام به تمديد پياپى انتخابات تا
ساعت 24 كرد. اما شوراى نگهبان با استناد به همان ماده قانونى اعالم كرد در صورت
تمديدزمان اخذراى تا روز آينده (بامداد30 ارديبهشت 1396) ناظرين خود را از
شعب فرا مى خواند واقدام به ابطال كل آرا و يا آرايى كه پس از ساعت 24
اخذ گرديده است مى كند. در چنين شرايطى وزيركشور جهت صيانت از آراى
مردم و جلوگيرى از ابطال انتخابات حاضر به پذيرش درخواست شوراى محترم

نگهبان شد./ روابط عمومى وزارت كشور
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سى سيا

نو اصول گرايى نه، كهنه اصول گرا باشيد
اصول گرايى امروز كسانى را در اردوگاه خود دارند كه مى توانند ميان آن ها و مردم آشتى 
برقرار كنند. ناطق نورى و على الريجانى نمونه بارز اين افراد هستند. كسانى كه به اين نتيجه 

رسيده اند كه اعتدال تنها راه نجات كشور است.
برخى در جريان راست ايران به دنبال رنسانس هستند. آن ها مى خواهند «نو اصول گرايان» 
اصول گرايى باشند. بعد از مجلس هشتم پرچم نواصول گرايى در دستان زاكانى و دوستانش 

قرار گرفت و حاال اين بيرق را قاليباف بلند كرده است و دم از نواصول گرايى مى زند. 
باور  اين  «به  نوشت:  مى نامد  انقالبى  جوانان  او  كه  كسانى  به  خطاب  نامه اى  در  او 
اصلِى  مطالباِت  از  يكى  اصول گرايى»  جرياِن  كنِش  نحوه  در  اساسى  «تغييِر  كه  رسيدم 
امروزِ شما جواناِن مومن و دلسوزِ انقالب و كشور است. امروز ديگر روشن است كه 
اصول گرايى بايد با حفِظ مبانى و ارزش هاِى انقالبِى جمهورِى اسالمى، در نگرش و 
شيوه سياست ورزى خود متحّول شود و با گفتمان و چهره هايى نو، حركت در راستاِى 

«نو اصول گرايى» را هرچه زود تر آغاز كند.» 
نواصول گرايى يعنى اصول گرايان از شرايط فعلى و نگاه جامعه نسبت به خود آگاه هستند 
و مى دانند كه در دهه 90 سبد راى قدرتمندى ندارند و نمى توانند به واسطه راى حاميان 

خود اصالح طلبان را از صحنه خارج كنند. 
در اين ميان بايد از اين اصول گرايان پرسيد چرا كار اصول گرايان به جايى رسيده است 

كه جامعه ايرانى حاضر نيست راى خود را به صندوق  آن ها بيندازد؟ 
پاسخ اين سوال روشن است. مردم برخى از اصول گرايان را نماد افراط و افراطى گرى 
مى دانند. بخشى از اصول گرايى در اين سال ها رفتارى از خود نشان داده است كه مردم 
اصول گراى  مجلس  سه  اتفاقات  برگردند.  قدرت  صحنه  به  آن ها  نيستند  حاضر  ديگر 

هفتم، هشتم و نهم به خوبى حكايت از اين معنا دارد. 
اين جريان با برچسب زدن به رقباى سياسى خود تالش كرد اصالح طلبان را از صحنه 
سياسى كشور خارج كند. آن ها حتى با برچسبى مانند «ساكت فتنه» برخى دوستان سابق 

خود را هم از صحنه سياسى كشور خارج كردند. 
اين بداخالقى هاى سياسى به ويژه بعد از سال 84 پررنگ شد. 

چند  نتايج  برگردانند.  روى  اصول گرايى  جريان  از  مردم  شد  باعث  تندروى ها  همين 
انتخابات اخير به خوبى حكايت از اين مسئله دارد. 

به عقيده نگارنده اصول گرايان براى احياى خود احتياجى به نواصول گرايى ندارند و بهتر 
است به گذشته خود برگردند و كهنه اصول گرايان استفاده كنند. در سال هاى نه چندان 

دور راست گرايان مقبوليت بيشترى در فضاى سياسى كشور داشتند. 
مردم  و  آن ها  ميان  مى توانند  كه  دارند  خود  اردوگاه  در  را  كسانى  امروز  اصول گرايى 
آشتى برقرار كنند. ناطق نورى و على الريجانى نمونه بارز اين افراد هستند. كسانى كه 
در سال هاى گذشته در كنار اصول گرا بودن به اين نتيجه رسيده اند كه اعتدال تنها راه 

نجات كشور است. 
آن ها مى خواهند دامن اصول گرايى را از دامن افراط پاك كنند. شايد همين رفتار باعث 

شد در اين سال ها بخشى از اصول گرايان آن ها را از خود طرد كنند. 
به كسانى كه مى خواهند طرحى نو در جريان اصول گرايى دراندازند بايد گفت، بحران 

اصول گرايى را در خود جستجو كنند و هرچه زود تر به گذشته رجعت كنند. 
رنسانس  به  احتياج  بكشند  نفس  كشور  آينده  سياسى  فضاى  در  مى خواهند  آن ها  اگر 

ندارند اجتياج به رجعت دارند. رجعت به كسانى كه مردم آن ها را قبول دارند. 
رقيب  به  را  انتخابات  وقتى  كه  برگردند  زمانى  به  اصول گرايان  دارند  دوست  مردم 
واگذار كردند به فاتح انتخابات دوم خرداد 76 قبل از اعالم نتايج رسمى تبريك بگويد. نه 
اصول گرايانى كه بعد از اعالم نتايج رسمى همچنان پيام تبريك خود را به رييس جمهور 

منتخب دريغ مى كنند.

شـت ا د د يا مصطفى داننده

هر چه به روز تحليف حكم رييس جمهورى حسن روحانى نزديك تر 
مى شويم وضعيت شفاف تر مى شود. در كنار نارضايتى اصالح طلبان 
از اتفاقات داخلى كابينه، البى ها ادامه دارد.  گروه هاى داخلى مجلس، 
سياستمداران چپ و راست، احزاب و حتى اساتيد دانشگاه به دنبال نقش 

آفرينى و تاثير گذارى بر تركيب كابينه هستند.
 چند روز پيش محمود صادقى از نمايندگان اصالح طلب مجلس روايتى 
از جلسه با حسن روحانى درباره كابينه منتشر كرد كه حاوى اطالعاتى 

تازه بود.
 صادقى با بيان اينكه روحانى سيستم چينش كابينه پيشنهادى و مشورت 
درباره آنها را در جلسه با نمايندگان ليست اميد تشريح كرده است. او اظهار 
كرد: «ايشان گفت از سه دسته به من ليست دادند. يك دسته ستاد انتخاباتى 
ايشان با محوريت آقايان بانك و شريعتمدارى؛ دسته دوم اصالح طلبان با 

محوريت آقاى جهانگيرى كه ليستى را به ايشان داده اند. آقاى 
روحانى گفت من به آقاى جهانگيرى گفتم فكر كن خودت 
رييس جمهور هستى و مى خواهى كابينه را بچينى و همان افراد را 
به من معرفى كن. دسته سوم هم اصولگرايان معتدل بودند كه به 
ايشان ليست داده اند. آقاى روحانى گفت در نهايت همه اينها را 
دفترم جمع بندى كرده است. ايشان گفت در كنار اينها دو عامل 
تعيين كننده هم وجود دارد. اول نظرات رهبرى و دوم هم راى 

اعتماد مجلس.» 
 گزارش ها از آن حكايت دارد كه تاكنون ابقاى حدود 6 وزير 
قطعى شده است. گمانه زنى هاى حاكى از آن است كه قاضى 
زاده هاشمى وزير بهداشت، زنگنه وزير نفت و ظريف وزير 
خارجه از اين گروه هستند. همچنين احتمال ابقاى محمود 

حجتى به عنوان وزير كشاورزى افزايش يافته است.
محمود واعظى وزير ارتباطات مى گويد قطعا از اين وزارت خانه 
جدا مى شود، اما در كابينه باقى خواهد ماند. ظاهرا او به پست 
رياست دفتر رييس جمهور نزذيك شده است. واعظى در اين 

باره گفت: «صحبت هايى با من شده كه به همكارى خود در دولت ادامه 
دهم.» نصراهللا جهانگرد و سورنا ستارى براى اين پست مطرح شده اند.  

در همين حال فخرالدين دانش آشتيانى وزير كنونى آموزش و پرورش 
اعالم كرده است كه قطعا در كابينه نخواهد بود. او گفته است كه داليل عدم 

حضورش را به رييس جمهور اعالم كرده است.
 در مورد وزير علوم گمانه زنى ها حاكى از آن است كه فرهادى نيز قطعا 
در كابينه آينده حضور نخواهد داشت. هنوز گزينه هاى جدى اين پست 

حساس و مهم مشخص نشده اند.  
درباره وزير ارشاد در گزارش هايى كه منتشر شده است صالحى اميرى 
وزير كنونى و عباس صالحى معاون وزير از گزينه هاى اصلى نشستن بر 
اين كرسى هستند. اما روز گذشته گزينه عجيبى براى اين وزارت خانه مهم 

مطرح شد. گفته مى شود مرتضى بانك احتماال به عنوان وزير ارشاد به 
مجلس معرفى شود. اخبار از جدايى قطعى صالحى اميرى از وزارت ارشاد 
حكايت دارد. با اين حال هنوز نميتوان اعتبار زيادى براى اين گزارش قائل 
شد. مرتضى بانك رييس ستاد تهران حسن روحانى بود و بيشتر سوابق اش 

سياسى و اقتصادى است.  
از  بسيارى  است.  كابينه  اقتصادى  اعضاى  سر  بر  چالش  بيشترين  اما 
نمايندگان مجلس درباره نحوه چينش اقتصادى كابينه نگرانى دارند. از 
سوى ديگر اساتيد برجسته اقتصاد نيز در اين باره هشدار هايى داده اند. 
انتشار گزارش هايى درباره احتمال ابقاى محمد باقر نوبخت در سازمان 
مديريت و برنامه ريزى، ابقاى ولى اهللا سيف در بانك مركزى و همچنين 
پيشنهاد محمد نهاونديان به عنوان وزير اقتصاد نگرانى ها را تشديد كرده 
است به گونه كه بيش از 70اقتصاد دان برجسته روز گذشته در نامه اى به 

رييس جمهور در از مطرح شدن برخى گزينه ها براى پست هاى اقتصادى 
ابراز نگرانى كردند.

شواهد نشان مى دهد جدايى على طيب نيا وزير اقتصاد از كابينه قطعى 
است. 

براى وزارت صنعت نيز جدايى نعمت زاده قطعى شده است و نام ويسه 
بيش از گزينه هاى ديگر مطرح است. رضا ويسه به عنوان يكى از معماران 
صنعت خودرو ايران شناخته مى شود او سابقه رياست هيات عامل سازمان 

گسترش و نوسازى صنايع ايران را در كارنامه خود دارد. 
اما پر تنش ترين بحث ها بر سر وزارت كشور است. اصالح طلبان به 
شدت به دنبال كنار گذاشتن رحمانى فضلى هستند و از طرف ديگر شواهد 
نشان مى دهد رحمانى فضلى از حمايت الريجانى و برخى نزديكان حسن 

روحانى برخوردار است. 
اما الريجانى اين مسئله را تائيد نمى كند. او روز گذشته در اين باره گفت: 
«در انتخاب وزرا هيچ بده بستانى بين دولت و مجلس نيست و واردكردن 

كشور به اين حواشى باعث غفلت از موضوعات اصلى مى شود.» 
هنوز مشخص نيست تكليف وزارت كشور چه مى شود، اما در كنار نام 
رحمانى فضلى نام محمد شريعتمدارى و مجيد انصارى براى اين وزارت 
خانه مطرح است.   وزارت اطالعات نيز از جمله وزارت خانه هايى است 

كه تكليف نامعلومى دارد. 
يكى ديگر بحث هاى مهم هفته هاى اخير، پيشنهاد يك يا چند وزير زن به 
مجلس بوده است. فعاالن زن و اصالح طلبان البى گسترده اى براى تحقق 
اين موضوع انجام داده اند و ظاهرا اين البى ها هنوز ادامه دارد. شهيندخت 
موالوردى نزديك ترين گزينه از ميان زنان به وزارت است. او يكى از گزينه 
هاتى جدى وزارت اموزش و پرورش است. در كنار موالوردى 
نام هايى همچون اشرف بروجردى و الهه كواليى براى وزارت 

مطرح شده اند 
با اين حال برخى نمايندگان مى گويند پيشنهاد وزير زن منتفى 
شذه است و روحانى قصد دارد از زنان در پست معاونت و 

مديركل و پست هاى ديگر در دولتش استفاده كند.   
براى وزارت ورزش نيز گمانه زنى ها حاكى از آن است كه 

سلطانى به عنوان گزينه پيشنهادى به مجلس معرفى مى شود. 
شواهد نشان مى دهد كنار رفتن مصطفى پور محمدى از وزارت 
دادگسترى قطعى است. هنوز مشخص نيست چه كسى شانس 

بيشترى براى رسيدن به اين وزارتخانه را دارد. 
با وجود اينكه پيش از اين اخبار و گزارش ها از كنار گذاشتن 
قطعى على ربيعى از وزارت كار و رفاه حكايت داشت اما در 
هفته هاى اخير احتمال معرفى او به مجلس به عنوان گزينه 
پيشنهادى افزايش يافته است. محمد ستارى فر يكى از گزينه 
هاى احتمالى اين وزارت خارنه به حساب مى آيد او در دولت 

اصالحات رييس سازمان برنامه ريزى بود. 
به نظر مى رسد براى وزارت راه و مسكن نيز عباس آخوندى وزير كنونى 
به مجلس معرفى خواهد شد. معاون او پيروز حناچى معاون آخوندى يكى 

از گزينه هاى ديگر اين پست است. 
در حوزه معاونان احتمال ابقاى ابتكار در رياست سازمان محيط زيست 
بسيار باالست، اما اگر شهيندخت موالوردى به عنوان وزير به مجلس 
معرفى شود  روحانى براى معاونت امور زنان بايد به دنبال گزينه جديدى 

باشد. 
ظاهرا سورنا ستارى تمايلى به ماندن در كابينه ندارد. او كه اكنون معاون 
فناورى رييس جمهور است، با وجود عدم تمايل شخصى اش يكى از 

گزينه هاى وزارت علوم  و وزارت ارتباطات به حساب مى آيد. 

از نگرانى درباره كابينه اقتصادى 
تا ابهـام  درباره معـرفى «وزير زن»

انتشار گزارش هايى درباره احتمال ابقاى محمد باقر نوبخت در سازمان مديريت و برنامه ريزى، ابقاى سيف در بانك مركزى و همچنين
 پيشنهاد محمد نهاونديان به عنوان وزير اقتصاد نگرانى ها را تشديد كرده است به گونه كه بيش از 70اقتصاد دان برجسته روز گذشته در نامه اى

 به رييس جمهور در از مطرح شدن برخى گزينه ها براى پست هاى اقتصادى ابراز نگرانى كردند.



سيدرحيم آقازاده

ــود كه  كابينه به گروهى از مقامات دولتى گفته ميش
ــى دولت را بر  ــاخه اجراي به طور معمول وظيفه ش
ــاى جهان اعضاى  ــور ه ــده دارند در اغلب كش عه
ــاير  ــه را وزيران دولت يا س ــده كابين ــكيل دهن تش
ــت وزارتخانه ها تشكيل ميدهند  مسئوالن  سرپرس
.تعداد نفرات تشكيل دهنده كابينه ها در كشور هاى 
ــى معموال بين 10 تا 20 نفر  مختلف فرق ميكند ول

هستند. 
ــكيل كابينه با توجه به استعداد  در هر جامعه اى تش
ــردن از تمام قابليت  ــانى و بهره ب ــاى نيروى انس ه
ــتانه تشكيل كابينه  ــكل ميگيرد، درآس ها  موجود ش

پيشنهادى دولت دوم،تدبير و اميد هستيم.
ــتان  ــكالت فراوان گريبانگير اين اس با توجه به مش
ــز گردها،  ــه فاجعه ري ــه جدى ب ــد عدم توج مانن
ــال آب از كارون،ناهماهنگى  ــوع جنجالى انتق موض
ــفر رهبر  ــاورزى س در اجراى طرح زمين هاى كش
ــتان و دشوارى هاى ديگر، ميزان آراى  انقالب به اس
ــتانى ها بر ابقاى دولت را ميتوان فرصت  باال خوزس
ــراى جبران عقب ماندگى ها  جديد به دولتمردان ب

دانست.
ــهم خوزستان از كابينه دولت  در خصوص اينكه س
ــى به  ــت با يك فعال سياس دوازدهم چه اندازه اس

گفتگو نشستيم.
ــريه  ــال درويش  در گفت و گو با خبرنگار نش جم
بامداد مى گويد: خوزستان يكى از استان هاى بزرگ 
ــت و اهل نظر معتقدند كه نبض  ــور اس و غنى كش

ايران در خوزستان مى تپد.
وى اضافه كرد: خوزستان منبع نفت، گاز ،الكتريسيته 
است و دو سازمان بزرگ كشور يعنى سازمان آب و 

برق و صنعت نفت در آن قرار دارند.
ــتان افزود: در گذشته  دبير حزب اعتماد ملى خوزس
ــتفاده  براى ورود افراد به كابينه از روش پلكانى اس
ــازمانى را بر  ــى مديريت س مى كردند زيرا هر كس
عهده مى گرفت شايستگى آن سازمان را نيز داشت.
ــكله  ــا توجه به وجود اس ــان كرد: ب ــر نش وى خاط
ــادان، چعبده، بندر  ــهر، آب ــى كه در بندر خرمش هاي
ــهر ، شادگان و هنديجان وجود  امام خمينى ، ماهش
ــتان نيز  ــع فعال از نظر تجارى در اس ــن مناب دارد اي
ــتند و با توجه به طرح 550 هزار هكتارى  مهم هس
ــاورزى  ــك نيز بايد محصوالت كش ــده نزدي در آين

خوزستان افزايش پيدا كنند.

وى ادغان كرد: با توجه به همه اين مسائل و وجود 
ــازمان اب و برق، نفت،كشاورزى و  وزارت نيرو، س
ــتان انصاف نيست كه سهم خوزستان  تجارت در اس

در كابينه دولت دوازدهم ناديده گرفته شود.
ــدام وزارتخانه ها  ــه ك ــش در خصوص اينك دروي
ــد مى گويد:  ــتان را دارن ــتگى حضور خوزس شايس
ــاورزى و با  ــاى نفت، تجارت،كش ــه ه وزارت خان
توجه به شايستگى جوانان در دفاع مقدس و قدمت 
ــتان همين وزارت خانه ها مى  سابقه ورزش در اس

توانند خانه مناسبى براى وزرا باشند.
ــتانى  ــزود: فردى كه به عنوان وزير از هر اس وى اف
ــور به  ــد به تمام نقاط كش ــود  باي ــه انتخاب ميش ك
ــان توجه كند اما شكى نيست كه يك فرد  طور يكس
ــتر از ديگران به كمبود هاى   ــتانى بهتر و بيش خوزس
ــورمان است كه از  ــت و به نفع كش واقف و اگاه اس
ــرده حداقل دو وزارت  ــن وزارت خانه هاى نام ب بي

خانه به خوزستان تعلق بگيرد.
ــى توضيح داد: هر چقدر خوزستان  اين فعال سياس
پيشرفت كند و به سوى توسعه برود نفع آن متوجه 
ــود چرا كه عمده ترين و بزرگترين  كل كشور ميش
سرمايه گذارى ها در استان خوزستان اتفاق مى افتد.
درويش ادامه داد: ضمن اينكه در خوزستان نيروهاى 
ــدى وجود دارد كه امتحان خود را  مجرب و توانمن
ــت گذرانده اند و داراى  در مديريت كالن با موفقي
ــتيم كه عالوه بر  ــابقه هستند بنابراين استانى هس س
ــتعداد طبيعى،نيروهاى توانا و مديران موفقى نيز  اس

داريم.
ــردم اهواز  ــده منتخب م ــفى، نماين ــون يوس  هماي
ــالمى در اين  ــوراى اس ــن دوره مجلس ش در دهمي
ــى گويد: در حال رايزنى و پيگيرى اين  خصوص م
موضوع كه خوزستان نيز در كابينه دوازدهم سهمى 

داشته باشد،هستيم .
ــاى توانمند ايرانى  ــه بايد از نيروه ــا بيان اينك وى ب
ــتفاده كرد  ــراى ورود به وزارتخانه ها اس و جوان ب
تصريح كرد: تالش نمايندگان و مسئولين استان اين 
ــتان براى وزارتخانه  ــت كه نيروهاى توانمند اس اس
ــتان  ــود. اين حق اس ــا به دكتر روحانى معرفى ش ه
ــهمى در كابينه دولت داشته  ــتان است كه س خوزس

باشد.
ــواز در مجلس اظهار  ــارى نماينده مردم اه على س
ــتان خوزستان جزيى از كشور است بنابراين  كرد:اس

بايد از نيرو ها و وزيران خوزستانى در كابينه دولت
دوتزدهم  بهره گرفته شود.

