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سال دوم
 شماره شصت و يك
8 صفحه
قيمت: 1000 تومان

(دارا ) مى آيد؟!
سيدرحيم آقازاده

وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد كه از سال آينده 
دوره پيش دانشگاهى بطور كامل حذف خواهد شد و 
سيستم آموزشى به دو دوره شش ساله تقسيم ميشود، 
دوره  دوم  سال  شش  و  ابتدايى  دوره  اول  سال  شش 
دبيرستان .مثل دوره پدر مادرها .اين را ديگر آموزش و 
پرورش اعالم نكرد اما همه مى دانند اين شيوه آموزشى 
در گذشته در نظام آموزشى ما برقرار بوده . شش سال 
ابتدايى و شش سال هم دبيرستان البته اين شيوه نه تنها 
مربوط به مادر پدرهاست بلكه در دوره پدر بزرگ ها و 

خالصه در دوره نياهاى ما هم اجرا ميشده 
سوال اينست اگر اين سيستم ، يعنى سيستم آموزشى قديم 
اجرا بشود ( كه شده) آيا ( دارا) خواهد آمد؟ دارا براى 
چه كارى مى آيد ؟يك گمان .كه به ذهن مى آيد ( دارا) 
ى ما مثل همه ( دارا) ها براى سرمايه گذارى مى آيد . 
بيايد كارخانه اى را بخرد ، يك كارخانه پتروشيمى، يك 
كارخانه توليد روغن ، توليد روغن از هر نوعش كه باشد 
روغن خوراكى يا روغن موتور .شايد هم هدفش احداث 
پروژه هاى گردشگرى در شمال باشد احداث يك هتل پر 
ستاره مخصوص اعيان ها و اقشار مرفه .چه درآمدى پيدا 
خواهد كرد .راستى از سارا چه خبر؟حال و احوالش را 
بايد از دارا پرسيد؟ بعد از اين همه سال .شنيده شده سارا 
ديگر كالس اول نيست ديپلم شده و شايد هم ديپلمات 
و وقتى بيايد ، سارا را مى گوئيم وقتى بيايد ممكن است 

خيلى ها هم با او عكس بگيرند آخر ديپلمات شده.
درس اول كتاب كالس اول يادتان هست؟ « بابا آب داد» 
بود آب را بايد بخش مى كردند ( آب) هميشه يك بخش 
بود ولى بعضى ها آب را كه در رودخانه بود به چند بخش 
تقسيم مى كردند و اب از اب تكان نمى خورد اما بابا را 
وقتى بخش مى كردند دو بخش ميشد.( بيچاره بابا) بابا از 
همان اول كار به دو بخش تقسيم ميشد .تازه اين اول كار 
بود سپس هر بخش را بايد مى كشيدند تا نفس بود بايد 
مى كشيدند .و بعد بخش دوم ( بابا) را كه شامل بخش 

اولش بود را مى كشيدند( باز هم بيچاره بابا)
ادامه در صفحه 2

سر مقاله

ميانگران، تاالبى كه نفسش
 به شماره افتاده است!

رئيس مجمع تشخيص مصلحت
 در رداى ديپلماتيك

از سياهپوشى عروس
 تاخونين شدن عزادارى

 در ادبيات بختيارى فقر فعاليت هاى پژوهشى
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اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

 مردم كوت عبداللـه  لياقت بهتـرين هـا را دارنـد
نخستين و اساسى ترين اولويت شهر كوت عبداللـه ، حل مشكل فاضالب كوت عبداللـه با رايزنى ها 

و پى گيرى هايى كه با استاندارى و اداره كل  محترم آب و فاضالب انجام خواهيم داد. اولويت ديگر ،ساحل سازى ،
رودخانه كارون در شهر كوت عبداللـه ،زيرا اين ساحل هم از لحاظ بصرى و كاربردى باعث رنج و ناراحتى همه

 مردم كوت عبداللـه شده و هم از نظر اينكه خاكبردارى هايى كه گاه و بى گاه در آن صورت مى گيرد، كه اين پروژه 
باعث ايجاد گرد و خاك هايى آزار دهنده براى مناطق كنار رودخانه مى گردد.

مطالبه ملى  خوزستانى ها براى رفع مشكالت سد گتوند
هيچ وقت اولويت در حقابه ها، محيط زيست نبوده؛ اول شرب، صنعت، كشاورزى و در آخر محيط زيست
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به  عالقمندان  حضور  با   
فرهنگ و هنر  در خوزستان 
از اولين شخصيت    هاى 
كودكانه به نام تيناز و تاراز، 

رو نمايى شد. 

ــداد  بام ــزارش  گ ــه  ب
زاگرس  در اين آيين كه 
در تاالر مهتاب كتابخانه 
مركزى اهواز برگزار شد  
از دو شخصيت كودكانه 
ــاى  ــه نام ه ــارى ب بختي
ــاراز»  رو  ــاز» و «ت «تين

نمايى شد  
ــخصيت ها براى  اين ش
ــورت  بص ــار  ب ــن  اولي
در  ثبت شده  و  ــمى  رس
ــور با لباس  ــطح كش س
ــى بختيارى  ــاى محل ه
ــنى  ــراى گروه هاى س ب
ــف» و «ب» طراحى  «ال

شده اند. 
تيناز و تاراز در قالب شش جلد كتاب آموزشى 

ــارى همراه با ترجمه  ــا مضمون واژگان بختي ب
ــا جهت  ــكل واژه ه ــى و ش ــى و انگليس فارس

ــا هدف ــزى ب رنگ آمي
ــه علمى و ــت بني تقوي
آموزشى كودكان توليد

شده اند . 
ــن تدوي و  ــه  تهي كار 
ــاى كتاب ه ــون  مضم
تيناز و تاراز از مهر 95
كيوانى ــيد  رش توسط 
مدير مسوول انتشارات
كيانوش و  ــره  تي خط 
ــگر پروژهش ــواز  بت
حوزه فرهنگ بومى و
ــاهنامه و مديرعامل ش
استان شاهنامه  انجمن 

خوزستان آغاز شد. 
ــه ــكار گرفت واژگان ب
ــده در اين كتاب ها ش
ــاس از كتاب ــه اقتب ب
ــارى بختي ــه  واژه نام
ــددى ــراب م ــر ظه اث

برداشت شده اند. 
ــارات خط تيره بنا  انتش
دارد كه در ادامه، اين پژوه
را در قالب شعر، داستان و نوشت افزار نيز ادامه دهد .

رونمايى از «تيناز» و «تاراز»  در اهواز 

 ســالم ابوقداره نســب مدير 
و  راه  ــاختمان  س و  مســكن 
شهرسازى خوزستان گفت: 9 
هزار و 170 واحد مســكونى 
مســكن مهر تا پايان امسال به 
ــان واگذار مى شــوند  متقاضي

 سالم ابوقداره نسب  اظهار كرد: 
ــرار بود 77 هزار و 531 واحد  ق
مسكونى در خوزستان احداث 
ــود كه 50 هزار و 972 واحد  ش
آن تاكنون به متقاضيان تحويل 

داده شده است.
وى افزود: از مجموع واحدهاى 

باقى مانده هفت هزار و 400 واحد نيمه تمام و فاقد 
متقاضى است كه بيشتر اين واحدها در بندر امام 

و آبادان هستند.
ــازى  ــاختمان راه و شهرس ــكن و س ــر مس  مدي

ــه باعث اين  ــكالتى ك ــتان بيان كرد: مش خوزس
ــى تعاونى ها  ــردن از آن ها بوده يك ــتقبال نك اس
ــا از جمله  ــث مختلفى بين آن ه ــه مباح بوده ك
ــزش متقاضى،  ــهم آورده و ري ــدن س تأمين نش
ــح اجرايى هيئت هاى مديره  نبود مديريت صحي

آن ها به دليل تخصص نيافتن، 
ــار هيئت مديره و  انقضاى اعتب

برگزار نشدن مجامع است.
در  ــن  همچني ــت:  گف وى   
ــانى به سايت هاى  خدمات رس
ــكالتى  ــر نيز مش ــكن مه مس
ــد  ــه 80 درص ــود دارد ك وج
شبكه هاى  ــتان  اس سايت هاى 
ــالب و برق را اجرا كرده  فاض
ــع فاضالب  ــا در بحث دف ام
ــهرهاى اميديه، رامشير،  در ش
ــام (ره) با  ــهر و بندر ام ماهش
ــتيم و  ــكالتى روبه رو هس مش
را  فاضالب  سامانه  نمى توانيم 

وارد مدار كنيم.
 ابوقداره نسب افزود: از نظر حجمى در واگذارى 
زمين ها، دومين استان كشور هستيم و 80 درصد 
ــتان، دولتى و 20  ــذارى زمين ها در خوزس واگ

درصد نيز خودمالكى است.

واگذارى 9170 واحد مسكونى مسكن مهر در خوزستان تا پايان امسال 
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خوزستان
محيط  درباره  را  مان  گيرى  جهت  جامعه،  شدن  صنعتى 
پيرامون دگرگون كرده است و هر آنچه نفع شخصى مان را 
توجيه نكند، يا حفظ و حراستش به دولت سپرده مى شود و 
يا اينكه كانونى مى شود براى بروز چالش هايى شبيه آنچه 

بر سر تاالب ميانگران ايذه مى رود
در اين سال ها آنقدر «فاجعه زيست محيطى» در خوزستان 
تجربه كرده ايم، كه اگر يك روز صبح بيدار شويم و بگويند 
اصال شهرى بنام رامهرمز در خوزستان نداشته ايم، مى گوييم 

البد نبوده است خوب!
تاالب  حال  كه  است  رسيده  زيادى  خبرهاى  روزها  اين 
ميانگران ناخوش است و بى آبى آتشى شده است افتاده به 
جانش. همان مسير را كه ادامه مى دهيم به سمت شرق و 
جنوب، چاه هاى غيرمجاز حال قلعه تل را گرفته اند و كم 
آبى مارون كشت برنج را در رامهرمز به خاطره تبديل كرده 
است. از كه كمك بگيريم؟ رسانه ها هم تنها كارى كه كرده 
اند اين است كه خبردارمان كرده اند. ريشه همه نامناسبى و 
پريشان احوالى طبيعت خوزستان را، عالوه بر تغييرات آب 
و هوايى، شايد بايد در عامل فرهنگى تغيير فرهنگ بومى 
جستجو كرد. تغيير شديد فرهنگ بومى رابطه هزاران ساله 
اجدادمان با طبيعت را دگرگون كرده است و ما به كمك 
تكنولوژى و ابزارهايى كه در دست داريم قلب طبيعت را 

دقيق تر نشانه رفته ايم!
به طور كلى در استان خوزستان، به تغيير شديد فرهنگ و 
زيست بوم اهميت خاصى داده نمى شود. صنعتى شدن 
جامعه، جهت گيرى مان را درباره محيط پيرامون دگرگون 
كرده است و هر آنچه نفع شخصى مان را توجيه نكند، يا 

حفظ و حراستش به دولت سپرده مى شود و يا اينكه كانونى 
مى شود براى بروز چالش هايى شبيه آنچه بر سر تاالب 

ميانگران ايذه مى رود.
امروزه گسست موجود در تعامل ميان محيط زيست با فرهنگ 
بومى و فعاليت انسانى به جاهاى نگران كننده اى رسيده است، 
در واقع فرايند ناصحيحى از تعامل با محيط زيست در فرهنگ 
مان ريشه دوانده كه نقطه عطف هايش مى شود شبيه كشاكش 

تاالب ميانگران با آب زندگى و آتش مرگ !
در گذشته انطباق فرهنگ بومى، محيط زيست و فعاليت 
انداز  چشم  مجموع  در  آنها،  موازى  عملكرد  و  انسانى 

فرهنگى واحدى را شكيل مى داد كه به نفع محيط زيست
عمل مى كرده است و نتيجه اش مى شد استمرار زيباى
زندگى در زيست بوم، آنچه امروز از فقدانش رنج مى بريم.
راز نجات طبيعت پيرامون مان، نيز دقيقا در همين نكته نهفته

است، از آنجا كه منحرف شده ايم عقب بنشينيم. 
شوند متوجه  المللى  بين  تاالب  اطراف  سكنه  همه  بايد 
كه اعتبار بين المللى اين تاالب براى زادگاهشان و نقش
از بيشتر  جنوبى  زاگرس  طبيعى  منابع  از  صيانت  در  آن 
است! جو  و  گندم  تن  حتى  و  كيلو  چند  كشت  ارزش 

/خوزنيوز 

ميانگران، تاالبى كه نفسش به شماره افتاده است!