ــيلى دارد ــه داد: هر وزارت خانه اى پتانس وى ادام
ــتانى و هر كدام از آنها حداقل از چند وزير خوزس
ــد از گزينه ها و ــد و دولت نيز باي ــتفاده كرده ان اس
ــتفاده ــتان وجود دارند اس ــيل هايى كه در اس پتانس

نمايد.
ــارى افزود: دولت بايد از نيروهايى كه در وزارت س
ــت فرهنگ و ارشاد اسالمى خانه هاى نفت،بهداش
ــل و از انها بهره بگيرند ــان عم جا دارند طبق قولش
ــوع را مورد دقت ــه انها توجه كنند و اين موض و ب

قرار دهند.
ــير و رامهرمز، ــده رامش ــان، نماين ــال محمدي  اقب
ــب كابينه دولت ــزودى تركي ــاره به اينكه ب با اش
ــت: تالش ــد، گف ــخص خواهد ش ــم مش دوازده
نمايندگان و مسئولين استان اين است كه نيروهاى
توانمند استان براى وزارتخانه ها به دكتر روحانى
ــتان خوزستان است كه ــود. اين حق اس معرفى ش
ــد. خوزستان ــته باش ــهمى در كابينه دولت داش س
ــت. ــور اس ــاورزى و پايتخت نفتى كش قطب كش
ــاورزى و وزير نفت يك پس چرا نبايد وزير كش

ــند؟ ــتانى باش خوزس
ــئولين ــتان و مس وى عنوان كرد: نمايندگان خوزس
ــكالت استان همدل و همراه هستند جهت رفع مش
ــائل استان فروگذار ــى براى حل مس و از هيچ تالش

نخواهند كرد.
ــع نمايندگان ــس مجم ــژاد، رئي ــد ناصرى ن مجي
ــتان، در پاسخ به اقدامات مجمع نمايندگان خوزس
وزراى ــرى  بكارگي ــراى  ب ــتان  خوزس ــتان  اس
ــنهادى دولت دوازدهم، خوزستانى در كابينه پيش
ــتانى بودن وزراى ــت: ما روى خوزس اظهار داش
ــرو ني وزارت  و  ــاد  جه وزارت  ــت،  نف وزارت 
ــتيم كه در واقع اين موضوع به عمده حساس هس

ــت. ــتان گره خورده اس ــكالت اس مش
ــت كه با ــرى نژاد با بيان اينكه به نفع دولت اس ناص
نمايندگان خوزستان تعامل داشته باشد، عنوان كرد:
مجمع نمايندگان استان خوزستان در سطح مجلس

البى بسيار قوى دارد كه تأثيرگذار هستند. 
نماينده مردم شادگان در مجلس بيان داشت: دولت
ــد ــاى نگاه حزبى به فكر منافع ملت و مردم باش بج
و از فكر انتخاب وزراى موافق دولت بيرون بيايد.

معاون عمرانى وزير كشور در جلسه زيرساخت 
اربعين حسينى كه در سالن جلسات استاندارى 
خوزستان برگزار شد، با اشاره به بازديد خود از 
دو مرز شلمچه و چزابه اظهار كرد: پس از ايام 
اربعين سال گذشته تمهيداتى انديشيده شد تا 
كاستى هايى كه در مسير اين حركت عظيم 
فرهنگى براى ارائه خدمات به زائرين وجود دارد، 

شناسايى و براى رفع آن ها اقدام شود.
در  خوبى  اقدامات  افزود:  دل  خندان  هوشنگ 
مرزهاى شلمچه و چزابه انجام شده و چشم انداز 
بلندمدت براى كارهاى ماندگارتر را نشان مى 
دهد. در مرز شلمچه با وجود كارهاى خوبى كه 
در كليت صورت گرفته، هنوز در زمينه توسعه 
پاركينگ و تكميل محوطه پايانه مرزى نگرانى 
ها و كاستى هايى وجود دارد كه اميدواريم در 

موعد مقرر رفع شوند.
 معاون عمرانى وزير كشور در خصوص تالش 
هاى انجام شده در مرز چزابه گفت: گستردگى 
عمليات در اين مرز گواه اين است كه گستره 
تجميع  موضوع  اين  براى  خدمات  از  بزرگى 
اندك  زمان  به  توجه  با  ديگر  سوى  از  و  شده 
باقيمانده تا اربعين حسينى همه اين فعاليت ها 
بايد به صورت روزانه انجام شوند كه البته زمينه 

شناسايى و اجرا به درستى فراهم شده است.
وى ادامه داد: فعاليت هاى راه سازى در مرزهاى 
جنوبى نشان از تالش وزارت راه است. اقدامات 
اجرا  حال  در  پاركينگ ها  توسعه  خصوص  در 
آب  انتقال  براى  نيرو  وزارت  كارهاى  و  است 
به چزابه از نظر گستردگى و منابع مالى نيازمند 
توجه ويژه اين وزارت خانه بوده كه به درستى 

انجام شده است.
خندان  دل با اشاره به خط انتقال آب به مرزهاى 
شلمچه و چزابه عنوان كرد: اين خط انتقال آب 
با تمهيدات الزم به زوار خدمت رسانى خواهد 
كرد كه نكته مهمى است. سال گذشته آب و 
برق مورد نياز مواكب به درستى تامين شد و 
الزم  هاى  هماهنگى  داريم  انتظار  هم  امسال 
صورت گيرد تا اگر جابجايى مواكب انجام شد 

در ارائه خدمات پايدار آب و برق اختاللى ايجاد 
نشود.

وى يادآور شد: براى اطمينان بخشى از اجراى 
درست اين فعاليت ها مشاوران و مجريان هر 
گزارش  را  خود  هاى  فعاليت  بار  يك  روز   15
دهند و استاندار در جريان اجراى آن قرار گيرد 
تا در 3 ماه باقيمانده اگر مشكلى وجود داشت، 

نسبت به رفع آن اقدام شود.

هيچ كس حق منع ندارد و با كوچك 
ترين مانعى برخورد مى شود

در ادامه اين نشست ، غالمرضا شريعتى با ابراز 
ذيربط  دستگاه هاى  بهتر  عملكرد  از  اميدوارى 
استان خوزستان در اربعين پيش رو، اظهار كرد: 
انتظار مى رود كه راه و شهر سازى به تعهدات 
خود در خصوص تعريض و چهار بانده كردن 
مسير تا مرز چزابه عمل كند و در زمان مقرر 
آن را به پايان برساند و سازمان آب و برق و 
قرارگاه خاتم االنبيا هم آب رسانى به اين مرز را 
در زمان مقتضى تمام كند و در حوزه زيرساخت 

ها به وضعيت مناسب و ثابتى برسيم.
وى در واكنش به سخنان نماينده سازمان آب 
و برق در خصوص عدم اتمام خط انتقال آب 
مرز چزابه تا سه ماه آينده گفت: سازمان آب و 
برق در اربعين سال گذشته اعالم آمادگى كرد 
كه پروژه آب رسانى به چزابه را تا سال آينده به 
پايان برساند. ما در قبال تعهدات مان مسئول 
هستيم.  آيا سازمان عريض و طويل آب و برق 
توانايى احداث 30 كيلومتر خط لوله را در طول 

يك سال ندارد؟ 
استاندار خوزستان در پاسخ به سخنان مسئول 
پرِوژه آب رسانى در خصوص مشكالت موجود 
همه  به  كرد:  بيان  رفيع  به  رسانى  آب  براى 
دستگاه  هاى استان اعالم مى كنم براى پروژه 
آبرسانى به چزابه، رفيع و بستان نهايت همكارى 
را داشته باشند، هيچ كس حق منع ندارد و با 

كوچك ترين مانعى برخورد مى شود.
در ادامه اين نشست ، جمشيد گودرزى با اشاره 

و  استانى   مسئوالن  وسيع  مشاركت  لزوم  به 
كرد:  اظهار  حسينى  اربعين  بحث  در  كشورى 
امسال بحث ساماندهى و شناسنامه دار كردن 
مواكب را اجرايى كرده ايم كه اتمام آن نياز به 

مشاركت همه جانبه مسئوالن استانى دارد.
ها  آن  براى  مواكب،  شناسايى  با  افزود:  وى 
پرونده تشكيل شده و پروانه فعاليت صادر شده 
كه در اين زمينه استان خوزستان پيشرو بوده و 
چند برابر استان هى ديگر همكاى و مشاركت 

وجود داشته است.
عاليات  عتبات  بازسازى  ستاد  اجرايى  معاون   
كشور ضمن ابراز اميدوارى از افزايش خدمت 
رسانى مواكب در اربعين پيش رو گفت: با توجه 
اعالم  و  استان  سطح  در  موجود  آمادگى  به 
آمادگى استان هاى معين در مرز شلمچه و چزابه 
پيش بينى مى شود امسال شاهد رشد چشم گير 

در بحث اسكان و تغذيه زوار باشيم.

استقرار 100 دستگاه اتوبوس براى 
حمل و نقل زائران در شلمچه

در ادامه اين نشست ، مشاور اجرايى طرح جامع 
شلمچه اظهار كرد: در سال گذشته 528 هزار و 
273 خروجى و 509 هزار و 671 نفر ورودى 

اتباع ايرانى و 116 هزار و 795 خروجى و 43 
هزار و 15 نفر ورودى اتباع خارجى را از مرز 

شلمچه داشتيم. 
 محمود لويمى با اشاره به مشكالت موجود در 
طرح جامعه شلمچه گفت: اهم مشكالت سال 
پيش در سه بخش تدوين كرديم. بخش نخست 
آن حد فاصل ميدان مقاومت تا سه راهى يادمان 
شامل عدم روشنايى كافى، صعوبت دسترسى 
به مواكب براى تأمين خدمات مورد نياز، عدم 
ساماندهى پاركينگ در طول مسير، هرج و مرج 
دست  معضل  سواره،  و  پياده  هاى  حركت  در 
و  شخصى  مسافركش  خودروهاى  فروشان، 

كمبود تابلوهاى راهنمايى است.
وى افزود: در حد فاصل سه راهى يادمان تا مرز 
شملچه، مشكل ازدحام وسايل نقليه شخصى، 
عدم وجود مسير اضطرارى در مواقع ضرورى 
و عدم اطالع رسانى كافى به زائران و در پايانه 
را  پايانه  محوطه  تكميل  عدم  مشكل  مرزى 

داريم.

سه كريدور اساسى 
دسترسى به پايانه چزابه

اين  در  نيز  چزابه  جامع  طرح  اجرايى  مشاور 

نشست با بيان اين كه در طرح جامع چزابه با 
شناسايى مشكالت و اولويت ها، برنامه ريزى ها 
صورت گرفت و اجرايى شد، گفت: كل خدمات 
در 9 محور اساسى و در سه سطح خرد، ميانى 
كريدور  و 3  گرفت  قرار  برسى  مورد  كالن  و 
محورهاى  چزابه،  پايانه  به  دسترسى  اساسى 
اهواز، عبدالخان و فكه و شوش تعيين شدند كه 

بر روى آن ها برنامه ريزى كرديم.
وى افزود: اولويت ما در كوتاه مدت و ميان مدت 
اهواز است و در ميان مدت و بلند مدت توسعه 
محور عبدالخان كه بسيار ضرورى است، و نيز 

حوزه محور سوم مدنظر ماست. 

تاكيد بر همكارى همه جانبه
 در جهت تكميل پروژه هاى
 خدمات رسانى به زائران

نيز  خوزستان  استان  انتظامى  نيروى  فرمانده   
در اين نشست با اشاره به تالش هاى ملى و 
فراملى استاندار و ادارات به ويژه راه و شهرسازى 
در طرح جامعه چزابه و شلمچه اظهار كرد: در 
سال هاى اخير در بحث راه ها از اهواز تا چزابه 
به ويژه در بحث 4 بانده كردن آن ها تالش 
مشكل  ولى  هستند  تكميل  حال  در  و  شد 

حل  هم  هنوز  ترافيك  سازى  راه  و  جداسازى 
نشده كه سازمان پايانه ها بايد اهتمام جدى به 

اين موضوع داشته باشد.
اسحاقى با بيان  اين كه پاركينگ ها و وسعت 
آن نياز به همكارى و برنامه ريزى دارد، يادآور 
شد: يكى از مشكالت درمرز شلمچه، موضوع 
كريدور ورودى و خروجى اتباع خارجى بود كه 
بنا بود سالن قديمى ترميم و توسعه يابد ولى 
سازمان پايانه ها طرح ديگرى را در نظر گرفتن 
كه سال آينده به بهر بردارى مى رسد لذا در اين 
زمينه نگرانى هايى هست كه اميدواريم وزارت 

راه به آن توجه كند.

تخصيص 500 ميليارد تومان
 به راه سازى مسير اهواز
 به شلمچه و اهواز به چزابه

منوچهر رحمانى مدير كل راه و شهرسازى نيز 
در اين نشست از تخصيص 500 ميليارد تومان 
به راه سازى مسير اهواز-شلمچه و اهواز-چزابه 
خبر داد و گفت: اين ميزان اعتبار به شكل 300 
كيلومتر راه تعريف شده است كه هدف اصلى 
آن ابتدا بحث خدمت رسانى به زائرين و در وهله 
دوم بحث ترانزيت ورود 2 ميليارد دالر كاال و 
خيز اقتصادى اى است كه كشور در حوزه نفت 
آزادگان نياز دارد؛ كه بسيار علمى و اقتصادى 

بررسى و برنامه ريزى شده است.

 احداث خط انتقال آب شرب
 تصفيه شده از تاسيسات
 ابرسانى بستان تا چذابه

پايانه  به  آبرسانى  طرح  مجرى  پرويزى  رضا 
زير  كميته  جلسه  حاشيه  در  چذابه  مرزى 
جلسات  سالن  در  كه  اربعين  ستاد  ساخت 
تامين  لزوم  به  عنايت  با  گفت:  استاندارى 
آب پايدار و با كيفيت جهت زوار حسينى در 
دست  باال  از  آب  انتقال  وصفر  محرم  ايام  
رودخانه كرخه و از محل طرح آبرسانى غدير 
ميكرو  حدود 1100   EC زير 5و  كدورت  با 

زيمنس بر سانيمتر به پايانه مرزى  چذابه در
وبرق آب  سازمان  آبرسانى  كاربخش  دستور 

خوزستان قرارگرفته است. 
وى احداث خط انتقال آب شرب تصفيه شده
از تاسيسات ابرسانى بستان تا چذابه به طول
27 كيلومتر ، درنظرگرفتن انشعاب آب جهت
روستاهاى مسير و احداث مخزن ذخيره  2500
مترمكعبى در چذابه را از اجزاى اصلى اين پروژه

برشمرد.

كددار كردن زائران
 براى پيگيرى و آموزش

مدير عامل جمعيت هالل احمر خوزستان نيز
در ادامه اين نشست ، با اشاره به برنامه هاى
خصوص در  خوزستان  احمر  و  هالل  سازمان 
پويش بحث  امسال  كرد:  عنوان  زوار  آموزش 
آموزش زايرين در خصوص خطراتى كه وجود
دارد و نيز كاهش خطرپذيرى را مد نظر داريم
كه اميدواريم در خوزستان اجرا شود و بتوانيم
براى سال هاى آينده آن را به كل كشور تعميم

دهيم.
امدادى، خود  و  امدادى  حوزه  در  افزود:  وى 
مخطرات امنيتى، تروريستى و بهداشتى براى
كاهش خطرپذيرى بايد زمينه را فراهم كنيم و
از طريق فضاى مجازى به زائران آموزش دهيم.

طرح آبرسانى پايدار به مرز به چزابه 
برق و  آب  سازمان  معاون  الهدى  علم  مهران 
خوزستان در خصوص گزارش طرح جامع چزابه
بيان كرد: طرح آبرسانى پايدار به اين مرز امسال
آماده و عمليات اجرايى آن آغاز مى شود، تامين
مشخص هم  پيمانكار  و  گرفته  صورت  اعتبار 
شده است ولى به علت برخى مشكالت امسال

به پايان نمى رسد.
وى ادامه داد: اين خط 27 كيلومترى كه آب
شرب را از بستان به چزابه مى برد سال آينده
مجراى از  بايد  آب  تامين  لذا  شود  مى  آماده 

ديگرى فراهم شود.

سهم خوزستان در چينش كابينه دوازدهم

جلسه زيرساخت اربعين با حضور معاون وزير كشور مطرح شد؛

آب تا قبل از اربعين بايد به چذابه برسد 
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شـت ا د د يا

پدر و مادر على تا به امروز روزهاى سختى را سپرى 
كرده اند ؛ روزهايى كه در آنها صداى ”على“ در 
خانه چند مترى شان نمى پيچد. على 39 روز پيش 
تاوان كودكانه هايش را با سقوط در چاه فاضالب 
بدون سرپوش كنار خانه شان داد و فرياد كمك پدر 
و مادر نيز نتوانست از خفگى و مرگش جلوگيرى 
كند. پيكر بى جان ”عــلى“ را دو روز بعد از سقوط 
در چاه فاضالب ” كوى عــلوى ”، چندين كيلومتر 
آن طرف از محل زندگى اش، در حوالي ورودي 

فاضالب منطقه «چنيبه» اهواز پيدا كردند. خبر مرگ هولناك ” عــلى“ به صورت 
گسترده، در رسانه هاى ملى و استانى منتشر شد و افكار عمومى منتظر پايان رسيدگى به 

اين پرونده و صدور حكم هستند. 
” ام البنين“ خواهر 7 ساله على هنوز هم سراغ برادر را از پدر و مادر مى گيرد و نمى تواند 
مرگ على را باور كند. مادر هنوز بهت زده است از رفتن كودكش، و پدر هم جواب كسى 
را نمى دهد و گوشى تلفنش را به برادرش سپرده است. شماره پدر على را مى گيرم تا 
احوال پدر و مادرش جويا شوم. صادق بروايه ، عموى ” عـــلى ” تلفن را جواب مى دهد. 
وى با اظهار اينكه بارها خانواده هاى ساكن كوى علوى به مسئولين براى حل مشكل 
اين فاضالب هشدار داده بودند ،گفت: بعد از مرگ ”عــلى ” منفذ اين فاضالب پرشد، اما 

على ديگر به خانه بر نمى گردد.
صادق بروايه در شرح روز حادثه اظهار كرد: عصر پنج شنبه 25 خردادماه 96 ، مادر على 
براى بردن ”ِفرنــى نـذرى“ 21 رمضان به داخل خانه، چند دقيقه اى على را جلوى در 
تنها گذاشت و على به سمت چاه فاضالب رفت و از منفذ روى دريچه به درون آن سقوط 
كرد. عموى على كه از مرگ برادر زاده اش به شدت متاثر است، ادامه داد: پدر و مادر على 
حاضر نيستند رخت عزا را از خود دور كنند و پدر على كه از مشكل كليوى نيز رنج مى برد، 

بعد از وقوع اين حادثه در پيله تنهايى فرو رفته و با كسى سخن نمى گويد.
وى با اظهار اينكه پرونده على در مراجع قضايى در حال رسيدگى است، گفت: ديروز به 
دادگسترى مراجعه كرديم و به ما گفتند كه تا اينجاى پرونده 40 درصد شهردارى ،40 

درصد آب و فاضالب و 20 درصد خانواده مقصر هستند.
بروايه گفت: مرگ على بايد براى ديگر خانواده ها عبرت شود و سعى كنند تا جلوى بروز 
چنين وقايع تلخى را بگيرند و از مسئولين هم مى خواهيم كه به صورت ريشه اى به اين 
مسئله رسيدگى كنند و چاه هاى فاضالبى كه به صورت رو باز در سطح شهر وجود دارند 
را جدى بگيرند.   پرونده زندگى كوتاه پسربچه اهوازى در حالى بسته شد كه پس از سقوط 
اين كودك معصوم به درون چاه فاضالب، مسئولين شهردارى اهواز و آبفا انگشت اتهام 
اين حادثه را به سمت يكديگر نشانه گرفتند و هر كدام ديگرى را مسبب اين مرگ تاثرآور 
عنوان كردند. رسيدگى به اين مسئله به سرعت آغاز شد و با دستور استاندار خوزستان 
كميته اي در سازمان مديريت بحران، براى بررسى علت مرگ ” عــلى“ تشكيل شد كه 

كماكان رسيدگى به اين پرونده سير قانونى خود را 
طى مى كند.

بايد مقابله با رفتارهاى پرخطر در جامعه به يك 
فرهنگ عمومى تبديل شود

استاندار  عمرانى  معاون  زاده  هاشمى  فرامند 
سوى  از  حادثه  اين  وقوع  از  پس  كه  خوزستان، 
استاندار خوزستان مسئول كميته ويژه تحقيق و 
بررسى علل بروز اين حادثه شده است ،در گفت و 
گو با شوشان اظهار كرد: بالفاصه پس از وقوع اين 
حادثه كميته اى كارشناسى براى پيگيرى اين موضوع با دستور دكتر شريعتى تشكيل شد 
و پس از تحقيق و بررسى، نظر اين كميته در اختيار مقامات استانى و قضايى قرار گرفت.