هـا سـتان  شهر

له مقا سـر

ايذه و مسجدسليمان بيشترين
 آمار خودكشى در خوزستان

طرح  آغاز  به  اشاره  با  خوزستان،  بهزيستى  اداره كل  اجتماعى  امور  معاون 
پژوهشى بهزيستى به منظور شناسايى علل و عوامل خودكشى در استان گفت: 
شهرستان هاى ايذه و مسجدسليمان به ترتيب داراى بيشترين آمار خودكشى 

در سطح خوزستان هستند. 
  محمدرضا عباسى اظهار كرد: به تازگى يك پروژه تحقيقاتى را به منظور 
شناسايى علل و عوامل خودكشى در استان خوزستان آغاز كرده ايم بنابراين 
اكنون به قطعيت نمى توانيم درباره عوامل روى آوردن به خودكشى در استان 

نظر بدهيم.   
و  ايذه  شهرستان هاى  در  خودكشى  وقوع  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وى 
مسجدسليمان و مناطق پيرامون آن نسبت به ساير مناطق استان بيشتر است و 
اين دو شهرستان به ترتيب داراى بيشترين آمار خودكشى در سطح خوزستان 
هستند كه بخشى از عوامل بروز چنين وضعيتى به مسائل فرهنگى بازمى گردد. 
  معاون امور اجتماعى اداره كل بهزيستى خوزستان افزود: متاسفانه در اين 
مناطق به گونه اى مراسم خاكسپارى و تشييع فردى كه خودكشى كرده است، 
با شدت و حدت برگزار مى شود كه گويى متوفى كارى بزرگ انجام داده و به 
نوعى بحث كراهت خودكشى در اين مراسمات اصال مطرح نيست. همين 

موضوع مى تواند يكى از عوامل روى آوردن به خودكشى باشد.   

عباسى عنوان كرد: مراسم تشييع و خاكسپارى افرادى كه خودكشى كرده اند 
بايد خيلى ساده برگزار شود نه اينكه در اين مراسم ها تنها از ابهت و بزرگى 
شخصيت و شهامت متوفى ياد كنند. اين عامل مى تواند مشوقى براى برخى 

افراد جهت خودكشى باشد البته دليل اصلى نيست.   
وى ادامه داد: در اين زمينه بايد در سطح جامعه فرهنگسازى شود. در دين 
اسالم خودكشى گناهى نابخشودگى و كبيره است كه به شدت نهى و منع شده 
است. خطبا، علما، اساتيد دانشگاهى، نخبگان و مدارس همه بايد غلط بودن 
خودكشى به عنوان گناه و اشتباهى جبران ناشدنى و نابخشودنى را ترويج كنند. 
نبايد برعكس عمل شود و به گونه اى باشد كه مراسم هاى گسترده و طوالنى 

براى افرادى كه خودكشى مى كنند، برگزار شود.   
داليل  كرد:  بيان  خوزستان  بهزيستى  اداره كل  اجتماعى  امور  معاون 
مختلفى مى تواند روى آوردن يك انسان به خودكشى موثر باشد، فقر، 
اعتياد، خشونت خانگى، بيكارى، بيمارى هاى روحى روانى و ... از جمله 
اين عوامل هستند. اما نمى توان گفت كه تنها يكى از اين عوامل موجب 
شده تا يك فرد خودكشى كند. همه عوامل دست به دست هم مى دهند 

كه اين اتفاق رخ دهد. 
 عباسى با انتقاد از محرمانه بودن آمار خودكشى در كشور تصريح كرد: متاسفانه 
آمار و ارقامى كه راجع به ميزان خودكشى وجود دارد، به بهزيستى ارائه نمى شود 
و عدم ارائه اين آمارها به بهزيستى باعث مى شود كه نتوانيم به صورت دقيق به 

بررسى عوامل خودكشى در يك منطقه بپردازيم.

(دارا ) مى آيد؟!
ادامه از صفحه 1

اگر دارا بيايد و اگر سارا بيايد « آن مرد مى آيد» با اسب مى آيد؟ و در سبد او 
اناربود و آن وقت ( انار ) را بخش مى كردند كه همه خوشحال بودند و وقتى انار 
بخش ميشد ممكن بود انارى، دانه انارى نصيبشان گردد.باران هم مى باريد و 
بخش ميشد و كشيده ميشد ولى با اين وجود همه جا بارانى نمى گرديد  خيلى 
جاها از باران خبرى نبود كه نبود حاصل باران سرسبزى بود و طراوت و اگر 
نمى باريد خشكسالى پشت خشكسالى ، در اواسط سال ( ماه پشت ابر پنهان 
بود) همه ساله ماه پشت ابر پنهان مى بود البد قاعداش اينست كه ماه پشت 
ابر پنهان بماند ، خورشيد است كه پشت ابر نمى ماند ( ماه) مثل ماه كتاب ما 
مى تواند سالها و سالها پشت ابر پنهان بماند به هيچ چيزو هيچ كس هم بر 
نميخورد كه نميخورد.و از حاال بايد در انتظار ديگر پيامدهاى اين روش آموزشى 

جديد باشيم.
فقط مى ماند اينكه اين روش آموزشى را چه بناميم ( سيستم جديد آموزشى)؟

سيستم قديم جديد آموزشى ، سيستم جديد قديم آموزشى ؟گيج شدن تقصير 
مسئوالن محترم آموزش و پرورش است و خوب شد كه خالصه بيان گرديد و 

گرنه حاال حاالها گيجى از سرمان نمى رفت.
 آن مهرهاى دور

ماه مهر كه مى آيد ياد آن مهرهاى دور مى افتم  وگاه مهرهاى خيلى 
دور مهرى كه دستمان را گرفتند و بردند مدرسه  آن روزهاى خيلى دور 
، شور و شعفش را دلهره اش را بيشتر پدر مادر ها حس مى كردند و بچه 
ها حس و حال خاصى داشتند كه اگر چه كمرنگ شده مخصوص بچه ها 
بود شورى بچه گانه و حالى كودكانه آغشته با اندكى ترس و گيجى .آرام 
آرام و شايد به سرعت .به سرعت مهرهاى جديد و تازه آمدند و بزرگ و 
بزرگتر شديم و كالس باالتر شور بودو هيجان، همه چيز رنگ مهر داشت 
نگاه كه مى كردى به خانه و خيابان انگار با ( مهر) رنگ آميزى شده بودند 
رنگ مهر؟ رنگى سبز و اروغوانى با اندكى آبى كم رنگ و اندكى هم قرمز 
پر رنگ و رنگ نارنجى مثل رنگين كمان ها . چقدر هيجان مى آورد اين 
رنگ كه رنگ مهر را داشت . بيشتر شادى بود در اين رنگ ها .رنگ 
خاكسترى در اين رنگ ها ديده نمى شد و شايد براى همين اين رنگ ، 
كسالت آور نبود خسته ات نمى كرد  و شادت مى كرد و بساط زالزالك 
فروشها كه مثل پرستوها كه بهار مى آيند فقط روزهاى مهر مى آمدند و 

چه طعمى داشت اين زالزالك ها .
مهرهايى دور رفتند و مهرهاى ديگر آمدند ،مهر آخر را بهتر به ياد دارم 
مهر دوازدهم .مهرى كه رفته بودم كالس دوازدهم را آغاز كنم اين مهر 

با مهرهاى ديگر فرق داشت همه چيز فرق داشت مهر آخر بود و سال 
آخر تحصيل در مدرسه ( دبيرستان) بعد از آن ديگر شور و هيجان ها ى 
مدرسه رفتن ها ديگر خاموش مى شد اگر چه جور ديگرى مهر هاى 
ديگرى آمدند اما هيچكدام مثل مهر آخر ، مهر دوازدهم نبودند و نيستند 
.دنبال كتاب درسى رفتن كه بايد خودمان تهيه مى كرديم  و خريد دفتر و 
لوازم مورد نياز .از اين كتاب فروشى به آن كتايب فروشى كه اغلب همه 
كتاب ها را نداشتند و شادمان هم مى شديم كه باز بايد به كتاب فروشى 
ها سر بزنيم همه در يك حال و هوا بودند هيچكس از اينكه به اش بگويند 
كتاب  شيمى يا فيزيك نيامده ناراحت نميشد  شايد هم خوشحالى اندكى 

هم بوجود مى آمد.
خريد دفتر هم شور ديگرى داشت اما دفتر چركنويس قصه اش جداست 
جنس بى كيفيتى بود ،كاغذ كاهى بود و نوشتن هم روى آن با مركب 
سخت ، تفاوت قيمتى اش بود ؟  يا رسم شده بود كه چركنويس بايد دفتر 
كاهى باشد و بعد پاكنويس كه معموًال اين يكى دفترى تر و تميز بود اگر 

چه موقع پاكنويس كردن حسابى حال و حوصله ات را سر ميبرد.
بيشتر معلم ها را از قبل ، دانش آموزان  مى شناختند آقاى ( اعطا) گياه 
شناسى درس ميداد چهره اش استخوانى و چشمانى كه در آن مهر موج مى 
زد و سخت مورد احترام .( سيرجانى) كتاب جانورى را درس ميداد . نمى 
دانم چرا اين كتاب را جانورى اسم گذاشته بودند مثل يك كتاب پزشكى بود 
كه همه اندام انسانى در آن بود ( سيرجانى) چهره اى سخت و محكم داشت 
هيچگاه لبخند نمى زد ، يا در مقابل دانش آموزان درس را با حوصله بيان 
مى كرد. و خصوصيات اخالقى اش سبب شده بود كه دانش آموزان موقع 
درس  دادن سراپا گوش باشند .معلم شيمى، معلم زيست و ديگر معلم ها 
هر كدام اسم و رسمى داشتند و هر كدام به روشى كه خودشان  مى دانستند 
درس مى دادند.معلم فيزيك ( رئيس دانا) بود عينكى بر چشم ،ميانسال و 
صورتش به سرخى مى زد كه ابهتى خاص به اش داده بود اهل شوخى يا 

ارتباط با بچه ها نبود و فيزيك سرد را سرد تر مى كرد.
مدرسه هم در مركز شهر واقع شده بود بزرگ و درندشت.گويا انگليسى ها 
كه شركت نفت را در دست داشتند ساخته بودند يك سنگ يادگارى هم 

در پى آن كار گذاشته بودند كه اين هديه ماست.
از لوله هاى نفت هم به جاى ستون استفاده كرده بودند  و بعدها كه 
دست سرنوشت ( شركت نفتى ) ام كرد بيشتر تشابه آن با ساختمان 
هر  گذشته  آن  از  سالها  كه  حاال   . كردم  حس  را  نفت  شركت  هاى 
وقت ( مهر) مى آيد همان حال و هوا برايم دست مى دهد البته اگر 
نازيبايى هاى زندگى را فراموش كنم و اين شعر را زمزمه كنم « ما را 

به روزگاران ( مهرى) نشسته بر دل..............»

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان با بيان اين كه 
اگر تالش ما در راستاى افزايش صادرات باشد مى توانيم 
در  گفت:  برسانيم،  خودش  حقيقى  جايگاه  به  را  تعاون 
حال حاضر شركت هاى دولتى با مشكل مواجه بوده و در 
حالت ركود هستند و استخدام جديد در بخش دولتى انجام 
نمى شود؛ بايد در واگذارى ها توجه بيشترى به بخش تعاون 
شود و تمام واگذارى ها به بخش خصوصى صورت نگيرد. 
 سيد نور محمدپور در دوازدهمين جشنواره تعاونى هاى 
تعاونگران  براى  اين كه  بيان  با  خوزستان  استان  برتر 
خوزستانى مايه عزت است كه 4 تعاونى از استان به عنوان 
برتر ملى انتخاب شده اند، اظهار كرد: خوزستان تنها استانى 

است كه 4 تعاونى برتر در سطح ملى داشت. 
شروع  هيچ  از  را  خود  كار  تعاونى ها  اين 
كردند و با فكر و همدلى موفق به كسب 

رتبه ملى شدند.   
در  تاكنون  سال  ابتداى  از  كرد:  عنوان  وى 
بخش تعاون كارهاى خوبى انجام شده و بر 
ارتقاء مهارت تعاونى در بحث نظارت تأكيد 
بسيارى شده است به  طورى  كه يك روز به 

عنوان روز نظارت انتخاب شده است. 
اجتماعى  رفاه  و  تعاون  كار،   مديركل 
خوزستان در خصوص دوره هاى آموزشى 
اين اداره كل تصريح كرد: دوره هاى آموزشى 
بسيارى با عنوان برند و بازاريابى برگزار شده 
است. همچنين از ديگر برنامه ها نيز افزايش 
در  ما  تالش  اگر  و  است  صادرات  سهم 

راستاى افزايش صادرات باشد، مى توانيم تعاون را به جايگاه 
حقيقى خودش برسانيم. 

محمدپور ادامه داد: سهم تعاون در اقتصاد بايد 25 درصد 
با  كه  است  درصد  متأسفانه 6  حاضر  حال  در  كه  باشد 
افزايش صادرات و رسيدگى به تعاونى ها مى توانيم اين سهم 
را ارتقا دهيم. امسال براى افزايش سهم تعاون، طرح هاى 
اشتغال فراگير و روستا تعاون را در دستور كار داريم. در 
سال گذشته اعتبارات خوبى براى بخش تعاون اختصاص 
يافت به طورى كه بانك ها بيش از 529 هزار و 26 ميليون 

ريال به شركت هاى تعاونى پرداخت كردند. 
وى در خصوص طرح روستاتعاون و سهم استان خوزستان 

و  امتيازات  كه  روستاهايى  بايد  ما  گفت:  طرح  اين  در 
امكانات و قابليت هاى مختلف دارند را شناسايى كرده و 
آموزش دهيم و آن ها را نسبت به تشكيل تعاونى ترغيب 
كنيم. همچنين طرح كارورزى و مشوق هاى بيمه اى فرصت 

خوبى است كه تعاونى ها مى توانند از آن استفاده كنند. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان با اشاره به 
اجراى دقيق طرح كاج كه شامل سه بخش مشوق بيمه اى، 
افزايش مهارت و آموزش دانش آموختگان دانشگاه است، 
بيان داشت: با اجراى اين طرح 150 هزار فرصت شغلى در 
كشور بايد ايجاد شود كه سهم خوزستان از اين ميان 8700 
فرصت شغلى است و تعاونى ها مى توانند از اين فرصت 

استفاده كنند. 
محمدپور افزود: در اين طرح افراد جوياى كار به عنوان 
كارورز مشغول به كار شده و كارفرمايان نيز از معافيت 
بيمه اى سهم كارفرما بهره مند مى شوند. همچنين يك سوم 
از  مى شود.  پرداخت  دولت  توسط  كارورز  مزد  حداقل 
تعاونگران خوزستانى مى خواهم از اين طرح استقبال كنند 
چراكه خوزستان در اين طرح سهم خوبى دارد كه مى تواند 

به ارتقاى توليد كمك بسيارى كند. 
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى خوزستان اظهار كرد: 
امسال تأكيد بسيارى بر تشكيل تعاونى هاى جديد و پايدار، 
ارتقاى اشتغال پايدار و تعاونى هاى پايدار داريم. اكنون بحث 

توليد و اشتغال دغدغه است و مقام معظم رهبرى نيز تأكيد
بسيارى بر اين مباحث دارند؛ ما به عنوان اداره تعاون، كار
و رفاه اجتماعى زيرساخت ها را براى اين موضوع فراهم

خواهيم كرد. 
محمد پور با بيان اين كه اشتغال استان على رغم قابليت هاى
با امسال  اميدواريم  گفت:  ندارد،  خوبى  وضعيت  استان، 
اجراى طرح هاى جديد و امكاناتى كه دولت در اختيار قرار
مى دهد نرخ بيكارى را تك رقمى كنيم. اقتصاد بر پايه سه
بخش دولتى، خصوصى و تعاون است و همان طور كه

مشاهده مى كنيم بخش دولتى اشباع شده است. 
وى افزود: در حال حاضر شركت هاى دولتى با مشكل مواجه
بوده و در حالت ركود هستند و استخدام
ما نمى شود.  انجام  دولتى  بخش  در  جديد 
سعى داريم كه اعتبارات و سرمايه هاى اندك
كنيم. تقويت  را  تعاون  بخش  همان  يعنى 
همچنين در واگذارى ها، بايد بيشتر به بخش
تعاون توجه شود و تمام واگذارى ها به بخش

خصوصى صورت نگيرد. 
مختار، جليل  همچنين  ايسنا،  گزارش  به 
شوراى مجلس  در  آبادان  مردم  نماينده 
اسالمى در اين مراسم با بيان اين كه ريشه
رفاه هر جامعه در تعاون آن جامعه است،
اظهار كرد: امروز هر دولتى كه بتواند ركود را
تبديل به صعود كند، بحث تعاون را راه حل

خود قرار داده است. 
اين دولت،  و  مجلس  در  ما  افزود:  وى 
موضوع را در برنامه ششم توسعه و برنامه بودجه امسال
مورد توجه قرار داده ايم و امسال طرح هاى خوبى براى اين
امر در دستور كار است؛ امسال با تالش و حركت اداره كل
كار و تعاون استان، براى اولين بار چهار تعاونى خوزستانى،
حائز دريافت مقام اول ملى شده اند كه اين نشان دهنده كار و

تالش خوزستان در اين زمينه است. 
نماينده مردم آبادان ضمن قدردانى از تالش تعاونى هاى برتر
استان در سطح ملى عنوان كرد: خواهشمندم در راستاى
وافرى تالش  استانى  تعاونى هاى  كار  تقويت  و  توسعه 
موجب استان  تعاونى هاى  توسعه  چراكه  بگيرد  صورت 

ايجاد اشتغال و كارآفرينى خواهد شد.

  هر از چند گاهى به سبب مشكالت داخلى شركت 
پخش فرآورده هاى نفتى با جايگاه داران و نفت كش هاى 
حامل سوخت در هنديجان و شهرهاى هم جوار براى 

ساعت ها سوخت كم ياب مى شود.
شهرستان هنديجان يك شهر محروم و عقب افتاده اى 
است كه سال هاى سال است هيچ گونه تغيير خوبى در 
آن نشده و از شواهد موجود تا 10 سال آينده نيز تغييرات 
اساسى در آن صورت نخواهد گرفت. اما دو جايگاه 
سوخت در شهر هنديجان كه به سبب برخى اقدامات 

دچار اخالل مى شوند.
به سبب ابالغ يك بخشنامه جنجالى در شركت نفت 
ايران، الزام جايگاه داران به پذيرش يك برند و پرداخت 

هزينه هاى حامل هاى انرژى از سوى جايگاه داران، صاحبان 
اين  به  اعتراض  جهت  در  سوخت رسان  نفت كش هاى 

ابالغيه براى مدت كوتاهى دست از كار كشيدند.
يك  به  كشور  در  سوخت  جايگاه هاى  خصوصى سازى 
نفتى  فرآورده هاى  پخش  ملى  شركت  بين  بزرگ  چالش 
ايران با صاحبان نفت كش ها و جايگاه داران به وجود آورده 
است. شركت نفت با ابالغ بخشنامه اى به سراسر كشور 
اعالم كرده همه جايگاه داران بايد زير نظر يك برند رفته و 
از اين به بعد خود بايد سوخت موردنياز جايگاه را تهيه و با 

هزينه  جايگاه حمل كنند.

اعتراض جايگاه داران سبب لغو اجراى 
بخشنامه در سال قبل شده بود

تاكنون روال ارسال سوخت به جايگاه هاى سراسر كشور بر 
عهده شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى ايران بوده و همه 
صاحبان نفت كش ها هزينه هاى خود را مستقيماً از شركت 

ملى پخش دريافت مى كرده اند اما اكنون با ابالغ بخشنامه اى 
جديد اين موضوع بر عهده جايگاه داران گذاشته  شد.

صاحبان نفت كش ها به اين بخشنامه اعتراض كرده و از 
حمل سوخت و ارسال آن به ديگر شهرهاى اطراف ماهشهر 
موقتى  تعطيلى  سبب  موضوع  اين  كرده اند.  خوددارى 
جايگاه هاى سوخت هنديجان و ديگر جايگاه هاى اطراف 

شده بود.
و  مردم  نارضايتى  سبب  جايگاه ها  در  سوخت  نبود   
نقليه  وسايل  براى  سوخت  نبود  شد،  آن ها  سردرگمى 
امدادى،  خودروهاى  آمبوالنس ها،  همانند  حساس  مهم، 
خودروهاى  ديگر  و  نظامى  نيروهاى  پليس،  آتش نشانى، 

استراتژيك وضعيت خطرناكى را در پيش خواهد داشت.
چندى قبل نيز زمزمه هاى اجراى اين بخشنامه به گوش 
از  و  مواجه  كشور  داران  جايگاه  اعتراض  با  اما  فرارسيد 
دستور خارج شد، اما اكنون مجدد وارد فاز عملياتى شده 

كه اين بار نفت كش ها اعتراض كرده اند.
محمود طاهرى زاده رئيس شركت پخش فرآورده هاى نفتى 

ناحيه ماهشهر در گفت وگو با خبرنگار تسنيم در بندر
هنديجان، اظهار داشت: اين موضوع از سوى مسئوالن
پيگيرى حال  در  فرماندار  ويژه  به  ماهشهر  فرماندارى 

است.
هزينه هاى حمل سوخت بر عهده جايگاه داران خواهد

بود
وى افزود: جلسه چندجانبه با حضور شركت پخش،
حال در  نفت كش ها  نماينده  و  ماهشهر  فرماندارى 
برگزارى است تا بتوان به يك نتيجه مطلوب رسيده و

مشكالت به وجود آمده رفع شود.
رئيس شركت پخش فرآورده هاى نفتى ناحيه ماهشهر
همه دولت  كوچك سازى  به  توجه  با  كرد:  بيان 
اين در  و  واگذار  خصوصى  بخش  به  بايد  جايگاه ها 
واگذارى خود جايگاه ها بايد تانكر حامل سوخت تهيه
و يا اجاره كنند تا سوخت مورد نياز خود را از شركت

پخش خريدارى كنند.
صاحبان ابالغ شده  بخشنامه  شرايط  اين  با  گفت:  وى 
كرده اند اعالم  و  كرده  اعتراض  سوخت رسان  تانكرهاى 
كه حاضر نيستند زير نظر جايگاه هاى سوخت بروند و
مى خواهند همچنان همكارى خود را با شركت پخش داشته

باشند.
حمل مسئوليت  حاضر  حال  در  كرد:  عنوان  طاهرى زاده 
سوخت به جايگاه ها بر عهده شركت ملى پخش فرآورده هاى
نفتى است و ما مستقيماً با صاحبان نفت كش ها ارتباط داشته

و هزينه هاى حمل سوخت را پرداخت مى كنيم.
 وى در خصوص لغو بخشنامه و يا اجرا نكردن آن افزود:
موضوع در حال رسيدگى و مذاكره با صاحبان نفت كش ها

ادامه دارد و هيچ تصميم قطعى تاكنون گرفته نشده است.