وى با اشاره به احضار مسئولين شهردارى و آب و فاضالب به دادگاه گفت: اين پرونده 
توسط مراجع قضايى در حال رسيدگى است و در دادگاه فرآيند قانونى خود را طى مى كند 

اما هنوز حكمى در اين خصوص صادر نشده است .
هاشمى زاده تصريح كرد: قطعا پس از صدور حكم، دستگاه هاى مقصر بر اساس حكم 

دادگاه عمل خواهند كرد و حق خانواده كودك پرداخت مى شود.
وى با اظهار تاسف از وقوع چنين حوادثى، گفت: به تمامى دستگاه ها بر اساس بخشنامه 
هاى متعدد ، وظايف قانونى و ذاتى كه در ارتباط با تامين امنيت عمومى دارند، تذكر داده 
مى شود ولى براى ريشه كن شدن چنين اتفاقات ناگوارى، بايد مقابله با رفتارهاى پرخطر 

در جامعه به يك فرهنگ عمومى تبديل شود.
هاشمى زاده در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به قوانين راهنمايى و رانندگى و 
تخلفاتى كه از اين قوانين صورت مى گيرد، گفت: هر چقدر كه اين قوانين از شدت و 
قاطعيت برخوردار باشند اما تا رانندگان از سرعت مجاز استفاده نكنند و ملزم به رعايت 
قوانين راهنمايى و رانندگى نباشند، نمى توانيم جلوى تصادفات را بگيريم و ميزان آنها را 

به صفر برسانيم.
معاون استاندار خوزستان در ادامه افزود: خوشبختانه امروزه با گستردگى رسانه ها و شبكه 
هاى مجازى مردم در جريان گردش آزاد اطالعات قرار مى گيرند و آگاهى جامعه نسبت 
به مسائل و رفتارهاى پرخطر افزايش پيدا كرده است و تمام تالش مسئولين نيز اين است 
كه با تاكيد و تذكر به نهادها ،ارگان ها و دستگاه ها آنها را موظف كنند كه تدابير ويژه اى 
براى ايمنى بخشى به تاسيسات شهرى خود به كار بگيرند تا شهروندان بتوانند در يك 

محيط امن زندگى كنند. 
 شهردارى، آبفا و خانواده على، « سه ضلع مثلثى» هستند كه با بى تدبيرى ، غفلت و 
كوتاهى چنين مرگ غم انگيزى را رقم زدند. گرچه تا هنگام صدور قطعى حكم دادگاه 
نمى توان سهم هر كدام را در اين حادثه مشخص كرد اما آنچه آشكار است اينكه در 
هر جايگاهى كه هستيم بايد از بى تدبيرى، غفلت و كوتاهى دورى كنيم تا عواقبش به 

گريبانمان چنگ نيندازد...../شوشان 

اگر روزى به هنگام غروب با خودروى شخصى خود قصد ان جام كارى در مركز شهر 
داشتيد قبل از هر اقدامى بايد به فكر پارك خودرو باشيد.پارك خودرو در اين شهر هيچ 
وقت حل نشده و هميشه مشكل بوده و اين مشكل به يك مشكل غير قابل حل 
تبديل شده است. براى انجام يك كار حياتى كه بهتر است بگويم يك ( امر) حياتى 
يعنى ( امرى ) كه در حيات خانه خواسته شده بود به سوى خيابان هاى مركزى شهر 
راه افتادم و پيداست چون امر حياتى بود سوار بر خودرو فرسوده خود خيابان شهر را 
عبور كردم تا رسيدم به نزدك ترين محلى كه بايد خريد را انجام مى دادم. پيچيدم 
توى خيابان اصلى هيچ محلى براى پارك كردن پيدا نميشد، دور زدم برگشتم و رفتم 
به خيابان مجاور  باز هيچ محلى براى پارك كردن ديده نمى شد، نه كه ديده نمى 
شد ، ديده مى شد ولى قبًال توسط صاحبان مغازه و و كسبه محترم گرفته شده بود.در 
چند خيابان دورتر از خيابان اصلى كه فكر مى كردم حتماً جاى مناسب پيدا خواهد شد 
هم رفتم باز كسبه محترم جلوى مغازه محترمشان را با هر وسيله اى كه دم دستشان 
بود پر كرده بودند .صندلى شكسته ، جعبه جاى ميوه، يك بسته بار ، چند بطرى خالى 
آب معدنى و مشابه اينها و بعضى ها كه قدرت بيشترى در خود حس مى كردند با 
تهيه عالئم و ابزار راهنمائى و رانندگى و چيدن در مقابل دكانشان مانع از پارك كردن 

خودروى تو مى شوند.
خسته و درمانده از اين خيابان به آن خيابان  مى روم ، در اوج نااميدى ناگهان مكان 
مناسب را پيدا مى كنم با عجله و با ذوق و شوق خود را به آن محل مى رسانم،طول 
آن به نظر برابر طول خودرويم بود و اگر خوب دقت مى كردم شايد هم كمى هم كمتر 

اما براى من كه راننده اى سى ساله هستم (يعنى سى سال است كه دارم رانندگى 
مى كنم ) پارك كردن در اين مقدار هم كارى شدنى بود و رفتم كه بروم توى پارك 
با بيستو دو فرمان و كوبيدن بيستو دو بار به ماشين عقبى و جلويى پارك كردم و از 
خودرو پياده شدم كه صاحب مغازه اى كه در مقابلش پارك كرده بودم آمد و گفت: 
پارك نكن ، گفتم پارك كردم و نگاهى به مغازه اش كردم يك دفتر كار ، كه به 
نظر كارهاى دفترى انجام مى داد، يك رايانه و مشابه آن روى ميزش بود مجدداً 
گفت: بار دارم پارك نكن. كمى پيشتر هم بعضى  كسبه گفته بودند بار داريم 
كه ظاهراً درست مى گفتند چون توى مغازه شان پر از بار بود ولى اين مغازه 
خالى ، چه بارى مى تواند داشته باشد؟ مى خواستم بگويم چه بارى ، كه نگاهم 
به صاحب مغازه افتاد ، چاق و تپل و چيزى نگفتم و قصد سوار شدن به خودرو 
را داشتم كه صاحب مغازه با غضب به سويم آمد كه پريدم توى ماشين .نپريدم 
لنگان لنگان سوار ماشين شدم ، صاحب مغازه رهايم نكرد و همچنان غضبناك 
نگاه مى كرد و زير لب حرف هايى مى زد كه خودم را به نشنيدن زدم .با بيست و 
دو فرمان پارك كرده بودم ، با چهل و چهار فرمان و چهل و چهار بار كوبيدن به 
خودروهاى عقبى و جلو از پارك درآمدم و قصد  داشتم امر حياتى را كنسل كنم 
اما باز گفتم تا آخرين لحظه اميد هست و  از اين خيابان به آن خيابان ، تا سرانجام 
(جائى) براى پارك كردن پيدا كردم .از ماشين پياده شدم و نگاهى به اطراف كردم و 
متوجه شدم جائى كه پارك كرده ام سه چهار خيابان بعد از محل سكونتم است و به 

خود و البته مسئولين شهرمان ( آفرين ) گفتم.

سه ضلع مثلثى كه مرگ «على» را رقم زد

اندر قضيه غير قابل پارك خودرو در خيابان هاى مركز شهر

بامداد زاگرس- معصومه مطشر
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جتماعى ا

فرار مغزها يكى از پديده هايى است كه هميشه درباره آن بحث 
مى شود اما زمان عمل همه شانه خالى مى كنند و هر كس كار را 
به دوش ديگرى مى اندازد. مريم ميرزاخانى يكى از آن مغزهايى 
بود كه فرار كرده يا نكرده از كشور ما دور بود و جالب تر اين كه 
تا قبل از فوت او كمتر پيش مى آمد كه حرفى از آن زده شود يا 
اين كه از طرح ها و برنامه هاى او و يا حتى اقدامات و افتخاراتى 
كه براى كشورمان به وجود آورده است حرفى زده شود اما 
همين كه دارفانى را وداع گفت همه نگاه ها به سوى افتخارات 
و جوايز او رفته و او رابانوى رياضى دان ايرانى نخبه و خيلى 

چيزهاى ديگر ناميدندو لب بر ستايش او باز كردند.

فرار مغزها
با خروج ساالنه بين 150 تا 180 هزار متخصص تحصيل 
كرده از كشور فاجعه اى است كه اين روزها گريبان ايران را 
گرفته است، ايران به گفته صندوق بين المللى پول در صدر 
كشورهاى جهان در فرار مغزها قرار دارد. اين يعنى خروج 
روزانه 400 تا 500 نخبه از ايران. آنگونه كه وزير سابق علوم 
رضا فرجى دانا چهار سال پيش گفته بود اين مهاجرت، 
ساالنه ايران را متحمل 150 ميليارد دالر خسارت مى كند. 
اولين كنگره ملى علوم پايه پزشكى و توليد دانش بنيان در 
سال 1394 ميزان اين خسارت را معادل بيش از 60 ميليارد 
دالر برآورد كرده بود كه خود برابر با 15 درصد از كل توليد 
ناخالص داخلى ايران است. بر اساس تحقيقى كه روزنامه 
شرق در سال 1391 انجام داده بود، 62 درصد از ايرانى 
هايى كه طى 14 سال پيش از آن، مقام هاى اول تا سوم را 
در المپيادها به چنگ آورده بودند، خارج از ايران زندگى 
مى كردند و از ميان 125 نفرى كه طى سه سال پيش از 
انتشار گزارش در المپيادهاى جهانى درخشيده بودند، 90 

نفرشان ترك وطن كرده بودند.

محمد، تنها يك مخترع است
محمد. ق متولد 1369 تهران دانشجوى دوره كارشناسى 
مهندسى شيمى در يكى از  واحدهاى دانشگاه آزاد و دارنده 
5 ثبت اختراع ملى و 1 ثبت اختراع بين المللى در حوزه 
شيمى، مهندسى شيمى، پليمر و محيط زيست است. اين 
اختراعات كه همه به صورت نمونه آزمايشگاهى ساخته 
شده اند، همگى داراى تأييديه علمى از پژوهشگاه پليمر و 
پتروشيمى ايران مى باشد.اودر رابطه با نحوه برخورد دانشگاه 
پژوهشى  فعاليت هاى  ابتداى  در  مى گويد:   خودش  با 
دانشگاه  پژوهشى  امور  از  و  كردم  مراجعه  دانشگاه  به 
درخواست حمايت كردم كه به دليل آنكه دانشجوى دوره 
كارشناسى بودم هيچ گونه برخورد جدى با اين قضيه اتفاق 
كار  اما  نمودم  مراجعه  دانشكده  معاونت  به  سپس  نيفتاد. 
مجددا به امور پژوهشى ارجاع داده شد. كار به نحوى بود 
كه حتى دانشگاه حاضر به قرار دادن آزمايشگاه به مدت 
فقط 1 ساعت براى انجام كارهاى آزمايشگاهى من نبود. لذا 
از بابت گرفتن حمايت از دانشگاه منصرف شده و كار را 
به صورت شخصى پيگيرى نمودم. پس از به ثمر نشستن 
طرح و انجام آزمايشات نهايى و مثبت بودن تمام آزمايشات 
و تست هاى علمى اقدام به ثبت اختراعم در ايران نمودم كه 
در مدت كوتاهى ضمن گرفتن تاييديه از پژوهشگاه پليمر 

و پتروشيمى ايران، اختراع در مرداد ماه سال 1395 به ثبت 
در اداره اختراعات ايران رسيد. پس از آن با توجه به اهميت 
طرح اقدام به ثبت اختراع به صورت بين المللى و در كشور 
آمريكا نمودم. هزينه اين ثبت چيزى در حدود 10 هزار دالر 
است كه با رايزنى هاى مختلف قراردادى به ارزش 8200 
دالر «3 ميليون تومان» با يكى از كارگزاران آن اداره بسته شد. 
بعد از اين موضوع مجددا اقدام به گرفتن حمايت از دانشگاه 
جهت تامين بخشى از هزينه هاى ثبت بين المللى نمودم اما 
اين بار به سامانه ارتباط با رياست دانشگاه آزاد درخواست 
ارسال كردم. «در آن زمان دكتر ميرزاده رياست دانشگاه را 
برعهده داشت» كه اهميت خاصى داده نشد و فقط از يكى از 
معاونت ها تماس گرفتند و گفتند شما طرح را به نام دانشگاه 
مقدارى به شما  رسيد دانشگاه  تاييد امريكا  بزنيد اگر به 
كمك مالى خواهد كرد. اكنون كه طرح به تاييد رسيده است 
دانشگاه به بهانه اينكه اين طرح به نام دانشگاه نيست و هيچ 
مالكيتى ندارد هيچ گونه حمايتى نمى كند و حتى در طول 

اين مدت با توجه به اينكه اختراعاتى را در سطح بين المللى 
و ملى به ثبت رساندم حتى هيچ گونه طرح تشويقى و يا 

حمايتى در خصوص هزينه هاى شهريه نداشته است.

زخم كهنه دوباره سرباز كرد
اين درحالى است كه مسئولين دانشگاه مدام در مصاحبه هاى 
خود حرف از حمايت از طرح هاى پژوهشى و پژوهشگران 
به  كمكى  و  حمايت  كوچك ترين  عمل  در  اما  مى زنند 
محسوب  كشورمان  اصلى  سرمايه هاى  كه  محمدهايى 
مى شوند، نمى شود. سال ها بعد اگر محمد ها در كشور هاى 
ديگر به مريم ميرزاخانى ديگرى تبديل شوند اسم آن را 
فرار مغزها مى گذارند و همين كه بنا به هر دليلى ديار باقى 
را وداع گفتند تبديل به نخبه و دانشمند و مغز متفكر ايرانى 
مى شوند. محسن جالل پور، رييس پيشين اتاق بازرگانى و 
صنايع و معادن ايران پس از مرگ مريم ميرزاخانى نوشت: 
«او رفت اما اين زخم كهنه دوباره سرباز كرد كه چرا با او 
و هزاران نخبه نظير او مهربان نبوده ايم؟ مريم مى توانست 

در كشور خودش زندگى كند. مگر اين بانوى معصوم چه 
مى خواست؟  آن چشم هاى آبى چه در سر داشتند؟  ما را 
چه مى شود؟ چرا هميشه عالمت خروج نشان مى دهيم؟ 
چرا بسيارى از جوانان نخبه ايرانى عزم مهاجرت مى كنند و 
زندگى دور از وطن را برمى گزينند؟ چه مى شد اگر ميان اين 

همه هياهو به بزرگى اش ميدان مى داديم؟ »
و اين دقيقا همان موضوعى است كه جوانان را به رفتن 
وا مى دارد در اين بين انگار كسى نمى بيند كسى نمى شنود 
و كسى حس نمى كند كه اين مهاجران كه فكر و ذكرشان 
تحصيل است سرمايه هاى از طال پر بها تر كشورمان هستند.

برنامه دولت در جذب متخصصان و 
دانشمندان برجسته ايرانى خارج از كشور

تجربه موفق طراحى و اجراى برنامه «همكارى با متخصصان 
و دانشمندان ايرانى غيرمقيم» از بهمن ماه سال 1393 توسط 
دولت و همچنين شكل گيرى زيرساختى مناسب و سريع با 
هدف استفاده از ظرفيت و توان علمى و فناورى متخصصان 
ايرانى غيرمقيم در حوزه هاى مختلف تخصصى با مشاركت 
بيش از 40 دانشگاه، پژوهشگاه و مركز علمى و فناورى 
برجسته داخلى به عنوان پايگاه هاى تخصصى همكار، منجر 
به بازگشت و شروع به كار 710 نفر از محققان و متخصصان 
ايرانى دانشگاه هاى برتر دنيا «اكثريت از كشورهاى آمريكا، 
قالب   در  گذشته  ماه  در 28  اروپايى»  كشورهاى  و  كانادا 
وظيفه  نظام  «پسادكترى،  همكارى  مختلف  مدل هاى 
تخصصى، جذب هيات علمى، شركت هاى دانش بنيان و 
اساتيد مدعو» شده و پيش بينى مى  شود با توجه به موفقيت 
نسبى اين طرح و كسب اعتبار الزم در ميان متخصصان ايرانى 
خارج از كشور و مراكز علمى و فناورى برجسته داخلى اين 
روند افزايش يابد. در مدت زمان كوتاه اجراى اين طرح 
بيش از 40 شركت فناور در حوزه هاى مختلف تخصصى 
توسط اين افراد تأسيس و منجر به ايجاد اشتغال براى تعداد 
زيادى از دانشجويان و فارغ التحصيالن مستعد داخلى شده 
است. همچنين تعدادى از آزمايشگاه ها و مراكز رشد در 
دانشگاه ها با همكارى ايشان راه اندازى و محصوالت جديد 
با پتنت آمريكا و اروپا ثبت شده است كه ادامه اين روند 
منجر به ارتقاى سطح كيفى مراكز علمى و فناورى داخلى و 
افزايش سطح ارتباطات بين المللى اين مراكز با دانشگاه ها و 
موسسات علمى محل فعاليت متخصصان ايرانى در خارج 

از كشور خواهد شد.

سخن آخر. . .!
و  دانشمندان  اختيار  در  را  ضرورى  و  الزم  امكانات  چرا 
جذب  براى  آن ها  فرار  از  پس  كه  نمى دهند  قرار  نخبه ها 
همين نخبه ها درجا بزنند و در اين بين ميليون ها تومان پول 
خرج كنند؟ چرا همين پول ها براى ايجاد امكانات الزم در 
اختيار اين نخبه ها قرار داده نمى شود كه در نهايت به فرار 
آن ها منجر نشود؟ مگر اين نخبه ها چيز زيادى جز فضايى 
هر چند كوچك، هوايى هر چند آلوده و زمانى هر چند 
واسطه  به  كه  پروازى  مى خواهند!  پرواز  براى  نامناسب  
بال هاى كوچكشان كشورمان به پرواز در بيايد. از فرار مغزها 

جلوگيرى كنيد./بهارنيوز 

زخم كهنه بى توجهى به نخبگان
بعد از اين كه كل جامعه ايرانى از درگذشت مريم ميرزاخانى، اسطوره رياضى دان ايرانى در شوك فرو رفته بودند خبرى مبنى بر اين كه 147 نفر از نمايندگان در بيانيه اى 
ضمن تسليت درگذشت نخبه بين المللى كشورمان خواستار مقابله با پديده فرار مغزها و بازنگرى در زمينه قوانين مرتبط با تابعيت اقدامات الزم انجام شود، منتشر شد.

وزير زن؛ تابوى شكسته اما نشكسته
اگر به خود روحانى باشد دوست دارد نه يك نفر كه چند وزير زن 
داشته باشد و به خاطر همين چنانچه معرفى نكند حمل بر اين مى 

شود كه «جرأت نكرده» و اين تلقى به سود روحانى نيست.
 برخى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى مى گويند در فهرست 
وزيران پيشنهادى و در حدى كه شنيده اند نام زنى را نديده اند و 
حتى يك نماينده مؤثر تهران گفته است «رييس جمهورى، جسارت 

يا جرأت انتخاب وزير زن را ندارد». 
البته اين سخن به اين معنى نيست كه در كليت كابينه هم زنى نخواهد 
بود چرا كه كابينه فراتر از وزيران است و معاونان رياست جمهورى 
و مشاوران را هم شامل مى شود و همين حاال 4 خانم حضور دارند:
دستيار رييس جمهور در امور حقوق شهروندى، معاون امور زنان 
و خانواده، رييس سازمان حفاظت محيط زيست و رييس سازمان 
ميراث فرهنگى و گردشگرى و صنايع دستى. ضمن اين كه اولين 
سفير زن هم در دولت روحانى انتخاب شد. خانم سفير (مرضيه 
افخم) خود پيش از اين اولين زنى بود كه سخنگوى وزارت خارجه 
شده بود. بنا بر اين جفاست اگر گفته شود رييس جمهور روحانى 
زنان را در مناصب كالن اجرايى به كار نگرفته است اما اين هم سخن 

درستى است كه «وزير زن» اهميت ديگرى دارد.
عصر  در  و  كابينه  در  زن  حضور  تابوى    
جمهورى اسالمى را سيد محمد خاتمى و 
با انتصاب خانم معصومه ابتكار به معاونت 
رياست جمهورى و رياست سازمان حفاظت 
محيط زيست شكست اما اول بار در دولت 
محمود احمدى نژاد بود كه يك زن (خانم 
وحيد دستجردى) وزير(بهداشت) شد. هر 
چند كه بركنارى او به داليل سياسى اصل 
انتصاب اوليه يك خانم را به وزارت تحت 
الشعاع قرار داد. درباره پرهيز از انتخاب يك 
خانم به عنوان وزير از جانب رييس جمهور 
روحانى چند توضيح يا توجيه محتمل است:

اول اين كه چنان كه گفته شد عضويت در كابينه تنها با وزارت متبلور 
نمى شود و معاونت رياست جمهورى همراه با رياست سازمان هايى 
چون حفاظت محيط زيست يا ميراث فرهنگى هم كم از وزارت 

نيست.
دوم اين كه زنان بايد سلسله مراتب را طى كنند و پس از كسب 

معاونت وزارت يا مدير كلى به وزارت بينديشند.
سوم اين كه برخى از علماى سنتى با وزارت زنان مشكل دارند 
و تفسير آنان از آيه شريفه «الرجال قوامون على النساء» اين است 
كه تأكيد بر اين كه مردان  قائم بر زنان اند با وزارت زنان سازگار 

نيست چون زنان را قائم مى سازد در حالى كه درباره معاونت رياست 
جمهورى  اين حساسيت وجود ندارد.

درباره مورد اول مى توان گفت درست است كه معاونت رياست 
جمهورى و رياست سازمان هاى ياد شده هم مستلزم عضويت در 
كابينه است اما هر چه باشند «وزير» نيستند و اگر مشكلى ندارند چرا 

بر سر وزارت حساس اند؟
رياست  معاونت  تا  كه  همين  گفت  توان  مى  دوم  مورد  درباره 
جمهورى و رياست سازمان هايى چون محيط زيست و گردشگرى 
و سفارت و سرپرستى هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران را تجربه 
كرده اند آيا به منزله اثبات توانايى ها نيست؟ در نگاه طعنه آميز حاال 
مگر همه مديران مرد شق القمر مى كنند كه زنان از عهده برنيايند؟ اين 
همه ناكارآمدى و اتالف سرمايه هاى ملى و تصميمات نادرست كار 

مديران مرد بوده يا زن كه نگران مديريت زنان هستند؟!
درباره مورد سوم هم اوال تابو قبال شكسته شده و اگر قرار بود 
شد.  مى  مطرح  نژاد  احمدى  زمان  در  پذيرد  صورت  اعتراضى 
ضمن اين كه درباره آيه مورد نظر تفسيرهاى متفاوتى وجود دارد 
و بر پايه نگاه هاى فقه سنتى اصل رأى دادن زنان و انتخاب شدن 
آنان در مجلس هم محل اشكال است و اشتغال زنان و بهره بانكى 
و موسيقى صدا و سيما و بازى شطرنج نيز 
خالى از اشكال نيست. بنابراين با نگاه فقه پويا 

و مصلحت بايد بررسى كرد.
يك توجيه ديگر هم كه البته شنيده مى شود 
اين است كه اساسا رييس جمهورى كارى به 
جنسيت ندارد و صرف توجه به زن بودن اين 
شايبه را ايجاد مى كند كه استفاده تبليغاتى مد 
نظر است و از اين منظر اتفاقا انتخاب وزير 
زن به صرف زن بودن احترام به خانم ها 
تلقى نمى شود. هر يك از توجيهات را كه 
بپذيريم اما در يك نكته ترديد نيست. اگر به 
خود روحانى باشد دوست دارد نه يك نفر كه چند وزير زن داشته 
باشد و به خاطر همين چنانچه معرفى نكند حمل بر اين خواهد شد 
كه محظورات و مالحظاتى داشته يا به تعبير صدر اين گفتار «جرأت 
نكرده» و اين تلقى ولو درست نباشد به سود روحانى نيست.  شايد 
الزم باشد رييس جمهور يك بار ديگر تصاوير و فيلم هاى دو هفته 
آخر تبليغات انتخابات رياست جمهورى و از نيمه ارديبهشت تا روز 
انتخابات را مرور كند تا نقش دختران و زنان ايرانى در باقى ماندن 

حسن روحانى بر اريكه رياست جمهورى يادآورى شود.
گاه اقدام نمادين كاركردى فراتر و به اندازه اصل دارد و پيام هاى 

صريحى را انتقال مى دهد.

نـان ز

 بنيتا كودك 8 ماهه اى ك ساكن مشيريه ى تهران 
بود 6 روز پيش ناپديد شد و در 4 مردادماه جسد 

اين كودك پيدا شد.       
پدر بنيتا كه ماشين خود را از پاركينگ خانه بيرون 
برد و ماشين را كه  بنيتا در آن بود روشن رها ميكند 
تا درب پاركينگ راببندد ناگهان سارقان كه بنا به 
اعتراف خود به دنبال به دست آوردن مواد مخدر 
رفته بودند ماشين روشن را ديدند و از غفلت پدر 
بنيتا استفاده كردند و ماشين را به همراه بنيتا سرقت 
كردند تمام تالش پدر  بنيتا براى پس گرفتن فرزند 
بى نتيجه ماند به پليس خبر ميدهد و اين خبر به 
سرعت در فضاى مجازى صفحه ها و هشتك ها را 
به اميد پيدا شدن اين كودك به خود اختصاص داد. 

خبر پيدا شدن بنيتا در صورت سالم بودن ميتوانست بهترين 
خبر اين روزها باشد. اما پليس وقتى يكى از دستياران سارق 
را دستگير ميكند متوجه ميشود ك سارق شخصى است كه 
يك ماهه پيش با ضمانت آزاد شده است و تالش براى 
يافتن سارق ادامه پيدا ميكند .سارقان دستگير مى شوند و 
اعتراف مى كنند كه موقع سرقت ماشين از اينكه كودكى 
در ماشين بود اطالعى نداشت و 50 متر كه حركت كرد 

متوجه گريه ى كودك شد كه بنا بر اعترافات دستيار سارق 
كه ميگفت به دوستم گفتم كودك را جلوى يك آژانس رها 
كنيم اما قبول نكرد و در نهايت ماشين را در پاكدشت زير 

آفتاب سوزان رها كرد .
پاكدشت  در  را  ماشين  كه  وقتى  سارق  اعتراف  بنابر   
رها كرد بنيتاى عزيز هنوز زنده بود  اما او شيشه ها را 
باال كشيد و بنيتاى 8 ماهه ى بى گناه از شدت گرما و 
تشنگى و گرسنگى جان خود را از دست داد اما براى 

قانونى  پزشك  به  مرگ  علت  دقيق  تشخيص 
تحويل داده شد تا علت دقيق مرگ بنيتا مشخص 
شود.  قصه ى بنيتاى 8 ماهه پايان بسيار تلخى 
داشت و همه ى هم نوعان را در سوگوارى 
كودك  اين  ى  قصه  كس  هر  امروز  داد.  قرار 
را بشنود بيشتر به حال مرگ انسانيت ، مرگ 
احساس و عواطف انسان كه اشرف مخلوقات 

است بايد گريه كند.
مرگ بنياى 8 ماهه كه مانند فرشته ها بود دل 
همه را درد آورد. پدر بنيتا مى گويد كه بنيتا آمد 
تا دل مارا با خودش ببرد و برد و رفت. حال 
مادره بنيتا اصال خوب نيست براى آرام شدنش 
دعا كنيم. پايان غم انگيز بنيتا همه ى مردم را غم 
انگيز كرد. مواظب فرزندان خود باشيم چرا كه انسانيت رو 
به انقراض است... دو قتل در كمتر از يك ماه آن هم دو 
كودك بى گناه وقتى كه آسيب هاى اجتماعى در جامعه باال 
برود اولين قربانيان كودكان خواهند بود كودكانى كه توانايى 
دفاع از خود ندارند ..از خداوند طالب صبر و آرامش  براى 
خانواده هاى اين كودكان معصوم و كمى عاطفه براى اين دسته 

از آدم ها هستيم.

قصه ى تلخ كودك 8 ماهه به پايان رسيد 

 با ”دوستت دارم“ ، ”از شما خوشم آمده“، ”تو همان مرد يا زن 
روياهايم هستى“ شروع مى شود و در بهترين و خوش بينانه ترين 
حالت اگر به تجاوز، قتل و اخاذى ختم نشود ثمره اش تلخى، 

شكست و پشيمانى است.
دوستى هاى خيابانى اين روزها به معضل اجتماعى تبديل شده 
به طورى كه بررسى پرونده هاى جنايى نشان مى دهد برخى از 
جرائم از جمله قتل، آدم ربايى، اخاذى و تجاوز به عنف در پوشش 

اين روابط پنهانى انجام مى شود.
با نگاهى به صفحه حوادث روزنامه ها پايان تلخ اين دوستى ها 
را مى بينيم، روابطى كه ابتدا با طعم آشنايى براى ازدواج و دوستى 
آغاز مى شود و در پايان خاطره اى تلخ را براى يكى از دو طرف 
كه اغلب دختران هستند رقم مى زند. در برهه كنونى كه وضعيت 
اقتصادى خانواده ها نامناسب است و گرانى ها فشار زيادى به 
سرپرستان خانوار آورده، متأسفانه حماقت هاى برخى دختران 
بيشتر شده و با قرار گرفتن در مسير اين گونه دوستى ها و افزودن 

به مشكالت خانواده، گناهى نابخشودنى را مرتكب مى شوند.
نكته واضح در اين گونه روابط اين است كه، هر عاشقى اول 
«عاشق خود» است و بعد عاشق معشوقه! به گزاره هاى زير توجه 
كنيد، آيا رنگ و بويى از عقالنيت و يا حتى انسانيت در چند مورد 

زير، چه از ناحيه پسر و چه از ناحيه دختر مى بينيد؟
يك - دوستى خانم دكتر با بيمار خود؛ 27 ارديبهشت ماه زن 
جوانى به نام سميه ضمن مراجعه به كالنترى خود را پزشك معالج 
معرفى كرد و عنوان داشت: فردى به هويت منصور حدود 4 سال 
مى شود كه تحت درمان من قرار دارد. در اين چهار سال من با 
منصور رابطه دوستانه بر قرار كردم ولى اوايل امسال بود كه من به 
عقد مردى از بستگانمان در آمدم و رابطه ام را با منصور به پايان 
رساندم. ولى منصور به اين رابطه پايان نداد و شروع به اخاذى و 

مزاحمت براى بنده نمود.
دو - درخواست يك پسر از دوست دخترش: كليه ات را بفروش 
و پولش را به من بده تا فيلمت را در اينترنت منتشر نكنم؛ پسر 
جوان پس از برقرارى رابطه دوستى خيابانى با دختران، با طعمه 
هاى خود ارتباط جنسى برقرار مى كرد و از اين عمل خود مخفيانه 
فيلم تهيه مى كرد و از آن ها با تهديد به انتشار فيلم مبالغى را 

اخاذى مى كرد.
سه - اعتراف دختر عاشق پيشه به قتل زن باردار؛ دختر 25 ساله 
وى  باردار  فجيع همسر  قتل  بود، به  شده  مردى  عاشق  كه  اى 
اعتراف كرد. دختر جوان در اين ارتباط به قاضى مى گويد : من 
عاشق «ح» (همسر مقتول) بودم و او را خيلى دوست داشتم ولى 
او همواره به من دروغ مى گفت كه مى خواهد با من ازدواج 
كند. من به قصد قتل همسر باردارش به منزل او نرفتم فقط مى 
خواستم زندگى آن ها را با گفتن حقيقت ماجرا خراب كنم چرا كه 
خانواده ام از ماجراى رابطه من و «ح» خبر داشتند و آبرويم رفته 
بود ولى با يكديگر درگير شديم كه من او را كشتم و طالهايش 

را نيز سرقت كردم.
در هر سه مورد باال غلبه احساس و هوس بر منطق و عقالنيت به 
وضوح ديده مى شود؛ اين گونه روابط آتشى زير خاكستر است 
كه اگر درمان و عالجى حداقل براى عقالنى كردن آن ها وجود 
داشته باشد بالطبع ديگر آسيب ها و معضالتى كه به دنباله اين 
مسائل رخ مى دهد كمتر مى شود. امروز بزرگ ترين خيانتى كه 
دختران به خودشان مى كنند اين است كه به راحتى در دسترس 
پسران هستند و با آن ها رابطه برقرار مى كنند. در دسترس بودن 
دختران براى پسران باعث افزايش تجرد گرايى شده است. در 
حال حاضر 33 درصد دختران تجرد گرايى را براى آينده خود 

انتخاب كرده اند.

شـت ا د د يا

آتش زيرخاكستر عشق هاى خيابانى
مجيد ابهرى

آگهى فقدان سند
پروانه اشتغال به كار مهندسى اينجانب ياسر طهماسبى كرمتانى به شماره 1631000266 

فرزند محمد جواد به شماره شناسنامه 170 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

بامداد زاگرس _ فاطمه نظرى پور     

نگرش  پرورش،  و  آموزش  سيستم  ضعف  از  غير  ه 
والدين  نيست.  تاثير  بى  هم  والدين  نازل  فرهنگ  و 
ه صورتى بيهوده و كليشه اى تالش مى كنند كه 
فرزندانشان را در قالب باورهاى رسوب شده در ذهنيات 

خود جاسازى كنند و رشد دهند. 
نقالب اينترنت آغاز شده، روش توسعه اقتصادى در اغلب 
كشورها تغيير كرده،دهكده جهانى مارشال مك لوهان 
عينيت يافته، دانش روان شناسى مرزهاى جديدى را 
در نورديده و روش هاى آموزشى دو سه دهه پيش به 
موزه سپرده شده است. در اين ميان آيا زمان آن نرسيده 
ست كه سيستم آموزشى كهنه و نخ نما شده آموزش و 
پرورش و آموزش عالى سنت گراى كشور ما هم تكانى 

خورد و بروز شود؟!
ديگر وقت آن رسيده كه به جاى مشق شب و تشويق و 
ترويج حفظيات و تعيين هدفى موهوم با عنوان «قبولى در 
كنكور دانشگاه»، روش هاى آموزشى و تربيت كودكان و 

نوجوانان را تغيير و نوسازى كنيم، با بهره گيرى از سيستم 
هاى نوين آموزش و پرورش دانش آموزانى بار آوريم كه 
قدرت «تفكر و تصميم گيرى» داشته باشند، «مسؤوليت 
پذيرى» را بياموزند، بدانند كه اين كشور و كره زمين 
متعلق به آنهاست و بايد در «حفظ محيط زيست» شان 

بكوشند، «حقوق مدنى و شهروندى» را ياد بگيرند.
 به جرأت مى توان گفت كه سيستم فرسوده كنونى 
آموزش و پرورش كشور مهم ترين كارى كه انجام مى 
دهد، از بين بردن اعتماد به نفس، خالقيت و عزت نفس 

فرزندان اين ملت است. 
در اين سيستم موارد مهمى كه دانش آموزان نمى آموزند، 
مسئوليت پذيرى، شيوه زندگى، نگاه به گذشته و خواندن 
تاريخ و برنامه ريزى براى آينده خود و كشورشان است. 
خروجى اين روش كهنه آموزشى، فارغ التحصيالنى 
با عدم توانايى در ايجاد ارتباطات اجتماعى سالم، رفع 
مشكالت شخصى، عدم برخورد درست و مديريت شده 

با ناماليمات زندگى، عدم مشاركت در برنامه ها و فعاليت 
هاى اجتماعى و حفاظت از محيط زيست و پيرامون خود 

است. 
نتيجه اين مى شود كه دانش آموز ايرانى، حتى از عمل 
كردن به حداقل وظيفه خود هم گريزان است، مانند 
نظافت كردن و جمع كردن آشغال هاى كالس خود قبل 

از ترك محل (كارى كه در ژاپن امرى معمولى است).
 كتاب هاى درسى به روز نيستند، روش آموزش و علم 
معلمان به روز نيست، درس هايى كه سر كالس تدريس 
مى شود كاربردى نيست و بيشتر وقت دانش آموزان با 
پرداختن  به حفظيات و تالش براى نمره گرفتن و معدل 
باال داشتن به هر قيمت تلف مى شود تا شايد لبخندى بر 
لبان والدين نشيند و باالخره سوژه اى باشد براى صحبت 

هاى مرسوم رفت و آمدهاى خانوادگى.
نگرش  پرورش،  و  آموزش  سيستم  ضعف  از  غير  به 
والدين  نيست.  تاثير  بى  هم  والدين  نازل  فرهنگ  و 

به صورتى بيهوده و كليشه اى تالش مى كنند كه 
فرزندانشان را در قالب باورهاى رسوب شده در ذهنيات 

خود جاسازى كنند و رشد دهند.
پدر و مادر از كودكى كلمات دكتر و مهندس را در ذهن 
كودكش جا مى اندازند. دانش آموزى كه با اين پيش 
زمينه فكرى از خانه به مدرسه مى آيد و فراموش مى 
كند كه كشورى كه مى خواهد به رشد و توسعه برسد، 
به جز پزشك و مهندس، به آموزگار و استاد دانشگاه، 
كارگر ماهر، تكنيسين آموزش ديده، افسر درجه دار پليس 
و ارتش، قاضى و وكيل، تعميركار راديو و تلوزيون، مدير 
بانك و بيمه، تعمير كار خودرو و تاسيسات ساختمان و 
دهها شغل ديگر نياز دارد. چشم و هم چشمى بالى جان 
والدين اين نسل شده است و در اين ميان، عده اى هم 
از آب گل آلود ماهى مى گيرند و با انتشار كتاب ها و 
÷تشكيل كالس هاى مختلف تقويتى، آمادگى كنكور 
و تست و غيره كسب و كار سودآورى براى خود راه مى 

اندازند.
  نظام آموزشى ما به اين پرسش ، پاسخ نمى دهد كه 
چرا بايد ارزش يك دانش آموز به عنوان يك «انسان» 
با نمره درس هاى به دردنخور و معدلش سنجيده و ساير  
بخش هاى استعدادهايش ناديده گرفته شود؟ اين سيستم 
فرسوده آموزش و پرورش طورى دختر و پسر و كودك 
و نوجوان اين ديار را بار مى آورد كه او هويت خود را در 
نمرات كالس اش جستجو مى كند، بى آنكه بداند همين 
دروس حفظ شده پس از مدتى كوتاه فراموش خواهد شد. 
 وقت آن است و البته دير هم شده است كه تغيير را 
نيست،  انتخاب  پذيرفتن  را  تغيير  اصل  كنيم،  شروع 

ضرورت است.
جهانى كه در آن زندگى مى كنيم پر است از الگوهاى 
تا  گرفته  مالزى  و  چين  و  ژاپن  از  آموزشى،  موفق 
دانمارك و فنالند و كانادا ؛ استفاده از تجربه ديگران، 

كار عقالست.

ائتالف خانه و مدرسه عليه بچه ها 
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د1 قتصا ا

طرح كارورزى قرار نيست افراد را شاغل كند، 
بلكه آن ها را توانمند مى كند

بررسى ها نشان مى دهد كه از نيمه دهه 1380 تا سال هاى ابتدايى دهه 
1390، خالص اشتغالزايى اقتصاد ايران تقريبا صفر بوده و با آنكه در 
چند  طى  خود  ميزان  بيشترين  به  كشور  جوان  جمعيت  دوره  همين 
دهه اخير رسيده است، ولى نرخ بيكارى به تناسب آن افزايش نيافته 
است كه علت آن را كارشناسان، افزايش جمعيت غيرفعال در كشور 

عنوان مى كنند.
دهه  طى  مشاركت  نرخ  كه  شده  سبب  امر  همين 
1384 تا 1390 همواره رو به كاهش باشد. از سال 
و  مانده  ثابت  تقريبا  مشاركت  نرخ  تا 1393   1391
هاى  است.گزارش  شده  متوقف  آن  كاهشى  روند 
رسمى مركزآمار جكايت از آن دارد كه در سال هاى 
1394 و 1395 تاكنون پيوسته نرخ مشاركت در حال 
افزايش بوده و برخالف روند يك دهه قبل از آن، 

جمعيت غيرفعال كاهش يافته است.
روند نرخ بيكارى طى اين سال ها نيز نشان مى دهد 
روندى  بيكارى  نرخ   1389 تا   1384 سال  از  كه 
افزايشى داشته است و از سال 1390 تا 1392 نرخ 
بيكارى روندى كاهشى داشته و تا سال 1395 دوباره 

افزايش نرخ بيكارى مشاهده مى شود.
 مركز آمار گزارش داده كه نرخ بيكارى در فصل اول سال 1396 به 
باالترين رقم در دهه 90 رسيده است. عددى به شدت نگران كننده كه 
هم مسووليت دولت را افزايش داده و هم كارشناسان كه براى خروج 

از اين بن بست چاره انديشى كنند.
 افزايش ميزان مشاركت اقتصادى، يا به عبارت ديگر افزايش تقاضا 
براى حضور در بازار كار سبب شده تا مسكن هاى دولت اثرگذارى 
تعداد  بر  يازدهم  دولت  اول  سال  از  پس  و  دهند  دست  از  را  خود 

بيكاران كشور اضافه شود.
مركز آمار ايران در گزارش اخيرش نرخ بيكارى كشور در بهار سال 
اقتصادى  مشاركت  نرخ  همچنين  كرد.  اعالم  درصد   12,6 را   1396

كشور، يا متقاضيان حضور در بازار كار 40,6 درصد محاسبه شد.
بررسى ها نشان مى دهد كه بيشترين نرخ بيكارى براى جوانان 15 تا 
24 ساله با 28,8 درصد است و از هر 100 ايرانى 35,5 درصد آنها در 

بازار كار فعال حضور دارند. 