 اشتغال خوزستان  وضعيت خوبى ندارد

سردرگمى مردم در جايگاه هاى سوخت هنديجان

خبـر

افتتاح سه كلينيك سيار دندانپزشكى
 در مناطق محروم خوزستان

  معاون اجتماعى دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز از افتتاح سه كلينيك 
سيار دندانپزشكى در خوزستان خبر داد و گفت: اين كلينيك ها در شهرستان هاى 
باغملك، اللى و انديكا خدمت رسانى خواهند كرد.  منصور آرزومند اظهار كرد: 
طرح تحول نظام سالمت بر تأمين دسترسى عادالنه مردم به مراقبت هاى مورد 

نياز سالمت و حفاظت مالى در برابر هزينه هاى سالمت تأكيد دارد.
 وى افزود: در بين خدمات طرح تحول نظام سالمت خدمات دندانپزشكى از 
پوشش كمترى برخوردار بوده است كه بايد در اين راستا و براى كمك به ارتقاى 
شاخص هاى سالمت دهان و دندان اقدام شود.   معاون اجتماعى دانشگاه 
جندى شاپور اهواز گفت: وزارت بهداشت از سال گذشته عالوه بر تأسيس 
كلينيك ويژه دندانپزشكى در طرح تحول نظام سالمت حدود 80 كلينيك سيار 

دندانپزشكى راه اندازى كرده است كه از اين تعداد سه كلينيك سيار دندانپزشكى 
به خوزستان اختصاص پيدا كرده است. اين كلينيك ها به صورت نمادين در 
دانشگاه علوم پزشكى جندى شاپور اهواز افتتاح شد و پس از اين كار خود را در 

مناطق تعيين شده آغاز خواهند كرد.
 آرزومند تصريح كرد: در حال حاضر با وجود يك كلينيك سيار دندانپزشكى 
كه از سال گذشته فعال بود، چهار كلينيك سيار دندانپزشكى در خوزستان 
خدمت رسانى مى كنند كه هدف اين كلينيك ها خدمت رسانى بسته هاى 
بهداشت دهان و دندان به مناطق دورافتاده و محروم با تعيين اولويت هاى 

جمعيتى است.
 وى بيان كرد: براى هر كلينيك سيار دندانپزشكى 10 خدمت از جمله 
و  شيرى  دندان  ترميم  جرم گيرى،  فلورايدتراپى،  دندان،  و  دهان  معاينه 
و  زنده  پالپ  درمان  و دهانى،  شيرى  دندان  كشيدن  دهانى، پالپوتومى، 

راديوگرافى تك دندان تعريف شده اند. 

با تالش و كوشش اعضاء شوراهاى حل اختالف اهواز بين دو عشيره  
پس از 8 سال نزاع و درگيرى و كشته و زخمى شدن بيش از 30 نفر، 

صلح و سازش برقرار شد
در سال 1389 نزاع و درگيرى بين دو عشيره در اهواز رخ داد كه اين درگيرى 
متاسفانه به دليل جو عشايرى و قبيله اى تنش و درگيرى هاى مختلفى بين 
اين دو عشيره بوجود آورد كه منجر به قتل 10 نفر  و مجروح شدن 20 نفر و 
ايجاد خسارات مالى فراوانى از دو طرف شد و در نهايت از طريق مراجع قضايى 
حكم به قصاص نفس قاتلين و همچنين بازداشت افراد درگير صادر گرديد در 
طول اين 8 سال كه از موضوع حادثه مى گذشت بين دو طايفه بشدت تشنج و 
درگيرى بود براى پيشگيرى از وقوع نزاع هاى مجدد و برقرارى امنيت ، صلح 

و آرامش پايدار در منطقه با دستور زبيدى نيا معاون قضايى و رئيس شوراهاى 
حل اختالف استان اين پرونده به شوراهاى حل اختالف اهواز ارجاع داده شد. 

كه با تالش و كوشش فراوان اعضاء شوراهاى حل اختالف اهواز جلسه نهايى 
صلح و سازش اين دو عشيره همزمان با دهه مبارك واليت و عيد سعيد 
غدير خم و با حضور معاون دادستان اهواز ، مسئولين شهرستانى و و انتظامى 
اهواز،سران عشاير، بزرگان طوايف و معتمدين در مجتمع شماره 3 شوراهاى 
حل اختالف اهواز بعد ساعتها بحث و گفتگو ،خوشبختانه طرفين از حق خود 
صرف نظر و عليه قاتلين اعالم رضايت نمودند و طرفين با توسل به كالم اهللا 
مجيد و در آغوش گرفتن يكديگر، پس از 8 سال ،اختالف هاى خود را پايان 

داده و صلح و آشتى بين آنها برقرار گرديد.

به سبب ابالغ يك بخشنامه جنجالى در شركت نفت ايران، الزام جايگاه داران به پذيرش يك برند و پرداخت هزينه هاى حامل هاى انرژى 
از سوى جايگاه داران، صاحبان نفت كش هاى سوخت رسان در جهت اعتراض به اين ابالغيه براى مدت كوتاهى دست از كار كشيدند.

صلح و سازش بين دو عشيره  در اهواز پس از 8 سال  درگيرى



هشدار «رمزى» عارف به برخى مسئوالن
خطرات  بيشترين  اينكه  بيان  با  ايران  رمز  انجمن  رئيس  عارف،  محمدرضا 
و تهديدهايى كه سازمان هاى كشور را تهديد مى كند به دليل بى توجهى و 
سهل انگارى است، گفت: انجمن رمز ايران كه سازمان غيردولتى است در 
كنار فعاليت هاى علمى نگاه به راهبردهاى كلى كشور نيز دارد و سعى مى شود 
راهبردهاى اين انجمن در اين مسير قرار گيرد و مشكالت كالن حوزه افتا (امنيت 
فضاى تبادل اطالعات) را با كمك دستگاه هاى ذيربط بررسى كند.وى بر خوب 
بودن وضعيت علمى كشور در حوزه افتا تاكيد كرد و افزود: از وجود استادان 
برجسته در اين زمينه به اندازه كافى بهره مند هستيم و همچنين دانشجويان نخبه 
و با انگيزه اى در اين حوزه داريم.عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى ادامه داد: 
مشكل اصلى ما در اين زمينه بى توجهى و عدم حساسيت برخى از مسئوالن به 

امور اين حوزه است./ايسنا

دستور سيدحسن خمينى براى كتاب ابراهيم يزدى
از  بعد  هم  هنوز  يزدى  ابراهيم  شادروان  خاطرات  كتاب  سوم  جلد  تكليف 
درگذشتش روشن نيست. معاون پژوهشى مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى 
به تازگى از ايرادات 15گانه اين مؤسسه به جلد سوم خاطرات يزدى سخن گفته 
است.حجت االسالم داستانى گفته: «خاطرات آقاى يزدى مثل ده ها مجموعه 
ديگرى است كه طبق قانون، وزارت ارشاد به مؤسسه فرستاد و اين خاطرات هم 
كارشناسى شد. بعد از بررسى، نامه اى به انتشارات نوشتيم و به موارد 15گانه اى 
اشاره كرديم كه خالف گويى است. به طور مثال، يكى از موارد، خالف مكتوب 
امام در وصيت نامه امام است. ما براى خودمان حق مميزى منفى و سانسور قائل 
نيستيم؛ با اصل آثار امام تطبيق مى دهيم و اگر خالف باشد، نمى توانيم مجوز 
دهيم».محمدجواد مظفر، مدير انتشارات كوير كه ناشر خاطرات مرحوم يزدى 
است، به «شرق» گفته: «با دستور آقاى سيدحسن خمينى، قرار است در هفته 
آينده با مسئوالن مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام جلسه اى برگزار كنيم تا مسئله را با 

مشاركت و همدلى و به طور دوستانه حل كنيم»./شرق

توصيه ضرب العجلى ميرسليم به وزارت كشور
سيد مصطفى آقاميرسليم با اشاره به ضرورت اصالح قانون انتخابات در توييتر 
خود نوشت:وزارت كشور بى درنگ در فكر اصالح قانون انتخابات باشد.وقتى 
در تهران بيش از40� مردم نمى توانند نماينده داشته باشند به مشاركت عمومى 

خدشه وارد مى آيد.

حسين شريعتمدارى عذرخواهى اش
 از ظريف را پس گرفت!

حسين شريعتمدارى در كيهان نوشت:روز سه شنبه با اشاره به تيتر يادداشت روز 
كيهان يكشنبه كه عنوان «مذاكره كرديد يا ديكته نوشتيد» را داشت، ضمن تأكيد 
چند باره بر بى حاصل بودن برجام و فاجعه بار بودن آن كه در يادداشت مزبور آمده 
بود، خطاب به تيم هسته اى كشورمان نوشته بودم «اگرچه متن يادداشت را مستند 
مى دانم ولى چنانچه از تيتر يادداشت مزبور تلقى اهانت شده است، از تيم هسته اى 
كشورمان، مخصوصاً آقاى دكتر ظريف كه روى سخن يادداشت با ايشان بود، 
پوزش مى خواهم».در پى اين نوشته، روزنامه ها و سايت هاى زنجيره اى كه  بوئى 
از اخالق و انسانيت و اين گونه مسائل به مشامشان نخورده است، با عناوينى نظير 
«اقدام غير منتظره»! «حركت كم سابقه»! و امثال آن به انعكاس ماجرا پرداخته و 
تالش كردند پوزش از احتمال تلقى اهانت آميز  از تيتر يادداشت را كه با تأكيد 
بر درستى متن آن همراه بود، به مفهوم تغيير موضع كيهان در ماجراى هسته اى 
قلمداد كنند! اين وارونه نمايى به وضوح نشان مى دهد مدعيان اصالحات تا چه 
اندازه در مقابل استدالل محكم كيهان مبنى بر فاجعه آميز بودن برجام، درمانده 

و دست خالى هستند.ماجراى اين قماش از مدعيان اصالحات و نسبت آنها با 
مسائل انسانى و اخالقى، يادآور داستان كسى است كه از او سؤال كردند؛ قبله 
كدام طرف است؟ و يارو كه معلوم بود اصًال نامى از قبله به گوشش نخورده 
است،  پرسيده بود؛ كدام خيابان را به شما آدرس داده اند؟!اكنون روى سخن با 
برادران تيم هسته اى است تا ببينند كسانى كه پرچم حمايت از آنها را برافراشته اند، 

از چه قماشى هستند؟!