4 طرح اشتغالزايى
در اين ميان، وزارت كار دولت يازدهم در چهار سال گذشته چند طرح 
و برنامه براى افزايش اشتغال ايجاد كرد. اما «طرح  كارورزى»، «مهارت 
مشوق هاى  «طرح  و  تكاپو»  «طرح  واقعى»،  كار  محيط  در  آموزى 
كارفرمايى» چهار طرح اشتغالزايى وزارت كار در قالب برنامه جامع 
اشتغال فراگير است. آن طور كه مسووالن وزارت كار عنوان مى كنند، 
تفاوت اين طرح اشتغالزايى با ساير طرح ها اين است كه در اين طرح 

تمام نهادهاى عمومى براى ايجاد اشتغال بسيج شده اند. 
است  شده  مكلف  دولت  توسعه  ششم  برنامه  ساله  پنج  قانون  طبق 
اساس،  همين  بر  كند.  ايجاد  شغل  نفر  هزار   970 براى  ساالنه  تا 
تدوين برنامه اشتغال فراگير در دستور كار قرار گرفته و براى تحقق 

فراگير،  اشتغال  برنامه  اجراى  با  شغل  ميزان  اين  ايجاد  هدف گذارى 
500 ميليارد ريال از محل منابع بودجه اى، 20 هزار ميليارد تومان از 
محل تسهيالت بانكى و هزار ميليارد تومان نيز از محل صندوق توسعه 

ملى پيش  بينى شده است.
طريق  از  نفر   700 و  هزار   971 براى  است،  قرار  راستا  همين  در 
«پيش بينى  اقتصادى»،  بخش   9 در  شغلى  فرصت هاى  «شناسايى 
از  شغل  «ايجاد  و  اشتغالزايى»  طرح   6 بر  مبتنى  شغلى  فرصت هاى 

طريق نهادهاى عمومى و حمايتى در قالب 5 طرح» اشتغالزايى شود.
كارورزى  طرح  براى  كار،  وزارت  مسئوالن  اعالم  براساس 
دانش آموختگان دانشگاهى 105 هزار فرصت شغل هدف گذارى شده 

است. 
سيدعلى موسوى، معاون سازمان آموزش فنى و حرفه اى كشور درباره 
طرح كارورزى در اين رابطه گفته است:«طرح كارورزى طرحى نيست 
كه افراد را شاغل كند، بلكه افراد را توانمند مى كند تا بتوانند شغلى 

را بپذيرند. به اعتقاد وى، فارغ التحصيالن با ورود به طرح كارورزى
فرا را  كار  بازار  و  مشاغل  صاحبان  نياز  مورد  شغلى  مهارت هاى 

مى گيرند.» 

ترديد روى اثرگذارى يك طرح

هر چند مسووالن وزارت كار اطمينان مى دهند كه اين طرح مى تواند
ساالنه چند هزار نفر را جذب بازار كار كند و با خوشبينانه از آينده
و نتايج اجراى اين طرح سخن مى گويند، اما اين طرح هم مثل طرح
مواجه ترديد  از  پر  نگاهى  با  كارشناسان  برخى  سوى  از  ديگر  هاى 

شده است.
انتقادها بيشتر از آن جهت است كه نيروى كار غيرحرفه اى
به دليل ارزان بودن،مى تواند جايگزين نيروى كار از سوى
كارفرما شود و هزينه هاى كارفرما را كاهش دهد.اين امر
اگرچه سبب تربيت نيروى كار حرفه اى مى شود،اما مى
كارفرما كند.زيرا  تهديد  نيز  را  فعلى  شغلى  فرصت  تواند 
وقتى مى بيند نيروى كار ارزان بدون عوارضى مثل بيمه
را مى تواند مدتى آموزش دهد،ترجيح مى دهد از نيروى
كارورز براى همان كار استفاده كند تا بار مسئوليت نيروى

كار حرفه اى را به لحاظ تامين بيمه و سنوات بپذيرد.
توجه با  معتقدند،  هم  طرح  اين  منتقدان  برخى  سويى  از 
نتيجه در  كه  كار  كسب  بازار  بر  حاكم  شديد  بحران  به 
دولت هاى اقتصادى  برانداز  خانمان  و  غلط  سياست هاى 
قبل ايجاد شده، دولت به جاى ايجاد اشتغال از راه اصالح
از كار  نيروى  ارزان سازى  به  صرفا  كنونى،  نادرست  سياست هاى 
طريق به كارگيرى فرصت هايى كه تحت اعمال سياست هاى به ظاهر
فصل در  كار  قانون  اعمال  روند  از  خارج  مهارت آموزى  كارورزى، 

ويژه كار آموزى و اشتغال پرداخته است. 
با اين حال، چندى پيش عالءالدين ازوجى، مديركل سياست گذارى
بازار كار و توسعه اشتغال وزارت كار اعالم كرد كه  70 هزار بيكار در
طرح كارورزى شركت خواهند كرد. در واقع بيش از 70 هزارواجد
شرايط در اين طرح داراى مدارك دانشگاهى هستند و مشمول طرح

مى شوند.  
با اين حال هم دولت و هم دسته اى ديگر از كارشناسان هم معتقدند
كه اين طرح مى تواند موجب ايجاد اشتغال جديد در كشور شود كه
البته نتايج آن شايد با دو سال تاخير در ميانه در دولت دوازدهم خود
را نشان دهد و حتما قضاوت درباره دستاوردى آن در دولت بعدى

خواهد بود.

هنگامى كه «زوائو رولين» يك كارآفرين چينى قصد 
براى  ابتدا  داشت  را  ايران  شرق  در  گذارى  سرمايه 
به  كه  آن  از  پس  اما  داشت.  ترديد  گذارى  سرمايه 
بررسى وضعيت منطقه پرداخت متوجه شد كه آن جا 
بازارى عظيم براى سرمايه گذارى، توليد محصول و 

فروش آن است.
آقاى لين 49 ساله به نيويورك تايمز مى گويد:«بسيارى  
اروپايى  از كشورها نزديك به اين منطقه هستند و 
در  كه  وى  دارند.  مالى  ستد  و  داد  آنجا  در  نيز  ها 
حال رانندگى در خودروى بى ام دابليو سفيدى در 
در  كشور  آن  شرق  به  را  تهران  كه  بود  بزرگراهى 
نزديكى مشهد متصل مى كند گفت كه ايران درمركز 

همه چيز قرار دارد. 
نيويورك تايمز در ادامه اشاره مى كند كه هزاران سال 
است كه ايران به عنوان مركز تجارت بين شرق و 
غرب شناخته شده است. در حال حاضر اين نقش 
گسترده تر نيز شده است چرا كه چين در پروژه جاده 
ابريشم خود بيش از يك تريليون دالر سرمايه گذارى 
زيربنايى در حوزه هاى پل، ريل، بنادر و انرژى در 
و  آسيا  اروپا،  سرتاسر  در  جهان  كشور  از 60  بيش 
نقشى  ايران  بين  اين  در  و  است  داده  انجام  افريقا 
كليدى و استراتژيك دارد كه چرا ايران در مركز جاده 

ابريشم قرار دارد.
ايران  شرق  در  كند  مى  اشاره  ادامه  در  روزنامه  اين 
مدرنيزه  حال  در  زيادى  تالش  با  چينى  كارگران 
كردن يكى از مهم ترين مسيرهاى راه آهن آن كشور، 

استاندارد سازى، بهبود مسافت مسير و بازسازى پل 
ها و ريل ها با هدف نهايى اتصال تهران به تركمنستان 
در  كه  است  چيزى  همان  اين  هستند.  افغانستان  و 
غرب ايران در حال روى دادن است و تالش براى 
اتصال راه آهن ايران به تركيه و اروپا در جريان است. 
پروژه هاى ديگر نيز اتصال راه آهن تهران و مشهد به 

بنادر ايران در جنوب آن كشور هستند.
اين روزنامه اشاره مى كند كه ايران در دوران انزواى 
بين المللى زمانى كه تحت تحريم هاى شديد غرب  
چين  براى  اكنون  شد.  وابسته  چين  به  داشت  قرار 
استفاده از ايران براى تحقق جاه طلبى هاى اقتصادى 
اش اهميت دارد چرا كه مسير ايران به بازارهاى غربى 
از سوى روسيه رقيب بالقوه چين نيز مدنظر قرار دارد.

 

اصغرفخريه كاشان قائم مقام وزير راه و شهرسازى 
در امور بين الملل به نيويورك تايمز مى گويد كه 
اگر چينى ها بخواهند در پول و زمان صرفه جويى 
كنند كوتاه ترين مسيرى كه انتخاب خواهند كرد ايران 
است. او اشاره مى كند كه در مقايسه با روسيه مزاياى 
سياسى نيز در اين همكارى ها وجود دارد و روس ها 

و چينى ها مايل به همكارى با ايران هستند. 
اى  عده  كه  كند  مى  اشاره  ادامه  در  روزنامه  اين 
بازار  در  چين  حضور  كه  هستند  نگران  اما  ديگر 
تقوى»  «مهدى  يابد.  افزايش  اندازه  از  بيش  ايران 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى مى گويد كه 
چين در بازار ايران دست باال را دارد. اين روزنامه 

مى نويسد:«كارگران چينى عالقمند به كار در ايران
هم و  فارسى  كلمه  چند  گرفتن  ياد  با  آنان  هستند. 
چنين وام هاى كم بهره و معافيت از ماليات از سوى
دولت هاى چين و ايران از سال 2002 ميالدى در
حال حركت براى كار در ايران بوده اند. تنها اقاى
لين هشت كارخانه در ايران دارد كه مى تواند بازار
خوب فروش محصوالتش را در ايران و كشورهاى

همسايه بيابد» 
لين كه خودروى خود موسيقى پاپ چينى گوش مى
داد در حالى كه سيگار مى كشيد گفت:«اقتصاد ايران
رشد خواهد كرد. چين نيز اقتصاد رو به رشدى دارد.
قدرت هر دو كشور افزايش مى يابد. زندگى در ايران

خوب است و اينده خوب خواهد بود». 
اين روزنامه اشاره مى كند كه روابط تجارى ميان ايران
و چين از زمانى اوج گرفت كه در اوايل سال 2007
ميالدى اروپايى ها و امريكايى ها ايران را به دليل برنامه

هسته اى اش تحت فشار قرار دادند.
دولتى هاى  شركت  كه  كند  مى  اشاره  روزنامه  اين 
چينى در سرتاسر ايران فعال هستند از ساخت بزرگراه
تا استخراج معادن تا صنعت فوالدسازى تا مغازه هاى
تهران كه با محصوالت چينى پر شده اند و خيابان هاى
شهرهاى ايران كه پر از خودروهاى چينى هستند. فخريه
كاشان مى گويد كه برنامه چين به گونه اى طراحى شده
كه هژمونى چين جهان را به دو قسمت تقسيم مى كند
همنطور متقابال همكارى با چين به ايران اجازه دسترسى

به بازارهاى جديد را خواهد داد.

اشتغال زايى يا ارزان سازى نيروى كار؟
بنا به گفته كارشناسان، طرح كارورزى كه با هدف تربيت نيروهاى جوان جوياى كار و فارغ التحصيالن دانشگاهى طراحى شده 

و آنطور كه اعالم شده بناست نيروى كار پس از مهارت آموزى جذب بازار كار شوند،اگر دستاوردى داشته باشد به كام كابينه بعدى خواهد رسيد.
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شـت ا د د يا

روند كسرى تراز عملياتى و سرمايه اى دولت، طى پنج سال گذشته با شيب تندى در حال افزايش بوده است. به 
بيان ديگر، ناپايدارى و عدم تعادل بودجه عمومى دولت، روندى فزاينده و نگران كننده دارد. در سال گذشته دولت 
براى جبران اين كسرى، در ابعاد گسترده اى اقدام به واگذارى دارايى هاى مالى و فروش اوراق مالى كرد. در سال 

گذشته، حدود 54 هزار ميليارد تومان اوراق مالى از سوى دولت به منظور جبران كسرى بودجه واگذار شد.
چنين وسعتى از واگذارى دارايى هاى مالى نسبت به سال هاى گذشته بى سابقه است. واگذارى وسيع اوراق مالى از 
سوى دولت، اگرچه مى تواند مشكالت مالى دولت را موقتا برطرف كند، ولى اين سياست در سال هاى آينده دولت 
را با مشكل بازپرداخت اصل و سود اوراق و چالش بدهى هاى انباشته مواجه خواهد كرد. به طور طبيعى، مشكل 
بدهى هاى انباشته دولت، به تدريج به منابع بانك مركزى و نظام بانكى كشور سرايت پيدا كرده و موجب ناپايدارى 
اقتصاد كالن و بروز چالش هاى جديد خواهد شد. كسرى بودجه و چالش هاى بودجه اى دولت، عمدتا ريشه در 

عواملى دارد كه مهم ترين آنها به شرح زير هستند.
كارآيى پايين دولت

بدنه اجرايى دولت در ايران بيش از اندازه بزرگ و پراكنده است. اغلب دستگاه هاى اجرايى به شكل بسيار مفرطى 
با انباشت نيروى انسانى و تمركز دارايى هاى ثابت مواجه هستند. در بسيارى از موارد، بين دستگاه هاى مختلف و 
همچنين درون هر يك از دستگاه هاى اجرايى، ناهماهنگى و موازى كارى در ماموريت ها وجود دارد. بسيارى از 
فرآيندهاى ادارى، ناكارآ بوده و نياز به بازنگرى دارند. هر يك از اين مسائل، بهره ورى بخش دولتى را كاهش داده 
است كه اين مساله يكى از ريشه هاى افزايش مخارج دولت و اتالف منابع عمومى است. عالوه بر آن، ساختار 
بودجه ريزى و نحوه تخصيص منابع در بخش عمومى در ايران سنتى و ناكارآمد است. بايد اذعان داشت تعلل و 
كوتاهى دستگاه هاى دولتى و نهاد متولى بودجه ريزى نسبت به ارتقا و بهبود نظام بودجه ريزى كشور، يكى ديگر از 

عوامل اصلى اتالف منابع مالى در دستگاه هاى دولتى است.
جدا از آنچه گفته شد، روند استخدام هاى بى قاعده در دولت هاى نهم و دهم نيز از جمله عوامل افزايش مخارج 
دولت در سال هاى اخير محسوب مى شود. با تحميل استخدام هاى خارج از قاعده به دستگاه هاى اجرايى و ساير 
موسسات وابسته به بخش عمومى، هزينه هاى تحميل شده بر بودجه عمومى افزايش يافته و مشكالت مالى 

دولت تشديد شده است.
 عدم شفافيت مالى

به طور كلى، هرگونه عدم شفافيت مالى مى تواند منجر به اتالف منابع مالى و افزايش هزينه هاى دولت شود. در 
بخش عمومى، معموال به ندرت اطالعات شفاف و تفصيلى از صورت هاى مالى، قراردادها و گزارش عملكرد 
دستگاه  هاى اجرايى و شهردارى ها و ساير شركت ها و نهادهاى عمومى منتشر مى شود. در چنين شرايطى امكان 
پايش و نظارت بر عملكرد مالى بخش عمومى كاهش مى يابد و در نتيجه ناكارآيى در تخصيص منابع و احتمال 

سوءاستفاده از منابع عمومى افزايش مى يابد.
سياست هاى حمايتى

يكى ديگر از زمينه هاى اصلى به وجود آورنده چالش هاى بودجه اى دولت، سياست هاى حمايتى غيراصولى به جا 
مانده از دولت هاى قبل است. انواع سياست هاى حمايتى غيرهدفمند مانند پرداخت يارانه نقدى به خانوار، خريد 
تضمينى محصوالت كشاورزى، پرداخت يارانه به حامل هاى انرژى، حمايت هاى غيرهدفمند از بنگاه  هاى زيان ده 
و نظاير آن، بدون آنكه اثرى پايدار بر رشد اقتصادى و افزايش رفاه جامعه داشته باشد، تعهدات بسيار سنگينى 
را بر بودجه عمومى دولت تحميل كرده است. چنين تعهداتى، مشكالت كسرى بودجه و تنگناى مالى دولت را 
تشديد كرده است. اغلب اين سياست هاى غيراصولى در دولت هاى قبلى شكل گرفت؛ ولى بنا بر مالحظاتى، در 
دولت يازدهم هم تداوم يافت. به اين نكته نيز بايد اشاره كرد كه عالوه بر بودجه عمومى دستگاه  هاى اجرايى، در 
قالب رديف هاى متفرقه و كمك به اشخاص حقوقى، هر سال انبوهى از پرداخت ها به نهادهاى مختلف غيردولتى 
صورت مى گيرد بدون آنكه نظارتى بر نحوه هزينه كرد آنها صورت گيرد. اين گونه پرداخت ها نيز بار مالى دولت 

را افزايش داده است.
پرداخت هاى عمرانى

در زمينه پرداخت هاى عمرانى، عواملى موجب اتالف منابع بودجه اى مى شود كه مهم ترين آنها عبارت است 
از ناكارآيى در تخصيص منابع عمرانى و فقدان شفافيت و رقابت الزم در واگذارى طرح هاى عمرانى. در اغلب 
طرح هاى عمرانى، فرآيند واگذارى چندان شفاف نيست و در بسيارى از موارد، دوره اجراى طرح هاى عمرانى از 
حد متعارف طوالنى تر است. مشكل ديگرى كه در اين زمينه وجود دارد، در دولت هاى نهم و دهم، حجم انبوهى 
از طرح هاى عمرانى بدون مطالعه و فاقد توجيه اقتصادى به تصويب رسيد و به صورت نيمه تمام به دولت يازدهم 
منتقل شد. حجم انبوه طرح هاى نيمه تمام و همچنين مقادير باالى مطالبات معوق پيمانكاران از دولت، بار مالى 

بودجه را در سال هاى اخير سنگين تر كرده است.
 ناپايدارى درآمدها

به طور كلى، يكى از عوامل ناپايدارى بودجه عمومى در اقتصاد ايران، اتكاى بودجه به ويژه هزينه هاى جارى 
دولت به درآمدهاى نفتى است. طى 10 سال گذشته به طور متوسط حدود 35 درصد از هزينه هاى جارى دولت 
از محل واگذارى دارايى هاى سرمايه اى تامين شده است. از آنجا كه درآمدهاى حاصل از صادرات نفت، متكى به 
متغيرهاى برون زاى قيمت هاى جهانى و مقدار صادرات نفت است، اين وابستگى همواره موجب ناپايدارى منابع 
بودجه اى شده است. در چنين شرايطى، درآمدهاى ناپايدار و هزينه هاى فزاينده، موجب شده است دخل و خرج 

دولت نامتوازن و ناپايدار شود.
نكته آخر

تداوم شرايط فعلى در استمرار هزينه هاى فزاينده و درآمدهاى ناپايدار بودجه عمومى، يك چالش مهم براى 
اقتصادكشور محسوب مى شود. آنچه حساسيت موضوع را افزايش مى دهد آن است كه دولت در واكنش به كسرى 
بودجه، اقدام به واگذارى دارايى هاى مالى و ايجاد بدهى هاى جديد مى كند كه اين مساله خود در آينده نزديك يك 
مشكل مضاعف براى دولت خواهد بود. عالوه بر آن، كمبود منابع و تنگناى مالى دولت، ظرفيت مالى دولت را 
براى توسعه زيرساخت هاى اقتصادى و بهبود خدمات اصلى دولت از جمله امنيت، محيط زيست، آموزش و نظاير 
آن كاهش خواهد داد.براى اصالح شرايط فعلى و بهبود مشكالت بودجه اى دولت، اقداماتى بايد صورت پذيرد كه 
اهم آن عبارت است از مديريت بهينه هزينه هاى عمومى و افزايش شفافيت مالى و پاسخگويى دولت، كاهش 
تصدى گرى بخش عمومى، افزايش كارآيى و بهره ورى دستگاه هاى اجرايى، ساماندهى و بازتعريف سياست هاى 
حمايتى و يارانه اى دولت، حذف موازى كارى در وظايف بخش عمومى، اصالح ساختار برنامه ريزى و بودجه  ريزى 
كشور، افزايش شفافيت و رقابت در واگذارى طرح هاى عمرانى دولت و همچنين تعيين تكليف طرح هاى عمرانى 

نيمه تمام و فاقد توجيه اقتصادى.
هريك از اقدامات فوق، شرايط و پيش زمينه هايى را اقتضا مى كند از جمله شكل گيرى اجماع و همسويى بين 
سطوح مختلف سياست گذارى در كشور، مجاب كردن مردم براى پذيرش عوارض كوتاه مدت اصالحات اقتصادى، 
بهره گيرى از تجارب موفق ساير كشورها و بازسازى و توانمندسازى نهاد متولى برنامه ريزى و بودجه ريزى كشور؛ 
ولى در اين بين مهم ترين و اولين گام، انتخاب مديران اقتصادى معتقد به اصالحات اقتصادى است. چنين مديرانى 
بايد ظرفيت و آمادگى اصالح سياست ها و ساختارهاى معيوب و توان تجزيه و تحليل مسائل پيچيده و بهره گيرى 

از تمام ظرفيت ها براى حل چالش ها و اصالح ساختارها را داشته باشند.