واكنش جهرمي به بازى جنجالي «نهنگ آبي»
بازى نهنگ آبى كه اين روزها در ميان نوجوانان كشورهايى مانند روسيه و فرانسه 
موجب رفتارهاى خطرناكى ازجمله خودكشى نيز شده، تهديدى براى نوجوانان 
در فضاى مجازى به شمار مى رود و به گفته كارشناسان بايد خانواده ها را با 
عواقب آن آشنا كرد.برخى گمانه زنى مى كنند كه شايد چالش اينترنتى نهنگ آبى 
كه نوجوانان را  به خودكشى تشويق مى كند، وارد ايران هم شده باشد اما وزير 
ارتباطات كشورمان در پيج اينستاگرام خود با انتشار مطلبى در اين باره تاكيد كرده 
كه اين بازى از بسيارى از فروشگاه هاى نرم افزار حذف شده و به طريق معمول 
 vk از ايران هم قابل دسترسى نيست.آذرى جهرمى با بيان اينكه امروز با مديران
براى عدم اشاعه خشونت از طريق اين شبكه اجتماعى مذاكره مى كنيم، گفته است 
هرچند اين شبكه اجتماعى در ايران مسدود است اما براى اين موضوع تالش 
خواهيم كرد.وزير ارتباطات همچنين با بيان اينكه توسعه فرهنگ استفاده از تبلت 
و سيم كارت خاص براى كودكان و نظارت والدين بر فعاليت فرزندان در فضاى 
مجازى امروى ضرورى است، تاكيد كرده است كه از بخش خصوصى براى 
توسعه اين حوزه كه بازار خوبى هم پيش رو دارد دعوت به فعاليت بيشتر مى كنيم 
و حمايت الزم نيز به عمل خواهيم آورد و انتظار داريم مركز ملى بازيهاى رايانه 
اى از طريق مدارس و معلمان تربيتى براى آگاهى رسانى به والدين و معلمان 
وارد عمل شوند.آذرى جهرمى همچنين خاطر نشان كرده كه انتقال مفاهيم در 
قالب زبان بازى تاثيرگذارى بيشترى دارد و در ميان بازيهاى مفيد گاهى انديشه 
هاى شيطانى نيز به يك بازى تبديل ميشود و نهنگ آبى يكى از اين بازيهاست. در 
اين ميان براى صيانت از جوانان مهمترين وظيفه را در كنار حاكميت، خانواده ها 
برعهده دارند و رسانه هاى رسمى و اجتماعى براى اطالع رسانى خوب عمل 
كردند. بايد مراقبت كنيم كار رسانه اى دغدغه ايجاد كند و نه ترس، ترس ناشى 

از بى اطالعى است و وظيفه رسانه دقيقا اطالع رسانى است.
اظهارات كيومرث پوراحمد درباره  يك حاشيه

جوايز  حذف  درباره  اخيرا  كه  زمزمه هايى  به  اشاره  با  پوراحمد  كيومرث 
دستاوردهاى هنرى فيلم فجر مطرح شده است،نقطه نظراتش را مطرح كرد.اين 
كارگردان سينما گفت: فرض كنيد،من كارگردان يك سناريو دارم و بازيگرانم را 
هم انتخاب كرده ام، ُخب اگر فنى ها و هنرى ها نباشند بايد بروم سر يك گذر، تئاتر 
خيابانى اجرا كنم. ولى اگر قرار است فيلم بسازم اول به فيلمبردار احتياج دارم،بعد 
صدابردار،گريمور،طراح صحنه و لباس،مسوول جلوه هاى ويژه و كلى متخصص 
ديگر. پوراحمد خاطرنشان كرد: مسووالن فعلى سينما مديرانى قديمى و باتجربه 
هستند اما يك مسئول فرضى هرچقدر هم تازه كار باشد مى داند كه فيلم سازى 
«هلو بيا تو گلو» نيست و هرگز جوايز دستاوردهاى هنرى و فنى را حذف 
نمى كند. در ضمن جشنواره اى با قدمت فجر بعد از اين همه سال جايزه دادن 
به همه افرادى كه در يك فيلم نقش خالقه دارند، چگونه مى تواند با حذف اين 

جوايز انگيزه هاى انبوهى از بهترين تكنسين ها و هنرمندان خالق را از بين ببرد.
واكنش ظريف به نسل كشى مسلمانان روهينگيا

محمد جواد ظريف در تويتر خود نوشت: هيچ توجيهى براى آنكه جامعه 
بين الملل اجازه دهد نسل كشى مسلمانان روهينگيا در برابر ديدگان ما ادامه يابد، 

وجود ندارد. بايد پيش از آنكه خيلى دير شود، وارد عمل شويم

شك كنفدراسيون فوتبال آسيا به تبانى 
در مسايقه ايران و سوريه!

آغاز تحقيقات AFC درباره تخلفات در بازى هاى هفته پايانى انتخابى جام 
جهانى. كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرد كه تحقيقاتش را براى بررسى تخلفات 
احتمالى بوجود آمده در بازى هاى هفته پايانى انتخابى جام جهانى 2018 روسيه 
آغاز كرده است. اين تحقيقات AFC درحالى كليد خورده است كه شب گذشته 
 AFC برخى از رسانه هاى ازبكستان در ادعايى عجيب واهى اعالم كردند كه

پرونده اى را درباره تبانى بازى ايران با سوريه باز خواهد كرد./نو انديش

رفع حصر شاخص ترين مطالبه است
على شكورى راد صبح امروز در سومين كنگره سراسرى حزب اتحاد ملت 
ايران اسالمى كه در سالن امام على (ع) ضمن تبريك اعياد قربان و غدير گفت: 
پيشاپيش عيد سعيد غدير را كه عيد واليت علوى و يادآور عدالت و آزادى و 
انصاف اميرمؤمنان على(ع) است، به همه شما تبريك مى گويم و ياد و خاطره امام 
راحل (ره) و شهداى عزيز از جمله شهيدان 17 شهريور و مرحوم آيت اهللا طالقانى 
را گرامى مى دارم. شكورى يادآور شد: شعارها و خواسته هاى اصالح طلبانه ملت 
بر همه اجتماعات انتخاباتى غلبه كرد و رفع حصر به عنوان شاخص ترين مطالبه 
مردمى در همه تجمعات مطرح شد. وى تاكيد كرد: پس از گذر از حوادث تلخ 
سال 88 و انسدادهاى سياسى دوران احمدى نژاد، اصالح طلبان توانستند به اعتبار 
موفقيت هاى انتخابات سال 92 رياست جمهورى و آثار مبارك همكارى مؤثر با 
جريان هاى اعتدالى و حتى اصول گرا كه آهنگ دورى از افراطى گرى و خشونت 
و بازگشت به عقالنيت و قانون را داشتند، تجربه دموكراتيك جديدى را آغاز 

كنند، كه انتخابات سال 94 و 96 گام هاى بعدى آن بود./فرارو

حمله به روحانى كاروان ايرانى در مكه
مهاجمان ناشناس به يك روحانى كارون حجاج ايرانى در شهر مكه حمله 
كرده و او را زخمى كردند. براساس گزارش اين حادثه «عوامل ناشناس غروب 
روز چهارشنبه (ساعت 18:30) به حجت االسالم والمسلين حسين اسماعيلى، 
روحانى كاروان شماره 13005 اصفهان كه درحال تردد به سمت هتل محل اقامت 
خود بود، حمله ور شده و پس از مجروح كردن وى با استفاده از موتور سيكلت 
از محل حادثه گريختند.  در اين حمله، اين روحانى از ناحيه كتف و پهلو مجروح 
شد كه با كمك عوامل امدادى ايرانى و سعودى به سرعت به بيمارستان منتقل 
شد و تحت درمان قرار گرفت. گزارش هاى دريافتى از بهبود نسبى و رضايت 
حال اين مجروح حكايت دارد.  مسؤوالن بعثه مقام معظم رهبرى بالفاصله پس 
از وقوع اين حادثه پيگيرى الزم را آغاز كردند و پليس عربستان سعودى درحال 

بررسى و جستجو براى شناسايى عوامل اين حادثه است./ايسنا

انتقاد علم الهدى از مداحان بى سواد
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى ظهر امروز در ديدار اعضاى كانون مداحان و بسيج 
مداحان مشهد مقدس با بيان اينكه احساسى بودن برخى عزادارى ها ناشى از 
نظام مند نبودن اين حرفه و فقدان سازماندهى منسجم در اين زمينه است، اظهار 
كرد: در تاريخ شاهد آن هستيم كه گاهى اوقات افراد بى سواد و بى محتوا صرفا 
به علت استعداد در آوازخوانى، در مجالس عزادارى فعاليت داشته اند كه اين 
وضعيت ناشى از ضعف تشكيالت مذهبى است. علم الهدى به كمبود در حوزه 
محتواى انقالبى به روز اشاره كرد و گفت: بايد در كنار تشكيالتى براى پرورش 
استعدادها، تشكيالتى نيز براى محتواسازى ايجاد شود تا محتواى عزادارى محرم 
به گونه اى باشد كه امام حسين (ع) انقالب ساز به جامعه معرفى شود.  وى اظهار 
داشت: برخى جريان ها كه وابسته به خارج هستند با سبك هاى غلط عزادارى، 

اساس عزادارى امام حسين(ع) را زير سؤال مى برند./ فارس

بازتاب سخنان جنجالى نماينده مجلس
تيم ملى فوتبال ايران در شبى كه برابر سوريه فرصت هاى زيادى براى
اين تا  كرد  عوض  تساوى  با  را  پيروزى  پايانى  دقايق  در  داشت  گلزنى 
سوريه باشد كه در رده سوم جدول رده بندى جاى گيرد و به پلى آف
راه پيدا كند.   بعد از اين بازى قبل از آنكه كسى سخن از تبانى آورد
ناراحتى خود را نشان دهند و واكنش داشته و به عنوان مثال ازبك ها 
فالحت اهللا  حشمت  شد.    معركه  بيار  آتش  مجلس  نماينده  يك  باشند 
پيشه نمايش ايران برابر سوريه را شايسته تيم نخست آسيا ندانسته بود
و خواستار تحقيقى در اين زمينه شد.   اين سخنان فالحت پيشه خيلى
سريع در رسانه هاى عربى بازتاب داشت و ممكن است براى فوتبال ما
دردسر ساز شود.   روزنامه روسيا اليوم و چند سايت ديگر مثل يال كوره
و عكس السير سخنان فالحت پيشه را منتشر كردند و نوشتند كه نماينده
خواستار و  دارد  شك  سوريه  برابر  ايران  ديدار  نتيجه  به  ايران  مجلس 

تحقيقى در اين زمينه است./ايسنا
برخورد با شلوارهاى پاره پاره 

و لباس هاى داراى نماد غربى در تهران
از صبح امروز ماموران پليس اماكن طرح برخورد با لباس هاى نامتعارف را در
تهران آغاز كردند. در اين طرح كه در فروشگاههاى لباس بازار تهران اجرا شد با
مغازه داران متخلف كه  لباس هاى نامتعارف مانند شلوار زاپ دار(پاره) و داراى
نماد هاى غربى را به فروش مى رساندند را برخورد شد. مغازه هاى فروشنده اين

نوع اباس ها پلمب شد. ميزان

فيس بوك جزييات عمليات روسها 
در انتخابات آمريكا را فاش كرد

شركت فيسبوك از احتمال دست داشتن روسيه در تبليغات سياسى در آمريكا
خبر داده است. امكان دارد روسيه مبلغ يكصد هزار دالر را براى "تبليغات
تفرقه افكنانه سياسى و اجتماعى" در آمريكا هزينه كرده باشد. اين عمليات حدود