هشدار نسبت به ناپايدارى دخل و خرج

حميد آذرمند

ايران در مركز جاه طلبى هاى اقتصادى چين
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بدرقه پيشكسوت فوتبال خوزستان
 به آرامگاه ابدى

پيكر پيشكسوت فوتبال خوزستان با حضوراهالى فوتبال
و ورزش استان تشييع شد.

مراسم خاكسپارى مصطفى خراجى، پيشكسوت فوتبال
خوزستان كه روز دوشنبه دار فانى را وداع گفت، امروز با
حضور اهالى فوتبال و ورزش استان تشييع و در بهشت

آباد اهواز به خاك سپرده شد.
دراين مراسم پيشكسوتانى از سراسر كشور و خوزستان
منجزي، بهرام  جمالى،  نصيرعباس،  جمشيد  همچون 
رضا دهكردى،  غالم  اهوازى،  حسن  حميدسالمي، 
سياوش بوستاني،  كريم  سه برادران،  لفته  گنجاپور، 
و يزدى  داريوش  نوروزى،  مسعود  بختيارى زاده، 
مهدى ابوس و همچنين جمعى از پيشكسوتان ورزش

مسجدسليمان و هفتكل حضور داشتند.
همچنين در اين مراسم نماينده مردم مسجدسليمان در
خوزستان ورزش  مديركل  و  اسالمى  شوراى  مجلس 

حضور داشتند.

خوش شانس بوديم كه برابر تراكتور 
گردن كلف نباختيم

امروز گفت:  خوزستان  استقالل  فوتبال  تيم  سرمربى 
كلفت گردن  تيم  برابر  كه  بوديم  شانس  خوش  خيلى 

تراكتورسازى شكست نخورديم. 
برابر بازى  از  بعد  خبرى  نشست  در  ويسى  عبداهللا 
تراكتورسازى، اظهار كرد: بازى اول بود و شرايط نيز ويژه
و خاص بود. تيم ها در هفته هاى اول از يكديگر شناخت

ندارند و بازى ها سخت هستند.
وى بيان كرد: امروز خيلى خوش شانس بوديم كه برابر
تيم گردن كلفت تراكتورسازى شكست نخورديم و به
مردم خوزستان و همچنين شيخ ويسى كه عملكرد خوبى

داشت، تبريك مى گويم.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان خاطرنشان كرد:
خوشحالم كه مى توان با اين جوانان و بازيكنان گمنام،
كارهاى خوبى انجام دهيم. 20 بازيكن از تيم ما جدا
كه دارند  رشادت  آنقدر  جايگزين  نفرات  ولى  شدند 

جايگزين هاى خوبى باشند.
ويسى بيان كرد: پيروزى در بازى اول بسيار شيرين است،

حتى اگر در آن ديدار، بد بازى كرده باشيم.
 سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان خاطرنشان كرد:
و است  فوق العاده  تراكتورسازى  حمله  و  هافبك  خط 

همچنين جوانان بسيار خوبى دارد.
وى در پايان گفت: ما يك مهاجم برزيلى جذب كرده ايم
ديگرمان، بازيكنان  توانايى  ولى  كند  بازى  نتواست  كه 

چشم انداز خوبى براى استقالل خوزستان است.

پرسپوليس پتانسيل قهرمانى
 در آسيا را دارد

سرمربى تيم فوتبال فوالد خوزستان گفت: پرسپوليس
پتانسيل قهرمانى در آسيا را دارد. 

سيداكبر پورموسوى بعد از شكست دو بر صفر تيمش
برتر ليگ  هاى  رقابت  اول  هفته  در  پرسپوليس  برابر 
گفت: ابتدا از هوادارانمان كه 1000 كيلومتر در راه بودند
عذرخواهى كنم. ما شرمنده آنها شديم. به پرسپوليس
تبريك مى گويم. آنها پتانسيل قهرمانى در آسيا را دارند.
از داشته اند.  كمى  تغييرات  ما  برخالف  آنها  افزود:  او 
طرفى ما چند مصدوم هم داديم و دو بازيكنمان هم امروز
مصدوم شدند. به هرحال باخت برعهده من است. از
بازيكنانم تشكر مى كنم و اميدوارم با جديت بيشتر اين

بازى را جبران كنيم.
سرمربى تيم فوتبال فوالدخوزستان در پاسخ به اين سوال
كه چرا تيمش در نبردهاى تك به تك ضعيف بود؟ اظهار
كرد: من نمى خواهم پشت باخت قايم شوم ولى خيلى از
بازيكنان ما امروز براى اولين بار ورزشگاه آزادى را ديدند.

گل دوم پرسپوليس شيرازه ما را بهم زد.
وى درپاسخ به اين سوال كه آيا پرسپوليس قوى بود و يا
اينكه تيم او خيلى ضعيف ظاهر شد؟ بيان كرد: پرسپوليس
شانس قهرمانى آسيا را دارد. متاسفانه ما پيمان شيرزاد و
زليكانى را از دست داديم. بازيكنى كه به تيم اميد داديم
هم مصدوم شد و اين پاداش ما بود. شكل تيم ما بهم
ريخت. قبول دارم كه خوب نبوديم و اميدوارم بازى هاى

بعدى بهتر شويم.

محروميت 4 تا 6 ماهه 
در انتظار مهدى زبيدى؟

سخنگوى باشگاه استقالل خوزستان درباره شكايت اين
باشگاه از مهدى زبيدى گفت: اگر راى فدراسيون فوتبال
به سود ما صادر شود، بازيكن 4 تا 6 ماه محروم خواهد

شد.  
مهدى بازى  كارت  شدن  صادر  درباره  پيرى  يعقوب 
زبيدى براى همراهى تيم پارس جنوبى جم، در حالى
كه با باشگاه استقالل خوزستان يك طرفه فسخ كرده بود،
اظهار كرد: كارت بازى چنين بازيكنانى صادر مى شود
و براى تيم هاى جديدشان هم بازى مى كنند تا وقتى كه
كميته تعيين وضعيت بازيكنان، به پرونده آنها رسيدگى

كند.  
وى بيان كرد: تاكنون اين كميته به شكايات مربوط به اين
موضوع رسيدگى نكرده ولى اعالم كرده كه اگر پس از
بررسى پرونده حق با باشگاه قبلى باشد، عواقب احتمالى
فسخ يك طرفه و قرارداد با باشگاه هاى ديگر و بازى
كردن براى تيم جديد، با خود بازيكن و باشگاه جديد

است.
سخنگوى باشگاه استقالل خوزستان گفت: طبق اعالم
اين كميته اگر راى به سود باشگاه قبلى بازيكن صادر
شود، بازيكن چهار تا شش ماه محروم خواهد شد، ضمن
اين كه خسارتى را هم بايد پرداخت كند و البته به تيم

قبلى اش بازنمى گردد.

واكنش فدراسيون فوتبال
 به ابهامات محروميت 3 بازيكن استقالل

روابط عمومى فدراسيون فوتبال به طرح برخى ابهامات پيرامون آراى 
كميته انضباطى درباره بازيكنان دعوت شده از تيم استقالل تهران به 

اردوى تيم ملى اميد واكنش نشان داد.
بر اين اساس با توجه به طرح برخى اظهارات از سوى مبادى رسمى 
باشگاه استقالل درباره احكام كميته انضباطى فدراسيون فوتبال پيرامون 
اميد  ملى  تيم  همراهى  براى  باشگاه  اين  اميد  تيم  بازيكنان  استنكاف 
جمهورى اسالمى ايران در رقابت هاى قهرمانى زير 23 سال آسيا،روابط 
فدراسيون  انضباطى  كميته  رييس  فوتبال،مصاحبه  فدراسيون  عمومى 
فوتبال به مورخ 10 تير ماه سال جارى را كه در سايت رسمى فدراسيون 

منعكس و در رسانه هاى معتبر بازنشر شد بار ديگر منتشر مى كند.
نكته اى كه رياست كميته انضباطى فدراسيون فوتبال،به صراحت و 
روشنى درباره ماده 83 آيين نامه مصوب روز 6 آبان 92 كه در مجمع 
عمومى فدراسيون فوتبال تصويب شده و از ابتداى فصل 94_93 ليگ 
برتر به اجرا گذاشته شده و تا به امروز پابرجاست به آن اشاره داشته اند.
متن اظهارات رييس كميته انضباطى فدراسيون فوتبال در مصاحبه روز 

10 تير به شرح ذيل است:
دكتر اسماعيل حسن زاده،رييس كميته انضباطى فدراسيون فوتبال درباره 
عدم شركت برخى از بازيكنان در اردوى تيم ملى اميد، گفت : برخى از 

باشگاه ها با تيم هاى ملى به ويژه تيم ملى اميد، همكارى نداشتند.
در خصوص حضور بازيكنان در تيم ملى و در هررده اى، ماده 83 آيين 
نامه انضباطى پيش بينى كرده است كه اشخاص حقوقى(باشگاهها) و 
افراد حقيقى(بازيكنان)، حق خوددارى يا انصراف از تيم هاى ملى و 
يا ممانعت از شركت افراد در برنامه هاى تيم ملى در هر رده اى از تيم 
هاى ملى را ندارند و مسلما اگر مقامات تيم ملى و فدراسيون فوتبال در 
خصوص اين تخلف از باشگاهها يا بازيكن به كميته انضباطى شكايت 
كند، كميته انضباطى تنبيهاتى كه در ماده 83 تعيين شده است به مرحله 

اجرا خواهد گذاشت.
رييس كميته انضباطى در خصوص تنبيهاتى كه در ماده 83 وجود دارد، 
گفت: به عنوان مثال اگر باشگاه اجازه حضور به بازيكن خود در تيم ملى 
را ندهد و سپس از وجود آن بازيكن در مسابقه اى استفاده كند، نتيجه آن 
ديدار سه بر صفر به سود حريفش اعالم مى شود و حتى ادامه حضور 
بازيكن نيز به حالت تعليق در مى آيد. اگر بازيكن خودش بدون دخالت 
باشگاه از رفتن به اردوى تيم ملى خوددارى كند، تا 7 مسابقه و پرداخت 

30 ميليون تومان جريمه نقدى محكوم مى شود. 
حسن زاده در ادامه بيان كرد: بدون شك در صورت تكرار، مجازات 
نمى تواند  باشگاه  و  بازيكن  يعنى  گرفت.  نظر  در  مى توان  بيشترى 
بر خالف برنامه هاى تيم ملى (برنامه هايى كه با زمانبندى قانونى و 
مقررات فوتبال اعالم مى شود) مخالفت كنند كه البته در اين زمينه تاكنون 
باشگاهها نهايت همكارى را با تيم ملى داشته اند و از مديران باشگاه ها 
تقاضا داريم با توجه به حساسيت جايگاه تيم هاى ملى مخصوصا تيم ملى 

اميد، نسبت به همكارى هر چه بيشتر اقدام كنند.

حمله طارمى به مديريت و استقاللى ها
مهدى طارمى پس از نمايشى نه چندان خوب مقابل فوالد، مصاحبه اى 

توفانى انجام داد.
مهدى طارمى مهاجم تيم پرسپوليس كه پنجشنبه شب مقابل فوالد نمايش 
خوبى از خود به جا نگذاشت، پس از مسابقه حرف هايى جنجالى در 

خصوص مديريت باشگاه بيان كرد.
طارمى گفت:« نمى دانم چه كسى در باشگاه عليه من و مسلمان حرف 
زده است. چرا ما را خراب مى كنند؟ ما دو گل به فوالد زده ايم و برنده 
شده ايم. اما باشگاه براى ما حاشيه درست مى كند. چرا بايد وضع 

پرسپوليس اين باشد؟ چرا بازيكنان را در رسانه ها تخريب مى كنيد؟ »
طارمى ادامه داد:« ماه ديگر با االهلى عربستان بازى داريم اما مى بينيد كه 
درگير چه مسائلى هستيم. واقعا من و مسلمان تيم را بهم ريختيم؟ اگر ما 

در تمرينات كم كارى كرده ايم آقاى برانكو اعالم كند.»
شماره 9 سرخ پوشان گفت:« 50، 60 درصد از آپشن قراردادهاى ما 
پرداخت نشده است. اين در حالى است كه استقاللى ها يك ميليارد 
و 600 ميليون تومان قرارداد بسته بودند. به ما گفتند كه يك ميليارد 
قرارداد مى بنديم، هر چند كه بيشتر قراردادها 950 ميليون تومان بود. 
در قراردادمان قيد شده بود كه براى كسب عنوان قهرمانى فالن مبلغ را 
مى دهند كه به 50، 60 درصد آپشن هاى ما مربوط مى شد. بله صددرصد 
پول قراردادهاى ما پرداخت شده اما 50،  60 درصد آپشن ها جزو قرارداد 
نيست؟ چطور بازيكنان استقالل يك ميليارد و 600 ميليون تومان قرارداد 
مى بندند، اما ما بايد 950 ميليون تومان قرارداد ببنديم؟ قهرمان بشويم يا 
نشويم تفاوتى براى باشگاه ندارد. مطمئن هستم بخاطر اين حرف ها فردا 

جريمه مى شوم.»

قانون جالب كى روش در تيم ملى
سرمربى تيم ملى قانون جالبى براى تمامى اعضاى تيم ملى گذاشته است.

 كى روش هميشه تمركز زيادى روى مسائل انضباطى داشته و يكى از 
اصلى ترين موضوعاتى كه او روى آن تاكيد دارد، داشتن نظم است. به 
طورى كه اين اصرار زياد كى روش روى منظم بودن تيم كامال در سبك 
بازى آن هم ديده مى شود. يكى از قوانين جالبى كه سرمربى تيم ملى در 
همين رابطه براى اعضاى تيم ملى در نظر گرفته در نوع خود بسيار جالب 
است. اينكه در طول اردوهاى تيم ملى هر بازيكن دير به اتوبوس برسد 
بايد ند دالر جريمه به كاپيتان، مسعود شجاعى، پرداخت كند. جالب 
اينجاست كه در آخر هر اردو كه جريمه ها جمع آورى شده اند، كى روش 

آنها را به مراكز خيريه مى دهد. 

ايران-فرانسه به زودى در ديدارى دوستانه
فدارسيون هاى فوتبال ايران و فرانسه براى برگزارى ديدار دوستانه در رده 

نوجوانان به توافق رسيدند.
پس از پيگيرى هاى فدراسيون فوتبال و سازمان تيم هاى ملى در 
ارسال پاسخ مثبت  ماههاى اخير،فدراسيون فوتبال فرانسه امروز با 
خود به دعوتنامه  فدراسيون فوتبال كشورمان،آمادگى خود را براى 
برگزارى ديدار دوستانه ميان تيم هاى نوجوانان دو كشور ابراز كرد.
فوتبال  فدراسيون  دعوت  از  تشكر  ضمن  فرانسه  فوتبال  فدراسيون 
ايران،تاييد كرده كه اين بازى روز 28 سپتامبر برگزار خواهد شد.بر 
ماربال  كمپ  در  ايران  نوجوانان  تيم  حضور  زمان  اساس،در  اين 
اسپانيا،اين تيم در يك بازى تداركاتى مقابل فرانسه به ميدان خواهد 

رفت.
شاگردان عباس چمنيان كه اين روزها تمرينات سخت و فشرده خود 
را براى حضور در جام جهانى نوجوانان پشت سرمى گذارند،پيش از 
حضور در اين رقابت ها با تيم هاى ملى غنا،فرانسه و مكزيك ديدارهاى 
تداركاتى برگزار مى كنند تا به بهترين شكل مهياى رويارويى با حريفان 

خود در جام جهانى شوند.

 چند روز ديگر سوت آغاز ليگ هفدهم فوتبال كشور به صدا درخواهد 
آمد و ماراتن 30 هفته اى فوتبال ايران در سال جام جهانى، بار ديگر 

تب اين ورزش را باال مى برد.   
در بين تيم هاى ليگ برترى اما بدون شك براى فصل جارى، رقابت 
اصلى ميان دو رقيب سنتى پايتخت خواهد بود. جايى كه آبى هاى 
پايتخت با جذب ستاره هاى متعدد، خود را يكى از مدعيان اصلى 
قهرمانى مى دانند بى آنكه به فكر تامين منابع مالى براى پرداخت حق 
الزحمه اين بازيكنان باشند. در مقابل نيز پرسپوليس در شرايطى پاى 
به ليگ هفدهم مى گذارد كه اسكلت اصلى تيم خود را حفظ كرده و با 
ترميم نقاط ضعف، به دنبال تكرار مقام قهرمانى است. اما اين روزها هر 
دو تيم با يك مشكل بزرگ دست و پنجه نرم مى كنند. موضوعى كه 

تبديل به يك معضل شده و دامن فوتبال ايران را گرفته است.   
اپيزود اول: استقالل، 
پرستاره اما بى پول  

تيم فوتبال استقالل تهران همچون فصل گذشته پركارترين 
تيم در فصل نقل و انتقاالت بود. مسئوالن اين تيم با تمديد 
قرارداد بسيارى از بازيكنان قرارداد تمامشان و عقد قرارداد با 
چند بازيكن جديد، روزها و حتى شبهاى پركارى در ايام نقل 
و انتقاالت را تجربه كردند تا حاال تيمشان را حتى المقدور در 
حد قهرمانى بسته و سطح رضايتمندى هواداران خود را نيز 

به حداكثر برسانند. 
تمديد قرارداد با نفراتى مثل اميد ابراهيمى، روزبه چشمى، 
يعقوب كريمى و وريا غفورى در كنار عقد قرارداد با نفراتى 
مثل روزبه چشمى، سجاد شهباززاده، پژمان منتظرى، حسن 
بيت سعيد، مجتبى جبارى، داريوش شجاعيان، مهدى قائدى، 

آرمين سهرابى و چند بازيكن جديد باعث شد تا آبى پوشان پايتخت 
پركارترين تيم نقل و انتقاالت شناخته شوند. 

در بين تعداد نسبتا زياد بازيكنانى كه در اين فصل با آبى پوشان قرارداد 
بستند، مى توان پژمان منتظرى، ستاره ملى پوش اين تيم كه از االهلى 
قطر به جمع آبى پوشان اضافه شد را گران قيمت ترين بازيكن اين 
فصل آنها دانست. در مقابل اين بازيكن، آرمين سهرابيان مدافع جوان 
و ملى پوش اميد اين تيم كه از سپاهان به استقالل منتقل شد، در كنار 
مهدى قائدى جوان داراى كمترين مبلغ قرارداد در بين بازيكنان اين 

تيم هستند. 
اما حاال آنچه كه دامن گير آبى هاى پايتخت شده، مسئله پول و 

دريافتى هايى است كه تيم رقيب را نيز آزار مى دهد. مسئله اى كه 
صداى منصوريان سرمربى آبى پوشان را هم درآورده است. منصوريان 
در اين باره مى گويد: يك چيز به ما آسيب مى رساند و آن فضاى 
بى پولى است.  آسيب ما زمانى شروع مى شود كه نتوانيم پول بازيكنان 
را بدهيم؛ پارسال ما توانستيم موضوع مالى را مديريت كنيم و چند 
بازيكن مان را به همين دليل در نيم فصل از ليست خارج كرديم تا 
بتوانيم 5،4 ميليارد را برگردانيم و ورود و خروج پولمان را مديريت كنيم. 
 اولين چيزى كه ما نياز داريم، اين است كه 30 درصد اوليه را بگيريم.  اگر 
داربى برگزار مى شد اتفاقات خوبى رخ مى داد.  فضاى احساسى فوتبال 
يك طرف است و فضاى منطقى اين است كه ما بايد پول بازيكنان 

را پرداخت كنيم. 