دو سال تا ماه مه سال جارى ادامه داشت./بى بى سى

داليل شورش اصولگرايان عليه «جمنا» 
عضو شوراى مركزى جبهه پيروان خط امام و رهبرى درباره دليل ايراد
تصريح انقالب  نيروهاى  مردمى  جبهه  اعضاى  به  اصولگرايان  انتقادات 
كه تصور  اين  از  بايد  مى كنند  تصميم گيرى  جمنا  در  كه  كسانى  كرد: 
تمام اصولگرايان را دربرمى گيرند، خارج شوند و حالت تماميت خواهى
مركزى شوراى  عضو  اصفهانى،  كريمى  نكنند.احمد  درست  خود  براى 
جبهه پيروان خط امام و رهبرى درباره نظر اصولگرايان نسبت به جبهه
از بخشى  گفت:  طرح شده،  انتقادها  به  توجه  با  انقالب  نيروهاى  مردمى 
اين در  اصولگرايان  تمامى  اينكه  و  دارند  حضور  جمنا  در  اصولگرايان 
جبهه عضو هستند، تصور درستى نيست. مسئله بعدى اين است كه بايد
در بيشترى  تعامل  وجود  به  نياز  دسته جمعى  حركت  يك  در  كه  بدانند 
به دهند.  تطبيق  ديگران  با  را  خود  بايد  اعضا  و  مى شود  ديده  افراد  بين 
نتيجه اين  به  بايد  انقالب  نيروهاى  مردمى  جبهه  اعضا  كه  مى رسد  نظر 
برسند كه نياز به وسعت دايره اصولگرايى دارند زيرا تنها در اين حالت
بايد هركسى  كنند.  پيدا  دست  خوبى  نتايج  به  مى توانند  آنان  كه  است 
بداند كه قاعده و بازى در جمع با فرد متفاوت است، بنابراين كسانى كه
در يك تشكيالت درصدد تصميم گيرى برآيند بسيار با تصميمات فردى
متفاوت است، بنابراين جمنايى ها بايد خود را براى كار با جمع تطبيق
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سى سيا

ترامپ با انتخاب هيلى به اين پست حلقه تيم ضد 
ايرانى خود را در سازمان ملل  هم تكميل كرد

در حالى كه نيكى هيلى روياى ديدار آژانس 
پرورش  را  ايران  نظامى  مراكز  از  اى  هسته 
ميداد، اين سازمان بار ديگر پايبندى ايران به 

توافق هسته اى را تائيد كرد.
در  خود  اظهارات  ترين  تازه  در  هيلى  نيكى 
پاسخ ضمنى به ايران كه دسترسى آژانس به 
رويا»  يك  «تنها  را  ايران  نظامى  سايت هاى 
دانسته بود گفته است: «اگر بازرسى از سايت هاى 
نظامى ايران رويا است، پايبندى ايران به برجام 

هم رويا است». 
نماينده اياالت متحده در سازمان ملل كه به 
تازگى سفرى به وين داشت و با يوكيو آمانو ديدار 
كرد، تالش داشت روى گزارش آژانس در مورد 
فعاليت هاى هسته اى ايران كه به صورت دوره 

اى به سازمان ملل داده مى شود تاثير بگذارد.
هيلى در اين سفر دست روى موضوعى گذاشت 
كه خط قرمز ايران است و ايران هيچ گونه مذاكره 
و بحثى روى آنر ا نمى پذيرد. هيلى گفته بود 
آژنس حق دارد از مراكز نظامى ايران در قالب 
توافق برجام ديدار كند، زيرا كه در اين سند به نوع 

سايت ها اشاره نشده است. 
ظاهرا ترامپ فرد دقيقى را براى بررسى برنامه 
هسته اى ايران و راهكارى جهت خروج از اين 
توافق انتخاب كرده است. پيش از او شخص 
ديگرى اينچنين با عصبانيت در مورد ايران و 
برجام عمل نكرده بود. هيلى رويكرد سخت و 
غير قابل انعطافى در مورد ايران و فعاليتهاى آن و 
همچنين روسيه و كره شمالى داشته است و هر 
زمان كه لب به سخن گشوده، تعابير جنگ گونه 
اى از سخنانش برداشت شده است. همچنان كه 
در مقابل آزمايش موشكى كره گفته بود: صبر ما 

در برابر كره شمالى تمام شد.
ترامپ با انتخاب هيلى به اين پست حلقه تيم ضد 

ايرانى خود را در سازمان ملل هم تكميل كرد. 
نيكى هيلى هوشيارانه اعضاى شوراى امنيت 
سازمان ملل را به چالش مى كشد تا با قدرت تمام 
با ايران برخورد كنند و براى نخستين بار فشارها 
بر اسرائيل كاهش يابد؛ اقدامات او دراين مدت 
كوتاه نشان مى دهد كه «نيكى هيلى» بهترين 
انتخاب دونالد ترامپ در ميان اعضاى كابينه اش 

بوده است.
رويكرد تند هيلى تنها در مورد برجام و ايران نبوده 
است. اين روند را در مورد روسيه نيز مى توان 
مشاهده كرد. هيلى در سخنان خود در شوراى 
حمله  از  پس  روز  يك  ملل،  سازمان  امنيت 
شيميايى 2017 خان شيخون، گفت روسيه، اسد 
و ايران عالقه اى به صلح ندارند و اگر در پاسخ 
كارى صورت نگيرد چنين حمالتى تكرار خواهند 
شد. هيلى همچنين در اظهار نظرى در مورد در 
گيرى هاى اوكراين، روسيه را مقصر درگيرى ها 
دانسته و هشدار داده بود، تحريم هاى مرتبط با 
اوكراين عليه روسيه تا زمانى كه مسكو، كريمه را 

به كى يف بازنگرداند، لغو نخواهد شد.
نماينده امريكا در سازمان ملل همچنين به تازگى 
گفته است: كشورش در برابر قوى شدن جنبش 
حزب اهللا لبنان براى جنگ، بيكار نمى نشيند و 

تماشاچى نخواهد بود.
نيكى هيلى در حساب توئيترى خود نوشت: «ما 
بيكار نمى نشينيم و تماشاچى قوى شدن حزب 
اهللا براى جنگ نخواهيم بود. ما بايد مطمئن 
شويم كه نيروهاى صلح بان سازمان ملل در 
لبنان همان كارى را مى كنند كه به آنها دستور 

داده شده است.»
اتهامات  بيان  با  بيانيه اى  در  همچنين  هيلى 
اثبات نشده گروه حماس را «تروريستى» توصيف 
كرد و مدعى شد كه روابط ايران و حماس نقض 
قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد در 

تأييد برجام است.
هيلى گفت: «ايران، يكبار ديگر چهره واقعى اش 

را نشان داد. اين كشور بايستى تصميم بگيرد 
كه آيا مى خواهد عضوى از جامعه ملل باشد كه 
مى خواهد به طور جدى به تعهدات بين المللى اش 
عمل كند و يا اينكه مى خواهد رهبر يك جنبش 

تروريستى باشد.» 
مجموعه اظهارات و رويكردهاى نيكى هيلى در 
كنار ترامپ باعث شده است فضاى جديدى براى 
امريكا بوجود بيايد. بسيارى از ناظران اين رويكرد 
را حداقل در قبال برجام، عامل انزوا و تنها ماندن 
امريكا مى دانند. در روزهاى اخير دو كشور آلمان 
و فرانسه از كشورهاى امضاء كننده برجام نيز از 
آن حمايت كرده اند. مكرون بيان داشته است: 
پاريس از توافق هسته اى با ايران حمايت مى كند، 

چرا كه هيچ جايگزينى براى آن وجود ندارد.
اما با افزايش فشارهاى هفته گذشته نيكى هيلى، 
نظارت حداكثرى بر  بازرسى و  مبنى بر لزوم 
تاسيسات هسته اى ايران و مراكز نظامى اين 
كشور به عنوان بخشى از اصالحات مد نظر 
مقام  اكنون  برجام،  بر  آمريكا  جمهور  رئيس 
مسئول آژانس مى گويد ضرورتى براى بازديد از 
مراكز نظامى ايران وجود نداشته و آژانس چنين 
كارى را صرفا جهت ارسال يك پيام سياسى 

نخواهد كرد. 
در اين باره نماينده ايران در آژانس پس از گزارش 
آژانس گفت كه گزارش جديد آژانس بار ديگر 
در  ايران  اى  هسته  برنامه  كه  كند  مى  تاييد 

چارچوب برجام جلو مى رود.
نجفى تاكيد كرد : آژانس به كار حرفه اى و 
بيطرفانه خود بر اساس استانداردهاى پادمانى به 
راستى آزمايى اجراى برجام ادامه داده و تاكنون 
نظارت بر اجراى پروتكل الحاقى را همانند بقيه 
صد و بيست و چند كشورى كه آن را اجرا مى 

كنند دنبال مى كند. 
آژانس  اكنون  هيلى،  هاى  تالش  عليرغم 
بين المللى انرژى اتمى براى هشتمين بار 
بين  اى  هسته  توافق  شدن  اجرايى  از  بعد 
اجراى  روند  از  خود  ارزيابى   5+1 و  ايران 
برجام و پايبندى جمهورى اسالمى ايران به 
اين توافق را در قالب گزارشى اعالم كرد. 
توسط  برجام  رد  يا  تاييد  منتظر  بايد  حال 
ترامپ در سررسيد ماه اكتبر ماند. آيا او به 

سمت انزواى بيشتر خواهد رفت؟

آيت اهللا هاشمى شاهرودى پس از آنكه به رياست مجمع تشخيص مصلحت 
نظام منصوب شد از هفته گذشته اولين سفر خارجى خود را با به عراق رقم زد 
و در كسوت يك مقام ديپلماتيك با مقامات آن كشور ديدار و گفت وگو كرد.
كمتر از يك ماه است كه كرسى رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
نامش ثبت شده است و حاال تصميم گرفته تا اولين سفر و ديدارهايش در 

سطح بين المللى را با عزيمت به كشور محل تولدش رقم بزند.
آيت اهللا هاشمى شاهرودى بعد از رياست موقت آيت اهللا موحدى كرمانى با 
حكم مقام معظم رهبرى جايگزين مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى شده 
است. شايد در اولين نگاه اين تصور پديد آيد كه انتخاب عراق به عنوان اولين 
مقصد سفر ديپلماتيك در اين جايگاه به دليل علقه هاى فردى و يادى از 
روزگارانى باشد كه سيد محمود هاشمى شاهرودى در اين سرزمين فعاليت 
داشته است؛ كما اينكه دفتر وى نيز در بيانيه اى اعالم كرد اين يك سفر 

غيررسمى و به منظور 
زيارت عتبات عاليات 
بوده است. اما تحليل 
عرب  جهان  گران 
اين سفر را به منظور 
بين  اختالفات  رفع 
سياسى  نيروهاى 
شيعه در عراق عنوان 

كرده بودند. 
اين  ادعاى  اگرچه 
در  تحليل گران 
محتواى  انتشار 
رسمى مالقات  هاى 

هاشمى شاهرودى  به  چشم نمى خورد، ا ما ظاهر سفر او نيز غيررسمى 
نبوده و ديدارهاى رسمى اى با مقامات عراق داشته كه سايه «داعش» بر 
آن سنگينى كرده است. چه آنكه در ديدار با نورى المالكى معاون رئيس 
جمهورى عراق از لزوم برخورد با داعش سخن گفته و ادعاى مقابله با 
تروريسم آمريكا را نعل وارونه مى خواند.(اينجا) اظهاراتى كه نشان مى دهد 
او عالوه بر زيارت عتبات عاليات به دنبال حل مسائل استراتژيك منطقه 

نيز بوده است.
يك آغاز ديپلماتيك

هاشمى شاهرودى تا پيش از اين به عنوان يك چهره قضايى شناخته مى 
شد. اين ذهنيت حاصل دو دوره رياست او بر قوه قضائيه بود اما وقتى 
مسند رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به او سپرده شد، هاشمى 
شاهرودى به يك چهره سياسى بدل شد. اين سفر حاكى از آن است 
كه او در كنار يك چهره ملى؛ به چهره اى ديپلماتيك در عرصه بين 
المللى نيز مى انديشد تا بتواند در بزنگاه هاى حساس در جهت مصلحت 
نظام، بيش از پيش ايفاى نقش كند. اين همان نقشى است كه زمانى 
هاشمى رفسنجانى به دوش مى كشيد و شناختى تمام و كمال نسبت 
به او در كشورهاى منطقه وجود داشت. شناختى برآمده از مسئوليت هاى 

سياسى و ديپلماتيك او در دوران عضويت در شوراى انقالب، رياست
مجلس، رياست جمهورى و بعد رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام.
حال بايد همه آنچه زمانى رفسنجانى محورش بود به هاشمى شاهرودى

منتقل مى شود؟
چپ يا راست؟

مورد در  معموال  كه  است  سوالى  اين  اصولگرا؟  يا  است  طلب  اصالح 
شخصيت ها و افرادى كه منصبى را قبول مى كنند، پرسيده مى شود. او
از اعضاى برجسته جامعه مدرسين حوزه علميه قم است كه از تشكل هاى
مذهبى اصولگرايان به شمار مى رود. تشكلى كه حامى كانديداتورى محمود
احمدى نژاد در انتخابات رياست جمهورى بود و اكنون يكى از صندلى هاى
كنار رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به او تعلق گرفته است.
البته جامعه مدرسين در دوره رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى نيز
از حاميان او بود. شايد از همين روست
كه حجت االسالم على اكبر ناطق نورى
در كتاب خاطراتش در مورد شاهرودى
محمود سيد  «آيت اهللا  نويسد:  مى 
راست جناح  جزء  نه  هاشمى شاهرودى 
فراكسيونى يك  در  نه  و  بوده  چپ  يا 
مى باشد». به همين دليل است كه برخى
فعالين سياسى و رسانه اى شاهرودى را
در زمره اصولگرايان ميانه رو مى دانند.
اما در غياب هاشمى رفسنجانى در اين
مجمع، به نظر مى رسد كه احمدى نژاد
به رئيس جديد اميدوارتر و دل بسته تر
احمدى نژاد محمود  تبريك  پيام  است. 
بالفاصله بعد از انتشار خبر انتصاب شاهرودى به رياست مجمع تشخيص
مصلحت نظام، در همين راستا ارزيابى شد. البته شايعاتى درباره ديدار اين دو
نفر نيز عنوان شد تا اين گمانه زنى را تقويت كند اما صحت اين خبر از سوى

دفتر هاشمى شاهرودى تكذيب شد.
چرا هاشمى شاهرودى؟

بعد از درگذشت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در مورد اينكه چه كسى جايگزين
او خواهد شد، گمانه هاى متعددى مطرح شد؛ از ناطق نورى، واليتى و
موحدى كرمانى گرفته تا حسن روحانى و محمود احمدى نژاد. اما در نهايت
آنكه بر اين كرسى تكيه زد آيت اهللا هاشمى شاهرودى بود؛ گزينه اى كه
وضعيت جسمانى او و عمل جراحى اخيرش، محتمل بودن انتصابش را

كمرنگ كرده بود. 
اما با همه اين احتماالت باز شانس شاهرودى در ميان گزينه هاى مطرح
شده بيشتر بود؛ چراكه كاركرد مجمع تشخيص مصلحت نظام همه راه ها را
به سمت پايان بخشيدن به اختالفات هدايت مى كرد. براى مجمعى كه قرار
است مصلحت را تشخيص داده و اختالفات ميان مجلس و شوراى نگهبان
را پايان بخشد، چه كسى بهتر از فردى كه مدت ها رياست شوراى عالى حل

اختالف قوا را به عهده داشته است.

ديدار مراكز نظامى  يا خواب 
و خيال هاى نيكى هيلى!

رئيس مجمع تشخيص مصلحت
 در رداى ديپلماتيك

Bamdadzagros.news@gmail.com

آيا حسن روحانى
 كاسب حصر است؟

محمد توكلى
مدتى است افراد و جريان هايى كه به كمتر از اعدام چهره هاى سياسى كه 
در هشت سال اخير در حصر به سر مى برند راضى نمى شوند با پروژه اى 
سياسى-رسانه اى در پى آن هستند كه رييس جمهور روحانى را چهره اى 
موافق حصر جلوه داده و اين سيگنال را به جامعه منتقل كنند كه روحانى 
با  ترفند وعده رفع حصر راى اكثريت را جلب كرده است و پس از پيروزى 
در انتخابات وعده هايش در اين زمينه را فراموش كرده و به كنارى نهاده 
است. اين پروژه كه در عمل با همراهى آنان كه در شيپور تحريم انتخابات 
مى دمند هم مواجه شده است را مى توان مصداق بارز ديگرى از همراهى 

مدعيان دفاع از نظام سياسى مستقر با مخالفان نظام دانست.
روحانى از سوى هر دو اين گروه ها به بى توجهى به وعده هايش متهم 
مى شود و در كمال تعجب شاهد آن هستيم كه برخى مدافعان و طراحان 
حصر نيز در ظاهر به گونه اى وانمود مى كنند كه گويا روحانى و ياران 
اصالح طلبش همراه و موافق حصرند و ديگران مخالف حصر! در تازه ترين 
نمونه شاهد آن بوديم كه در روزهاى گذشته برخى رسانه هاى تندرو با 
انتشار جدول اعضاى شوراى عالى امنيت ملى مدعى شدند كه اكثريت 
اعضا كه همراه دولت هستند در راى گيرى مجدد در خصوص حصر به 
ادامه اين روند راى مثبت دادند. حال و با توضيحات سخنگوى شوراى عالى 
امنيت ملى مشخص شده است كه اساساً در جلسه اخير اين شورا درباره اين 
مصوبه بحثى صورت نگرفته است و آخرين مصوبه اين نهاد در خصوص 
حصر به همان بهمن ماه سال89 و در زمان دولت گذشته بازمى گردد.     

به اين بهانه يادآورى چند نكته خالى از لطف نيست:
يك) پروژه «كاسب حصر» سازى از روحانى و چهره هاى ارشد جريان 
اصالح طلبى بار ديگر نشان داد كه تندروى و مخالفت با دولت منتخب 
مردم باعث شباهت و اشتراك حيرت آورى بين جريان ها و گروه هايى شده 

است كه تا چند سال پيش همصدا شدن شان باور كردنى نبود.
دو) مشى سياسى همراه با سكوت و گاه انفعال رييس جمهور روحانى در اين 
موضوع سبب آن شده است كه مردم حاضر در متن جامعه هم گاه به اين 
نتيجه برسند كه نكند منتخب شان اين مطالبه حاميانش را فراموش كرده 
است. مطابق آنچه سخنگوى دولت به عنوان يكى از چهره هاى نزديك به 
روحانى مدعى است «رييس جمهور در مقام رياست شوراى عالى امنيت 
ملى در اين موضوع مواضع قاطعانه اى را داشته است» . اما نمود بيرونى 
و رسانه اى اين «مواضع قاطعانه» نزديك به صفر بوده است و همين 
امر سبب بدگمانى برخى حاميان روحانى نسبت به او و همراهى با پروژه 

سياسى-رسانه اى تندروها از سوى آنان شده است.
سه) از نگاه برخى، حصر به عنوان يك راه حل موقتى براى گذر از فضاى 
تنش آلود سال هاى گذشته راه حلى قابل قبول و كارآمد بوده است اما 
واقعيت آن است كه در شرايط فعلى ادامه همان راه حل موقتى از منطق 
چندانى برخوردار نيست و حتى برخى چهره هاى اصولگرا نيز كه موضعى 
مخالف نسبت به مواضع سياسى محصورين دارند خواهان رفع تدريجى 

حصر شده اند.
چهار) به نظر مى رسد كه مى توان با مبنا قرار دادن ديدگاه بنيانگذار 
جمهورى اسالمى كه فرمود «ميزان راى ملت است» به خواست و نگاه 
اكثريت توجهى جدى نشان داده شود و با راه حلى مبتنى بر سياست 
«برد-برد» به هم افزايى بيش از پيش براى حل و فصل اَبَر چالش هاى 

پيش روى كشور كمك كنيم.



تلفات استفاده از سالح هاى خانگى در استان هاى مختلف رو به افزايش 
است تا همچنان شاهد باشيم كه مراسم هاى شادى به عزا تبديل شده و 

عزادارى ها نيز غمبارتر مى شوند.
چند روز بعد از عيد فطر، ثريا و اشكان پس از سال ها انتظار پاى سفره 
عقد مى نشينند تا زندگى جديدى را آغاز كنند. زنان و مردان ايل كه براى 
شادباش و تبريك به روستا آمده اند در حالى كه لباس هاى محلى را به 

تن كرده، در يك حلقه بزرگ با صداى تشمال مى رقصند.
صداى عاقد ميان هلهله دختران ايل شنيده نمى شود. در حالى كه دو 
دختر جوان قند باالى سر عروس مى سابند، يكى از آنها با صداى بلند 
مى گويد «عروس رفته گل بچينه». ناگهان قبل از اينكه عاقد براى بار 
سوم بپرسد «آيا وكيلم؟» همزمان با صداى شليك اسلحه برنو، زمان از 
حركت مى ايستد. ديگر كسى صداى كسى را نمى شنود. با صداى جيغ 
زنان ايل، همه دوان دوان، بيرون مى روند. جسد غرق خون قباد، برادر 25 
ساله ثريا روى زمين افتاده است. در چشم به هم زدنى مراسم عروسى 

نوعروس ايل، به مراسم عزاى برادرش تبديل مى شود.
اين تنها يك نمونه از صدها نمونه ديگرى است كه اسلحه غيرمجاز جان 
مردم را گرفته است. موارد متعدد ديگرى مى توان ذكر كرد كه افراد و 
قبايل مختلف استان خوزستان مستقيما به روى هم آتش گشوده و ده ها 

خانواده را بى سرپرست و ده ها خانواده ديگر را داغدار كرده اند.
رسم تيراندازى در مجالس عزا و عروسى در استان هايى چون خوزستان، 
بوشهر، ايالم، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختيارى و زنجان 
همچنان گاهى اجرا و باعث بروز اتفاقات ناگوارى شده و خانواده هاى 

بسيارى داغدار مى شوند.
عروسى هاى  و  شده  موجب  را  بسيارى  مصيبت هاى  غلط  رسم  اين 
زيادى را به عزا تبديل و غم عزادارى هايى را مضاعف كرده است. اگرچه 

ممنوع  انتظامى  نيروهاى  توسط  بارها  عمل،  اين 
اعالم شده، اما همچنان ادامه دارد.