اپيزود دوم: اعتراض
 هماهنگ پرسپوليسى ها 

پرسپوليس قهرمان سوپرجام شد اما در پس جشن و شادى بازيكنان با 
آن جام نحيف و بدقواره ناراحتى و عصبانيتى نهفته بود كه در  راهروى 
خبرنگاران و فرداى قهرمانى جلوه كرد. انگار بازيكنان قول و قرار 
گذاشته بودند در صورت برد مقابل نفت و قهرمانى درباره بى پولى و 
بدقولى هاى باشگاه بگويند و بعد از اين قهرمانى از موضع باال باشگاه را 
تحت فشار بگذارند. البته كه با جام دوم در 90 روز راحت تر مى شد درباره 
بدقولى ها حرف زد و به همين خاطر بازيكنانى كه به هيچ وجه حاضر به 
مصاحبه نبودند به صورت خودجوش تن به گفت و گو با خبرگزارى ها 

دادند. البته در پس اين مصاحبه هاى مشترك نكات جالبى عيان شد كه 
مشخص مى كند باشگاه به بازيكنان اصلى تيم بدجور مقروض است و 
مشخص نيست بعد از برهم خوردن شهرآورد حامى مالى و مشكالت 

مالى باشگاه چگونه مى خواهد مطالبات بازيكنان را بپردازد. 
سيد جالل حسينى اولين بازيكن پرسپوليس بود كه لب به اعتراض 
گشود و گفت: فقط اميدوارم مشكالت ما حل شود. بعد از بازى با 
ذوب آهن سال گذشته، دريافتى نداشتيم ولى مى بينم كه بعضى رسانه ها 
مى نويسند ما پول گرفته ايم. از طرف ديگر االهلى هر روز قوى تر بسته 
مى شود و با امكانات خوب آماده بازى در آسيا است ولى ما هنوز دچار 

مشكل هستيم.  
از سوى ديگر حسين ماهينى هم اينطور از اظهارات كاپيتان سرخ ها 
دفاع كرد: همه بازيكنان امشب اينجا آمده تا يك حرف 
را بزنيم. ما نماينده ايران در آسيا هستيم و به قهرمانى 
اميدواريم اما مشكالت داريم و همه بازيكنان از شرايط 
مالى باشگاه ناراحت هستند. پارسال صدايمان به هيچ 
جا نرسيد و به همين دليل اعتصاب كرديم اما ليگ هم 
تمام شد و قراردادهايمان ماند و پاداشى هم در كار نبود. 
طارمى، بيرانوند، كاميابى نيا و چند بازيكن ديگر هم پيرو 
صحبت هاى سيد جالل حسينى و حسين ماهينى از 
وضعيت موجود انتقاد كردند و منتظر هستند تا با شروع 
ليگ بتوانند حداقل بخشى از قرارداد خود را از باشگاه 

دريافت كنند.  
باشگاه  اينكه  به  باتوجه  گفت  توان  مى  بنابراين 
بليت  درآمد  تلويزيونى،  پخش  حق  از  پرسپوليس 
فروشى و تبليغات محيطى محروم مانده است و در 
شرايطى كه سرخپوشان براى حل پرونده بدهى مانوئل ژوزه به 
مبلغى در حدود 7ميليارد تومان نياز دارند، اسپانسر باشگاه فعال قادر 
به تامين حوائج باشگاه نيست و باتوجه به اين مساله ممكن است 
نارضايتى ها فعال ادامه داشته باشد. براى حل اين مشكل اما تنها 
يك راه پيش پاى پرسپوليس است؛ همكارى بازيكنان و افزايش 
تالش باشگاه براى درآمدزايى و البته شايد كمك وزارت ورزش به 
عنوان متولى پرسپوليس و استقالل. استقالل و پرسپوليس را مى 
توان نمونه آشكارى از واقعيت فوتبال ايران دانست. فوتبالى كه اين 
روزها دچار فقر مالى شديد شده و نه تنها دامان 2 تيم پرطرفدار 
پايتخت را گرفته، بلكه بسيارى از تيم هاى ليگ برترى ديگر نيز 

با اين مشكالت مواجه هستند.

دو اپيزود از فقر مالى فوتبال ايران
استقالل و پرسپوليس را مى توان نمونه آشكارى از واقعيت فوتبال ايران  دانست. فوتبالى كه اين روزها دچار فقر مالى شديد شده
 و نه تنها دامان 2 تيم پرطرفدار پايتخت را گرفته، بلكه بسيارى از تيم هاى ليگ برترى ديگر نيز با اين مشكالت مواجه هستند.

امروزه وقتى صحبت از فوتبال مى شود، به ياد ورزشگاه هاى بزرگ و مملو 
از تماشاگر مى افتيم اما فوتبال، اين رشته جذاب و مهيج، سال هاى دور از 
محالت و زمين هاى خاكى جان گرفت و تاريخ فوتبال ايران نيز شهادت 
مى دهد كه پس از ورود فوتبال توسط انگليسى ها به ايران، اين ورزش در 
زمين هاى خاكى متبلور شد. در واقع فوتبال محالت و زمين هاى خاكى، 

محلى براى شكوفايى استعدادهاى درخشان اين رشته شدند.
فوتبال خوزستان هرگز نمى تواند جنب و جوش و صدور نخبگان فوتبال 
محالت در زمين هاى خاكى اهواز، آبادان، مسجدسليمان، ماهشهر، اميديه 
و ... را فراموش كند. همچنين هرگز نمى توان از نقش بى بديل زمين هاى 
خاكِى فاخرى، لشكرآباد، آخر آسفالت، كوت عبداهللا و ... گذشت و مگر 
مى توان از خاطرات شكوفايى فوتبال خوزستان در دهه 40 و 50 گفت ولى 

از فوتبال محالت در زمين هاى خاكى اهواز يادى نكرد؟!
خوزستان كه از قديم به مهد فوتبال ايران مشهور و معروف بوده است 
و از زمان ورود فوتبال به كشور، در اين رشته سرآمد بوده و نخبه ها و 
استعدادهاى بسيارى را به تيم ملى و تيم هاى باشگاهى معرفى كرده، تمام 
افتخارات خود را مديون همين زمين هاى خاكى است؛ زمين هايى كه بعدها 

خوزستان را به معدن ناب استعدادهاى فوتبال تبديل كرد.
در آن سال ها كه فوتبال حرفه اى نبود و سخت افزار و نرم افزار آموزشى نيز 
براى مربيگرى وجود نداشت و مانند امروز شاهد فعاليت مدارس فوتبال 
و آكادمى هاى فوتبال نبوديم، زمين هاى خاكى در حقيقت محل رشد و 

پرورش استعدادهاى فراوان بودند و مربيان نيز با حضور 
در اين زمين ها و بدون واسطه و دالل، بهترين استعدادها 
را كشف و انتخاب و در نهايت وارد عرصه فوتبال 
باشگاهى مى كردند، چيزى كه امروزه با تغيير كلى ساختار 

فوتبال ايران، رنگ باخته است.
از زمين هاى خاكى فوتبال خوزستان و به ويژه اهواز نيز 
بازيكنان بى شمارى چون صفر ايران پاك، ايرج سليمانى، 
فريدون ممبينى، رضا گنجاپور، حسن اهوازى، جاسم 
اهل يرف، مجيد باقرى نيا، حسين اطلسى، امير عچرش، 
حسين كعبى، بدر جابرى، كرامت ضرغام پور، مهدى 
ويسى، برادران ساكى، مجتبى يارعلى، جواد و كمال 
خليليان، جاللى كاملى مفرد، محمد علوى، على بداوى 
و نخبه هاى ديگرى ظهور كردند و بسيارى از اين نفرات 

با ورود به تيم ملى، عملكرد درخشانى داشتند.
با گذشت سال ها، اما هنوز زمين هاى خاكى لشكرآباد، آخر آسفالت و ... در 
اهواز و نقاط ديگر خوزستان فعال هستند، با اين تفاوت كه اكنون شرايط با 
گذشته كامال فرق كرده است و استعدادهاى ناب امروز كه بسيارى آن ها را 
به واسطه تكنيك و تاكتيك خاص شان، «مسى و رونالدو» لقب مى دهند، 
ديگر كمتر مورد توجه مربى ها قرار مى گيرند و در اين شرايط تنها عالقه به 
فوتبال، آن ها را در هواى باالى 55 درجه خوزستان، به زمين هاى خاكى 
داغ مى كشاند؛ زمين هايى كه فقر امكانات در آن ها بى داد مى كند و بازيكن 
پيش از آغاز تمرين، خود خط كشى زمين را انجام مى دهد، تور دوازه ها را 
مى آويزد و سپس توپ را وسط ميدان مى گذارد و با شوق به دنبال آن 

مى دود، آن هم بدون اميد به اينكه ديده شود. 

ساختار فوتبال كشور ايراداتى دارد
 رضا نواصر، يكى از مربيان زمين هاى خاكى آخر آسفالت اهواز كه از 
همين زمين، بازيكنانى را به تيم هاى ملى و باشگاهى معرفى كرده است، 
در حالى كه عرق از سر و صورتش مى چكد، بازيكنان خود را فرا مى خواند 
و پيش از تمرين نكاتى را به آن ها گوشزد مى كند. او در گفت و گو با ايسنا 
در خصوص معضالت و مشكالت بسيارى كه در اين زمين خاكى، با 
آن ها دست و پنجه نرم مى كنند، مى گويد: «استعداد در خوزستان فراوان 
است ولى ساختار فوتبال كشور ايراداتى دارد و همين  باعث شده است كه 
استعدادهاى خوزستانى ديده نشوند و اكنون آن نفراتى كه بايد در تيم ملى 
داشته باشيم را نداريم.» وى ادامه مى دهد: «در حال حاضر من شاگردانى 
دارم كه آن ها را «نيمار و مسى» صدا مى كنم، چرا كه تكنيكى هم چون 
اين بازيكنان معروف دارند. بازيكنان ما از خانواده هاى محروم و كم بضاعت 
هستند و در جايى زندگى مى كنند كه اعتياد كنار گوش آن ها است ولى ما با 
كشاندن آن ها به زمين هاى خاكى و البته عالقه بسيار خودشان به فوتبال، 
نگذاشته ايم كه در دام اعتياد گرفتار شوند ولى مسووالن باتوجه به اين كه 

اعتياد تهديد جدى است، به جاى اين كه به اين بازيكنان رسيدگى كنند، 
آن ها را ناديده مى گيرند.»

اين مربى كه عالقه بازيكنانش را به اين رشته، با اين جمله كه «آن ها به 
فوتبال اعتياد دارند»، توصيف مى كند، مى گويد: «اين گرما و كمبود امكانات 
مانع از كار ما نمى شود و حتى زمانى كه هواى اهواز پر از گرد و غبار است 
هم به تمرين مى آييم. ورزشكاران ما حتى بيمه هم نيستند ولى بازهم به 
تمرين مى آيند. هميشه از زمين هاى خاكى خوزستان، استعدادهاى نابى 

هم چون كعبى، بداوى، كاملى مفرد و... به كشور معرفى شده اند.
وى كه شاگردانش از خانواده هاى محروم و كم بضاعت جامعه هستند، 
مى گويد: «بازيكنى به اسم حمود دواصر دارم كه به تيم ملى نوجوانان دعوت 
شد و همراه با اين تيم به عنوان قهرمانى آسيا هم رسيد. او پس از اين كه 
از مسابقات بازگشت و به اهواز آمد، فرداى آن روز با پدرش به كار بنايى 
مشغول شد. يكى از مشكالت ما اين است كه باتوجه به اين كه بازيكنان ما 
از خانواده هاى كم بضاعت هستند، اصال ديده نمى شوند، در حالى كه سرشار 
از استعداد هستند.» نواصر از گذشته و زمانى كه از 11 نفر تيم ملى، هفت نفر 
خوزستانى بودند، ياد مى كند و ادامه مى دهد: «اين نفرات هم كسانى بودند 
كه فوتبال شان را از همين زمين هاى خاكى شروع كردند ولى اكنون نقش 
اين زمين ها در پرورش استعداد و همچنين خدمات مربيان ناديده گرفته 
مى شود. واقعا كمبود امكانات وحشتناك است و واقعا دست خيرين درد 

نكند كه در تهيه البسه و توپ به ما كمك مى كنند.» 

جذب بازيكن پارتى بازى است
 مهدى شجرات از شاگردان نواصر كه در زمين هاى خاكى آخر آسفالت به 
«مسى» معروف شده است، مى گويد: «من فصل گذشته براى تست دادن 
به تمرينات تيم فوالدخوزستان رفتم و تنها بعد از پنج دقيقه و در حالى كه 
بازى من را نديده بودند، به من گفتند كه تو را نمى خواهيم. امسال هم ديگر 
براى تست دادن به جايى نرفتم، چرا كه به نظرم جذب بازيكن پارتى بازى 
است و نااميد شده ام و اكنون تنها براى دل خودم به زمين خاكى مى آيم 

و بازى مى كنم.»
او كه دلش از بى توجهى و نامهربانى مسووالن پر است، تنها به گفتن يكى، 
دو جمله ديگر بسنده مى كند و مى گويد: «ما مشكالت بسيارى داريم اما 
مسووالن عالقه و استعداد ما را نمى بينند ولى ما بازهم در اين هواى گرم 

به زمين هاى خاكى خواهيم آمد.» 
 حسين ناصرى هم كه 10 سالى است در زمين خاكى آخر آسفالت اهواز 
تمرين مى كند، در حالى كه دستانش پر از پودر گچ و در حال خط كشى 
زمين است، مى گويد: «اين كار هر روز ما است؛ امكانات نداريم و خودمان 
بايد زمين را خط كشى و تور دروازه ها را نصب كنيم. ما براى دل خودمان 

تمرين مى كنيم و مى دانيم كه ديده هم نمى شويم.»
او كه دغدغه اى هم چون ديگر دوستان خود دارد، ادامه مى دهد: «وقتى 
تست فنى مى دهيم به ما مى گويند يا بايد پارتى داشته باشى يا پدرتان 
شركتى باشد. ما هم كه هيچ كدام از اين ها را نداريم، به تيمى راه پيدا 
نمى كنيم، البته باوجود اين نامهربانى ها و نبود امكانات، هيچ وقت خسته 

نشده ايم و همچنان كارمان را ادامه مى دهيم.»
 محمد علوى، يكى از استعدادهاى خوزستانى كه از همين زمين هاى 
خاكى به فوتبال باشگاهى و تيم ملى راه پيدا كرد و اكنون نيز سرمربيگرى 
يكى از تيم هاى خوزستانى در ليگ دسته 2 كشور را برعهده دارد، با ابراز 
تاسف نسبت به فراموشى نقش زمين هاى خاكى در شكوفايى استعدادها، 

مى گويد: «آن زمان كه من فوتبالم را آغاز كردم، چيزى به عنوان آكادمى 
فوتبال نبود و بيشتر بازيكنان خوزستانى كه آن زمان معروف و در تيم ملى 
نيز پا به توپ شدند و توانستند خودى نشان دهند، فعاليت شان را از همين 

زمين ها آغاز كردند.»
 وى كه فوتبال خود را مديون زمين هاى خاكى مى داند، ادامه مى دهد: «من 
با تجربياتى كه از كار كردن در زمين هاى خاكى به دست آوردم، توانستم به 
تيم هاى باشگاهى استان و سپس تيم ملى راه پيدا كنم و از همين تجربيات 
نيز در تيم ملى استفاده كردم. آن زمان فوتبال كشور، بخش عمده موفقيت 
خود را مديون زمين هاى خاكى بود ولى متاسفانه باوجود اين كه هنوز برخى 
از اين زمين ها در حال فعاليت و سرشار از استعدادهاى ناب هستند به دليل 
اين كه كسى آن ها را نمى بيند و رسيدگى به آن ها نيز در سطح پايينى است، 

اين استعدادها نتوانسته اند به تيم هاى باشگاهى برسند.» 
استعدادهاى زمين هاى خاكى نبايد سركوب شوند

 بازيكن سابق تيم ملى ايران كه معتقد است، اين استعدادها با كمى توجه 
مى توانند به تيم هاى ملى رده هاى سنى مختلف راه پيدا كنند، مى گويد: «به 
نظر من اگرچه فقر امكانات و بى توجهى مسووالن وجود دارد ولى اين 
بازيكنان بايد تالش خود را چندين برابر كنند و هرگز نااميد نشوند تا هر 
طور كه شده است، خود را به فوتبال كشور تحميل كنند. اين ها نخبه هايى 
هستند كه به هيچ عنوان نبايد هرز بروند و استعدادشان سركوب شود و در 

حد زمين هاى خاكى باقى بماند.»
 بدر جابرى، پيشكسوت فوتبال خوزستان و مسوول 
فوتبال  است،  معتقد  كه  لشكرآباد  خاكى  زمين هاى 
استان شكوفايى خود را مديون زمين هاى خاكى است، 
گذشته  در  كه  خوزستانى  بازيكنان  مى گويد: «تمام 
توانستند خودشان را به فوتبال ايران معرفى و پيشرفت 
كنند و عضو تيم ملى شوند، از همين زمين هاى خاكى 

خوزستان رشد كردند.»
 وى كه با عشق و عالقه، بسيارى از سال هاى عمر 
خود را صرف فعاليت در زمين هاى خاكى كرده است، 
ادامه  مى دهد: «در گذشته مربيان باشگاهى، نخبه ها را 
مى ديدند و به تيم ها مى بردند و در واقع اين زمين ها 
خدمات بسيارى به فوتبال استان و كشور ارائه داده 

است.» 
 متوليان ورزش به زمين هاى خاكى رسيدگى نمى كنند

جابرى مى گويد: «در گذشته مدرسه فوتبالى نبود و هرچه نخبه كشف 
مى شد، حاصل همين زمين هاى خاكى بود. زحمات زيادى كشيده شد ولى 
اكنون كسى براى آن زحمات، ارزشى قائل نيست. با مشكالت بسيارى 
دست و پنجه نرم مى كنيم ولى متوليان ورزش استان هيچ رسيدگى 
نمى كنند. باوجود اين كه ديده نمى شويم و دغدغه هاى زيادى داريم ولى 

كارمان را ادامه مى دهيم.» 
 وى با اشاره به تفاوت بسيار سرانه ورزش خوزستان و كشور افغانستان، 
ادامه مى دهد: «باوجود امكاناتى كه در خوزستان است و 70 درصد بودجه 
كشور نيز از اين استان تامين مى شود، سرانه ورزش اهواز 21 سانتى متر و 
سرانه ورزش استان 33 سانتى متر است، در حالى كه كشور افغانستان كه 
با مشكالت بسيارى مواجه است، سرانه ورزش آن، 2 متر و 30 سانتى متر 
است.»  گفتنى ها را آن هايى كه از دل زمين هاى خاكى اند، گفتند؛ به راستى 
چرا بايد استعدادهاى ناب زمين هاى خاكى، اين گونه ناديده گرفته شوند و 
آيا مسووالن؛ علوى، بداوى، كاملى مفرد، كعبى، ايرانپاك، سليمانى، گنجاپور 
و ... را نديده اند كه اين گونه چشم خود را به روى استعدادهاى امروز اين 

زمين هاى خاكى بسته اند؟
خوزستان مهد فوتبال كشور و كارخانه صادرات نخبه هاى فوتبال به 
كشور و دنيا بوده است و تنها با كمى توجه، رسيدگى و شايد فراهم كردن 
ابتدايى ترين امكانات، مى توان همچون گذشته بازهم شاهد بيش از نيمى 
از تركيب تيم ملى فوتبال ايران از خوزستان بود، اتفاق خوشايندى كه اصال 
دور از تصور نيست و فقط نگاه مهربانانه مسووالن را مى طلبد كه بايد هرچه 
سريع تر آستين همت را باال زده و چشم هاى خود را باز كرده و به داد اين 
استعدادهاى ناب و كمياب برسند؛ استعدادهايى كه اگر بازهم بند «پ» و 
هزار دليل غيرمنطقى را، پيش روى خود ببينند، شايد اين بار نتوانند از دام 

اعتياد يا هزاران آسيب اجتماعى ديگر فرار كنند.

استعدادهايى كه در خاك مانده اند
هميشه زمين هاى مستطيلى فوتبال، چمن نيستند و گاهى از نوع خاك اند؛ زمين هايى كه در خوزستان فراوان و به معدن ناب فوتبال معروف اند

 و از گذشته تاكنون نيز باوجود ناديده گرفته شدن، خدمات بسيارى به اين رشته در كشور و حتى دنيا عرضه داشته اند.
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فهرست فيلم هاى پذيرفته شده در جشنواره ونيز اعالم شد. 
فيلم «بدون تاريخ، بدون امضا» از سينماى ايران در بخش 

افق هاى جشنواره ونيز پذيرفته شد.
هفتادوچهارمين دوره قديمى ترين جشنواره سينمايى جهان 
با نمايش فيلم « كوچك  شدن» به كارگردانى الكساندر پاين 
آغاز به كار مى كند. اين جشنواره از هشتم تا 18 شهريور 

برگزار مى شود.
در فهرست فيلم هاى پذيرفته شده در بخش هاى مختلف 
جشنواره ونيز كه پنجشنبه 5 مرداد اعالم شد، نام فيلم 
«بدون تاريخ، بدون امضا» به كارگردانى وحيد جليلوند در 
بخش افق هاى جشنواره ديده مى شود. فيلم «ناپديد شدن» 
به كارگردانى على عسگرى نيز در اين بخش حضور دارد.
بخش  داوران  هيات  اعضاى  از  يكى  بنى اعتماد  رخشان 

افق هاى جشنواره ونيز است. 
رياست  كه  ونيز  فيلم  جشنواره  اصلى  رقابت  بخش  در 
هيات داوران آن را آنت بنينگ، ستاره سرشناس سينماى 
سرشناس  چهره هاى  از  فيلم هايى  دارد  برعهده  آمريكا 
سينماى جهان از جمله گيرمو دل تورو، جرج كلونى و 
دارن آرونوفسكى براى رسيدن به شير طاليى جشنواره 

رقابت مى كنند.
از فيلم هاى شاخص حاضر در بخش رقابت اصلى جشنواره 

ويوى، آى  كارگردانى  به  انسان»  «سيل  به  مى توان  ونيز 
Suburbicon ،مادر!»  به كارگردانى دارن آرونوفسكى»
به كارگردانى جرج كلونى، «شكل آب» به كارگردانى گيرمو
«مكتوب، دويرى،  زياد  كارگردانى  به  «اهانت»  دل تورو، 
عشق من» به كارگردانى عبدالطيف كشيش، «سومين قتل»
به كارگردانى هيروكازو كوريدا، Jusqu›à la garde به
Ammore E Malavita لگراند،  خاوير  كارگردانى 
به كارگردانى برادران مانتى، «فاكس ترات» به كارگردانى
به ميزورى»  ابينگ  از  بيرون  بيلبورد  «سه  معاذ،  ساموئل 
كارگردانى مارتين مك دونا، «فرشته ها سپيد مى پوشند» به

كارگردانى ويويان كيو اشاره كرد. 
يكى نريمان  كاوه  امضا»  بدون  تاريخ،  «بدون  فيلم  در   
جسدى با  كارش  محل  در  قانونى  پزشكى  پزشكاِن  از 
مواجه مى شود كه وى را پيش از اين مى شناخته است.
نويد محمدزاده، امير آقايى و هديه تهرانى بازيگران «بدون

تاريخ، بدون امضا»  هستند.
جشنواره دوره  سى وپنجمين  در  بار  نخستين  فيلم  اين 
فيلم فجر به نمايش درآمد و سه سيمرغ بلورين بهترين
بهترين و  مكمل  نقش  مرد  بازيگر  بهترين  كارگردانى، 
نويد جليلوند،  وحيد  براى  ترتيب  به  را  صداگذارى 

محمدزاده و سيدعليرضا علويان به ارمغان آورد.

متعلق  رسانه هاى  توپخانه هاى  اخير،  هفته  يك  در  وقتى 
به يك طيف خاص فكرى، حمالتى دامنه دار را به سوى 
چون  عناوينى  با  را  آن  و  دادند  سامان  خاص  فيلم  يك 
مستهجن ترين فيلم تاريخ سينماى ايران، دنباله سخيف تر 
50كيلو آلبالو و... زير سوال بردند، معلوم بود كه قرار نيست 
همه چيز با يك سرى انتقاد و اعتراض خشك و خالى تمام 

شود. 
سابقه نشان مى داد اين حمالت مقدمه اى براى يك برخورد 
بود  ممكن  قبل  دولت  در  كه  برخوردى  است.  شديدتر 
پيامدى چون توقيف را در پى داشته باشد، اما از آن رو كه 
صالحى اميرى و حيدريان در اين چند وقت اخير نشان داده 

بودند، اهل كوتاه آمدن مقابل فشارهاى نهادهاى 
موازى نيستند، مى شد به گزينه اى چون تحريم 
توسط حوزه هنرى يا شهردارى هم فكر كرد. 
اتفاقى كه به نظر مى رسد در شرف وقوع است.
حسين فرحبخش فيلم كمدى پا تو كفش من 
نكن را  سال گذشته جلوى دوربين برد. فيلمى 
بهنوش  قريشى،  سحر  ناجى،  رضا  بازى  با 
صادقى،  على  تيمورى،  يوسف  بختيارى، 
سيروس گرجستانى و... كه به نظر مى رسيد 
قرار است مثل كمدى هايى از اين جنس روى 
صدا  و  بى سر  و  بكند  را  فروشش  آيد،  پرده 
برود؛ اتفاقى معمول در چرخه طبيعى سينماى 

تجارى. اما رخدادهايى پشت  سر هم باعث شد اين بازى 
كامال به هم بخورد.

اكران طبيعى پا تو كفش من نكن، زمانى دچار مخاطره شد 
كه در هفته هاى گذشته چند سايت و خبرگزارى خاص 
بدون اين كه نامى از اين فيلم بياورند، مدعى شدند كه يك 
كمدى در روزهاى آينده به نمايش درخواهد آمد كه در 
آن صحنه هاى اروتيك و شوخى هاى جنسى فراوانى ديده 
مى شود و به همين دليل خواستار عدم  اكران آن شدند. 
دو رسانه اصولگرا در مطالب خود آدرس هايى مى دادند 
كه تداعى كننده فيلم پا تو كفش من نكن ساخته حسين 

فرحبخش بود. حتى بعدتر يكى از خبرگزارى هاى پرنفوذ با 
انتشار مطالبى عنوان كرد كه با اكران اين فيلم سينمايى، وزير 

ارشاد مجبور به عذرخواهى خواهد شد.
وقتى به نظر مى رسيد كه از شدت و حمالت رسانه اى به 
اين فيلم كاسته شده است، نوبت دور جديد تحركات و 
حمالت توپخانه تبليغاتى رسانه اى فرارسيد. ابتدا يكى از 
رسانه هاى نزديك به حوزه هنرى از توقيف فيلم پا تو كفش 
من نكن خبر داد، اما وقتى اين خبر تكذيب شد و شوراى 
صنفى نمايش اعالم كرد كه از چهارشنبه اين فيلم قطعا 
اكران خواهد شد، شايعه تحريم رونق گرفت. شايعه اى كه 
طبق شواهد و قراين، ظاهرا قرين به واقعيت است و اين 

نشان مى دهد حوزه هنرى به عنوان يك نهاد فرهنگى هنوز 
كه هنوز است نتوانسته خودش را راضى كند براى قوانين 
وضع شده تنها مركز رسمى و قانونى فرهنگى كشور احترام 

قايل شود.
زمانى كه اعالم شد پيش فروش اينترنتى جديدترين ساخته 
حسين فرحبخش در پرديس هاى پرفروش تهران ازجمله 
كوروش، چارسو، مگامال و... آغاز شده و چند سينماى 
شهرستان هم به پيش فروش بليت هاى اين فيلم اقدام كردند؛ 
سينماهاى  ساير  و  آزادى  پرديس  هنوز  كه  حقيقت  اين 
حوزه هنرى پيش فروش اينترنتى اين فيلم سينمايى را آغاز 

نكرده اند، موجب شد زمزمه  تحريم اين فيلم كمدى توسط
حوزه هنرى همه گير شود. تحريمى كه البته هنوز به طور
رسمى اعالم نشده و كارگردان، تهيه كننده و پخش كننده
فيلم هنوز اميدوارند بتوانند در روزهاى آتى از سالن هاى

حوزه هنرى براى اكران فيلم شان استفاده كنند.
چنان كه عبداهللا عليخانى، مديرعامل شركت پخش پويا فيلم
و پخش كننده فيلم پا تو كفش من نكن در گفت وگويى
در رابطه با احتمال تحريم اين فيلم كمدى در سينماهاى
وابسته به حوزه هنرى مى گويد كه هنوز تحريم اين فيلم
اين او  است.  نشده  قطعى  هنرى  حوزه  توسط  سينمايى 
روزنه اميد را براى فيلم باز گذاشته كه شايد دليل تأخير
پيش فروش بليت هاى شان در سالن هاى حوزه
هنرى مربوط به تأخير خود آنها در تحويل فيلم
به مديران حوزه هنرى باشد و اميدوار است كه
اكران اين فيلم در سينماهاى وابسته به حوزه
هنرى احتماال ديرتر آغاز خواهد شد. اتفاقى
كه با توجه به سوابق حوزه هنرى در برخورد
با فيلم ها، چيزى بيش از يك اميدوارى كم رنگ

ساده انگارانه را به ذهن نمى آورد.
شايعه كه  را  موضوع  اين  نكرده ايم  فراموش 
تحريم فيلم ها توسط حوزه فقط و فقط يك بار
در مورد فيلم امتحان نهايى ساخته عادل يراقى
به وابسته  سينماهاى  فيلم  اكران  در  تأخير  با 
حوزه هنرى به انجام رسيده است. اما دو فيلم مادر قلب
اتمى و اكسيدان كه تا آستانه اكران در سينماهاى حوزه
هنرى نيز پيش رفتند، پس از عدم ارايه بليت هاى آنها در
پيش فروش هاى اينترنتى سينماهاى وابسته به حوزه هنرى،
درحالى كه شدند.  روبه رو  نهاد  اين  سينماهاى  تحريم  با 
فيلم سابق حسين فرحبخش به نام زندگى خصوصى نيز
با تحريم حوزه هنرى مواجه شده بود، بايد ديد كه آيا با
اين تحريم او بدل به كارگردان ركورددار اين عرصه خواهد
شد يا نه؛ عنوانى كه البته به جز دردسر نبايد عايدى چندانى

برايش داشته باشد.

فيلم «امروز» ساخته رضا ميركريمى كه از 
ــينماهاى پاريس با  17 خرداد در برخى س
عنوان«يك روز نو»به نمايش درآمد، اغلب 
ــوى  ــانه ها و مطبوعات فرانس در ميان رس
ــيار منف ى درباره موقعيت  واكنش هاى بس

زن ايرانى برانگيخت.
ــگارو»، مجله  ــى همچون «في روزنامه هاي
از  ــى  يك ــوان  عن ــه  ب  L’OBS)«ــس «اپ
ــناخته شده پاريس و  مجالت خبرى و ش
ــينما، تلويزيون  ــز مجالت تخصصى س ني
ــاره به جشنواره هايى كه  و راديو ضمن اش
تاكنون فيلم «امروز» در آنها حضور داشته 
و نيز جوايزى كه كسب كرده، توضيحاتى 
درباره داستان فيلم نوشتند. سخن مشترك 
ــه فيلم «امروز» با  ــانه ها اين بود ك اين رس
صرفه جويى اقتصادى و در حالى كه كمى 

ــاره موقعيت زن ايرانى  ــن غمگين دارد به خوبى درب لح
صحبت مى كند!

ــى ديگر از تحليل هاى فوق آمده است كه فيلم  در بخش
«امروز» درامى معمولى اما با تم هايى چند اليه است كه از 
«خشونت هاى زندگى مشترك» گرفته تا «بى تفاوتى هاى 
ــاالرانه» به تصوير  ــك «جامعه مردس ــاك» را در ي خطرن
ــد! برخى از اين تحليل ها نيز به وجود يك لحن  مى كش

سياسى در پشت قصه فيلم قائل بودند!
ــا برخالف همه  ــل و گزارش ها دقيق ــد و تحلي ــن نق اي
ــياه نما و تلخ،  ــت كه مى گويد فيلم هاى س ادعاهايى اس
ــى از آن و يا افراد  ــى كه تنها بخش ــه همه جامعه ايران ن

مشخصى كه قهرمان فيلم هستند را به تصوير مى كشند. 
ــت و مثال  ــى كه مى گويند اين فقط يك فيلم اس ادعاهاي
ــى در مقابل  ــرى از جامعه ايران ــد تصوير بهت مى خواه
ــم مخاطب خارجى قرار دهد! ادعاهايى كه حضور  چش
فيلم هاى ايرانى در جشنواره ها يا اكران خارج كشور ر ا 
ــنيده شدن نام ايران در  موجب مثال باال رفتن پرچم يا ش

آن سوى مرزها مى داند! اما به چه قيمتى؟
ــل از برخى  ــه نمونه آنها به نق ــى ك ــا و نقدهاي تحليل ه
ــوى در باال  ــى و فرانس ــريات اروپاي ــن نش از معتبرتري
ــت حتى منتقدان و  ــت از آن دارد كه برداش ــد، حكاي آم
ــاگر عام) در اروپا  ــينما ( و نه فقط تماش كارشناسان س
ــن فيلم «امروز»،  ــياه ايرانى از جمله همي از فيلم هاى س

ــده و ــر، تعميم دهن ــت فراگي ــك برداش ي
ــت. آنها به هيچ وجه شخصيت كل نگر اس
يك فيلم ايرانى و گرفتارى ها و بدبختى ها
ــياه روزى هايش را تنها در حد همان و س
ــخصيت محدود نكرده و به كل جامعه ش

ايرانى گسترش مى دهند. 
از همين روى شخصيت زن فيلم «امروز»
ــده و در ــى زنى كتك خورده و له ش يعن
ــه خيابان رها شده و به به داغان كه گوش
ــى پناه مى برد تا بچه اش يك راننده تاكس
ــتى و سيه روزى به را در غربت و تنگدس
ــپرده و بميرد را به ــا آورده و به او س دني
ــط داده و مى نويسند همه زنان ايرانى بس
ــت زن ايرانى» را ــى «موقعي ــه خوب كه ب
ــت! يعنى همه زنان ايرانى ــان داده اس نش
ــه و لورده اى در يك ــن موقعيت ل در چني
ــار از «خشونت هاى زندگى» و جامعه به قول آنها سرش

«بى تفاوتى هاى خطرناك» مردساالرانه به سر مى برند؟!
ــازان ــته از فيلمس ــت كه اين دس اين چه تصويرى اس
ــان ــرزمين ها نش ــى به مردم ديگر س ــه ايران از جامع
ــران در چند ــنواره اى يا اك ــد؟ آيا جايزه جش مى دهن
ــه جامعه پويا ــى، ارزش آن را دارد ك ــينماى اروپاي س
ــش ــود و زنانى كه امروز عالوه بر درخش ــده خ و زن
ــلى مقاوم و ــى، نس ــى و خارج ــاى داخل در عرصه ه
ــر همه ظلم و بيداد ــور تربيت كرده اند تا در براب پرش
ــلطه گران عالم بايستند را اين گونه مضمحل و نابود س

ــند؟! ــده به تصوير بكش ش

«بدون تاريخ، بدون امضا»
 در قديمى ترين جشنواره جهان

برچسب مستهجن ترين اثر تاريخ سينماى ايران
 بهانه تحريم فيلم تازه سحر قريشى

تحقير زن ايرانى در چشم مخاطب جهانى

نـه بخا كتا

شـيه حا ر  د

بررسى زواياى مذاكرات هسته اى
 ايران و اروپا در يك كتاب

عليرضا ثمودى پيله ور در كتاب «سياست 
اروپايى و برنامه هسته اى ايران» به زواياى 
پرداخته  اروپا  و  ايران  مذاكرات  مختلف 

است.
كتاب «سياست اروپايى و برنامه هسته اى 
ايران» نوشته عليرضا ثمودى پيله ور از سوى 

انتشارات دانشگاه مفيد منتشر شد. 
اين كتاب كه مقدمه محمدكاظم سجادپور در ابتداى آن منتشر شده است به دنبال ارائه 
تصويرى روشن و فهمى عميق از رويكرد دولت هاى عضو اتحاديه اروپا در قبال برنامه 

هسته اى ايران است.
در اين اثر تالش شده است تا داليل ورود و نقش آفرينى اتحاديه اروپا در برنامه 

هسته اى ايران مورد توجه قرار بگيرد.
نويسنده «سياست اروپايى و برنامه هسته اى ايران» را در چهار فصل به نگارش درآورده 
است كه در فصل اول به تاريخچه تالش هاى كشورهاى اروپايى براى رسيدن به 
سياست مشترك در حوزه سيات خارجى و پيمان هاى اروپايى تصويب شده در اين 

حوزه مى پردازد.
فصل دوم چهار حوزه اختالفى ميان تهران و بروكسل از زمان پيروزى انقالب اسالمى 
را مورد بررسى قرار مى دهد كه اين چهار حوزه شامل سالح هاى كشتار جمعى، 

تروريسم، منازعه اعراب و اسراييل و حقوق بشر مى شوند.
بررسى تالش هاى آمريكا براى امنيتى سازى برنامه هسته اى ايران با استفاده از اصول 
مكتب كپنهاگ موضوع ديگرى است كه اين نويسنده در سومين فصل كتاب به آن 
پرداخته است و چهارمين فصل اين كتاب نيز به بيان داليل تغيير رويكرد بروكسل در 

قبال برنامه هاى هسته اى ايران اختصاص دارد.
در بخشى از اين كتاب آمده است: «در ميان بازيگران فراملى و قاره اى با تاثير جهانى، 
اتحاديه اروپا بى ترديد پديده اى قابل توجه و قابل مطالعه است. آنچه اهميت دارد، 
كنش گرى اتحاديه اروپا در مناسبات بين المللى امروز است. اين اثر تالشى براى شناخت 
دقيق و علمى تر اتحاديه اروپا به عنوان يك كنش گر بين المللى در يكى از اصيل ترين 

موضوع هاى روابط بين المللى معاصر يعنى پرونده هسته اى ايران است.»
اين اثر در 401 صفحه و با قيمت 26 هزار تومان روانه بازار كتاب شده است.

شهر زيبا در شبكه خوزستان
شهر زيبا نام سريالى سى قسمتى است كه قرار است به زودى در شبكه شما و شبكه 

خوزستان اكران شود.
يك كارگردان سينما و تئاتر در گفتگو با خبرنگار نشريه بامداد زاگرس گفت: اين 
سريال اجتماعى خانوادگى در حال تدوين است كه حدود 5 ماه فيلمبردارى آن به طول 

انجاميده و قرار است بعد از ماه محرم و صفر به قسمت پخش برود.
على اصغر شادروان افزود: كار تدوين   سريال سى قسمتى شهر زيبا حدود 15 روز 
ديگر طول ميكشد و 60 بازيگر در آن نقش آفرينى ميكنند كه حدود سى درصد 

بازيگران اين سريال از بازيگران تهران هستند.
وى ادامه داد: سريال به روابط آدمهايى كه در يك بازارچه با شغل هاى مختلف زندگى 
ميكنند و قصه و اتفاقاتى بين خود دارند مى پردازد در واقع بيشتر نقش زن كه نقشى 

ميانجى و پررنگ تر از نقش مرد است را به نمايش گذاشته است.
عوامل و بازيگران سريال (شهر زيبا) عبارتند از:  آقاى دوانى (مدير تصوير بردارى)، 
حسن هاشمى نسب( مدير توليد)، محسن توكل فرد(تهيه كننده) ، صدرا حجازى،رامتين 

خدا پناهى و محمد قربانى از جمله بازيگران اين سريال هستند.

شـت نو عكـس  لنوشـته عكس: نجمه مساعدى د
 آخ خ خ كه چه سخت است در نطفه مردن

چه دشوار است فرياد زير آب 
چه دردى است عاشقى

چه مرگيست در ابتداى با تو بودن بى تو 
شدن

ديروز  تا  كه  دلى  همون  نميدونى  كه  آخ 
مستانه بر احساس ناداشته ام بوسه ميزد و 

از همدلى با تو در خود نميگنجيد
امروز چگونه باز به كنج قفس تنهايى خود 
كز كرده و چه سخت مرا نهيب ميزند كه : 

چراااااااااااا؟؟؟؟
روى پاسخ دادنش را در خود نميبينم

واى نازنينم
چه رنجيست شرمسار دل بودن

خودمو گول ميزنم و بهش ميگم: 
(( دلكم غصه نخور عاشقته 

خودش ميگه كه باهاته 
ميگه از دور ميپايمت

ميگه من هم ميخواهمت))

كاش بهش اينو نميگفتم گلكم ، 
تازه انگار كه بغضش تركيد ...
ميون هق هق گريه هاى خود

خرد ميشد
آب ميشد 

هر لحظه بى تاب ميشد
دستاى سردمو سمتش ميبرم خودشو جمع 

ميكنه 1 گوشه اى
زار و زار و زار... 
هق و هق و هق....

از ميون هق هقش صداهايى بگوش مياد: 
(( من كه اينجا توى اين تاريكى 

توى ازلت ، توى اين تنهايى
چند ساليست به اين بى كسى و دربدرى 

خو كردم 
همُه دست خودم رو  كه واست رو كردم 

مگه من از تو چه خواستم كه با من اين 
كردى

آغاز  تو  باز  رو  همدلى  و  عاشقى  دوباره 
كردى؟)) 

نميدونستم، چه جوابى به دلم من بدهم 
چطورى باز دلمو به تنهايى عادت بدهم. 

عشق و احساس ز شرمسارى خود آنطرفتر 
تو حياط

هركدوم ساكت و سرد 
هر كدوم خسته تر از اين دل و درد

گام ميذاشتن بروى برگاى زرد 
چشاشون خيره به آسمون سرد 

داد زدم : ((دنبال چيستين  شما درتنهايى... 
؟ ))

پاسخى ز زير لب بشنيدم: ((ما بدنبال كسى 
ميگرديم 

كه شكوفنده شده در پاييز
جمع خوبى شده است هر سو نيز 

مهر او از آفتاب مهربان 
بارش باران ز قلب آسمان

چشمك اختر ز اوج كهكشان
مظهر عشق است او توى جهان))

من بماندم در خود از نيكو جواب
كز نمودم تا ببينم من به خواب

چهره عشقم ميون آسمان

 پيمان نوروزى