عزا در عروسى
آمار افرادى كه در مراسم عروسى و به دليل سنت 
يك  مى شوند،  كشته  هوايى  تيراندازى هاى  غلط 
مورد و دو مورد نيست. هر كدام از شب هايى كه 
يك مراسم عروسى به مراسم عزا تبديل مى شود، 

شبى از هزار و يك شب، داستانى غم انگيز است. 
1396مركز  ارديبهشت  شب هاى  از  يكى  در   
فردى  اينكه  بر  مبنى  تماسى  فوريت هاى110 
در شهرستان كارون در استان خوزستان، در يك 
مراسم عروسى تير خورده است، دريافت كرد. به 
و  پليس  ماموران  مطهرى راد  صالح  سرگرد  گفته 
يگان هاى امدادى بالفاصله در محل حاضر شدند 
و مشخص شد كه در مراسم عروسى فردى حين 
است.  كرده  مصدوم  را  ديگر  نفر  يك  تيراندازى 
توسط  بود  ساله   28 جوانى  كه  مصدوم  اگرچه 

نيروهاى امدادى به بيمارستان سينا منتقل شد ولى بر اثر شدت جراحات 
وارده جان خود را از دست داد.

گلوله فقط براى سينه دشمن است
ضياء كه پدر بزرگش بيش از چهار دهه شيخ يكى از طوايف عرب بوده به 
خبرنگار مهر مى گويد: ما بارها بر روى اين موضوع تاكيد كرده ايم كه هر 
گونه اسلحه اى بايد از كانال هاى قانونى در اختيار مردم قرار گيرد و تنها در 
زمينه اى كه در مجوز سالح ذكر شده استفاده شود. با اينحال هنوز هستند 
كسانى كه بدون در نظر گرفتن همه اين موارد به تيراندازى در مراسم 
شادى و عزا مى پردازند. البته ما نيز با اين موضوع كامال مخالف هستيم.

وى مى افزايد: اگر چه عده اى با استفاده نادرست از اسلحه هايى كه در 
اختيار دارند، موجب به وجود آمدن مشكل شده اند ولى نبايد از ياد برد كه 
فلسفه اصلى وجود اين تسليحات چيز ديگرى است و تاريخ اين كشور 
مملو از مردانى است كه شأن اسلحه را دانسته و با مسئوليت پذيرى كامل، 
اسلحه به دست گرفته اند. رئيس على دلوارى در بوشهر، باقر خان و ستار 
خان در شمال غرب، نبرد المنيور مردم عرب در جنوب، ميرزا كوچك خان 
در شمال و ده ها نمونه ديگر، مواردى هستند كه مردانى سالح به دست، 
از وجب به وجب خاك اين كشور دفاع كرده اند. حماسه مردم مرزنشين 
در جنگ ايران و عراق را نيز نمى توان از ياد برد. گلوله بايد سينه دشمن 

را بدرد نه اينكه براى تفريح و رو به آسمان شليك شود.

تيراندازى به خيابان ها كشيده شده
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان نيز در زمينه استفاده بيش 
از حد از سالح در مراسم جشن و عزا مى گويد: اين رسم در گذشته در 
روستاها اجرا مى شد اما اكنون بيشتر در خيابان ها و سطح شهر ديده 

مى شود.
سرهنگ على قاسم پور با بيان اين كه رسم غلط تيراندازى در مراسم 
جشن و عزا نزد مردم بومى فلسفه خاصى دارد،  اظهار مى كند:  حذف 
اين رسم غلط تنها با اقدامات ناجا ممكن نمى شود بلكه چندين دستگاه 
بايد به منظور برچيده شدن رسم غلط تيراندازى در مراسم پاى كار بيايند 
و همكارى كنند و از سوى ديگر مردم نيز بايد بدانند كه تيراندازى در 

مراسم عملى نادرست است.
 سرهنگ قاسم پور با اشاره به تلفات بسيار زياد ناشى از تيراندازى در 
مراسم در خوزستان تصريح مى كند: افراد بسيار زيادى شامل مرد، زن و 

حتى كودك بر اثر تيراندازى در مراسم قوم يا قبيله خود كشته شده اند و 
طوايف زيادى به علت اين رسم غلط تلفات داده اند. 

ورود سران اقوام و قبايل
معاون اجتماعى نيروى انتظامى خوزستان با اشاره به برگزارى جلساتى 
توسط ناجا با سران و بزرگان اقوام و قبيله هاى مختلف استان براى حذف 
رسم تيراندازى در مراسم عنوان مى كند: امسال بر اثر اجراى اين رسم 
نادرست در مراسم فاتحه خوانى و جشن تلفات بسيارى داده ايم و اقوام با 

اجراى اين رسم، افراد زيادى را از بين خودشان ازدست داده اند.
قاسم پور مى افزايد: خسارات بسيارى بر اثر تيراندازى در مراسم به مردم 
وارد شده و اين موضوع موجب رعب و وحشت اهالى ساكن در آن 

مناطق است.
وى در خصوص اقدامات ناجا براى حذف رسم تيراندازى در مراسم جشن 
و عزا بيان مى كند: ناجا در مناطق مختلف طرح هاى پاك سازى بسيارى 
را به منظور خلع سالح اجرا كرد و همچنين اقدامات بسيار خوبى در اين 
زمينه توسط مقامات قضايى انجام شد اما تا زمانى كه افكار اقوامى كه 
اين رسم را دنبال مى كنند، عوض نشود، اين رسم غلط برچيده نخواهد 

شد.
معاون اجتماعى فرماندهى انتظامى خوزستان مى افزايد: اين اقوام بايد 
بدانند كه تيراندازى در مراسم تنها موجب متضرر شدن خانواده آن ها 
جمع آورى  به  اقدام  بيشتر  چه  هر  ناجا  صورت  اين  غير  در  مى شود، 
سالح هاى اين گونه اقوام كند آن ها بيشتر به سمت خريد اسلحه روى 
مى آورند. بايد در ذهن اين اقوام پذيرفته شود كه آوردن اسلحه به شهر 
موجب ايجاد رعب و وحشت در منطقه و وقوع جنايت مى شود؛ بنابراين 

بايد از نظر فكرى هم در اين زمينه كارهايى انجام شود. 

رسم تيراندازى در مراسم از قديم و عمدتا در روستاها اجرا مى شد و اين 
رسم غلط در آن زمان در شهر و در خيابان هاى شهر وجود نداشت على 
قاسم پور عنوان مى كند: رسم تيراندازى در مراسم از قديم و عمدتا در 
روستاها اجرا مى شد و اين رسم غلط در آن زمان در شهر و در خيابان هاى 
شهر وجود نداشت اما اكنون تيراندازى در مراسم را بيشتر در شهرها 
مشاهده مى كنيم و تيراندازى اخير در ماهشهر و آبادان نيز در سطح 
شهر انجام شده است. قاسم پور با تاكيد بر لزوم فرهنگ سازى در زمينه 
نادرست بودن رسم تيراندازى در مراسم عنوان مى كند: اين رسم مختص 
به يك منطقه يا قوم خاص نيست بلكه در قوميت هاى مختلف عرب، لر 
و بختيارى وجود دارد. ناجا حتى االمكان افرادى كه در مراسم تيراندازى 
مى كنند را در فرصت مناسب شناسايى و دستگير مى كند و در اين زمينه 

با افراد مخل نظم برخورد خواهد كرد.

نهادينه شدن خشونت در جامعه
زهرا شريفى، كارشناس امور اجتماعى و مددكار خانواده  مى گويد: وجود 
اسلحه غيرمجاز تمامى تالش هاى كارشناسان و نهادهاى متولى را براى 
ايجاد آرامش در ميان جامعه از بين برده و بى اثر كرده است. در بسيارى 
از موارد ما و همكاران روانشناس مان به طور مكرر با مواردى مواجه 
مى شويم كه كودكى بر اثر ترس ناشى از صداى تيراندازى هاى شبانه و 
يا درگيرى هاى قومى، قبيله اى دچار لكنت زبان، شب ادرارى، كابوس و 

بى خوابى شده است.
اين كارشناس امور اجتماعى بر ضرورت انجام مطالعات علمى درباره 
مى كند  تأكيد  غيرمجاز  اسلحه  و  خشونت  به  جوانان  گرايش  چرايى 
اين  به  جوانان  گرايش  چرايى  دقيق  و  ريشه اى  بررسى  مى گويد:  و 
موضوعات، مى تواند تأثير به سزايى در متوقف كردن سير افزايش و 

عادى سازى خشونت در جامعه داشته باشد.
شريفى عالوه بر اينكه از مسئوالن ذى ربط تقاضا مى كند براى حفظ 
امنيت جانى و روانى مردم، اقدامات جدى و ريشه اى براى جمع آورى 
تسليحات غيرمجاز و نيز حذف علل عالقه قشر جوان به استفاده از 
سالح از جمله مواردى كه منجر به احساس خودكم بينى، قدرت نمايى، 
هيجان هاى كاذب ناشى از فيلم هاى سينمايى جنگى و ضعف جسمانى 
مى شوند، انجام دهند، نسبت به «نهادينه شدن خشونت» در جامعه 

هشدار مى دهد. 
وى مى گويد: تكرار يك اتفاق، درجه حساسيت افراد و جامعه را نسبت به 

آن كمتر مى كند به همين دليل اگر چاره اى براى وجود اسلحه غيرمجاز
در استان انديشيده نشود، بيم آن مى رود كودكان و نوجوانان كه در واقع
پدران و مادران نسل هاى آينده هستند، حساسيت خود را به وجود اسلحه
در جامعه ازدست داده و در يك چرخه معيوب، اين موضوع مى تواند به

«نهادينه شدن خشونت» در جامعه بيانجامد.
چرخه خشونت آموزى در جامعه

سكينه جعفرى، كارشناس ارشد روانشناسى بالينى، رواج خروج و گرايش
جوانان به رفتارها و كنش هاى خشونت آميز را نتيجه فرايندى مى داند كه
در آن به صورت ناخواسته افراد مختلف جامعه، به خشونت ترغيب شده

و آن را مى آموزند.
داده  نشان  روانشناسى  مختلف  تحقيقات  مى گويد:  دراين باره  وى 
مشاهده صحنه هاى خشونت آميز، گرايش به پرخاشگرى را در بينندگان
باال مى برد. در حال حاضر حجم قابل توجهى از مشاهدات برنامه هاى
ماهواره اى  به فيلم هاى سينمايى و سريال هايى اختصاص دارد كه در آن
صحنه هاى خشونت آميز به طور مكرر تكرار مى شود. سهل و آسان نشان
دادن كشتار و قتل و هرگونه جنايت با سالح سرد و گرم، ترس از جنايت
را در بيننده را فرومى ريزد. درواقع هنگامى كه بيننده ساعت هاى متوالى،
چنين برنامه هايى را مى بيند، به مانند اين است كه در كالس آموزشى
ترويج خشونت حاضرشده است. اين تأثيرپذيرى بر روى كودكان و

نوجوانان بيشتر و قابل تامل تر است.
اين كارشناس ارشد بر نقش روابط خانوادگى و تأثير مستقيم آن ها بر
رفتارهاى فرد تأكيد كرده و مى افزايد: با توجه به كاهش تعامالت واقعى
بين اعضاى خانواده و ايجاد فاصله و كمبود صميميت در خانواده، گرايش
افراد به فضاهاى مجازى روزبه روز بيشتر مى شود. در خود فرورفتگى، به
انزوا رفتن و برآورده نشدن نيازهاى اساسى افراد در خانواده، آن ها را بيشتر

به سمت خشم سوق مى دهد.
و هيجانات  مى گويد:  ادامه  در  جعفرى 
تخليه نامناسب آن ها مى تواند از موضوعات
بسيار مهمى باشد كه بايد در بررسى داليل
روى آوردن افراد به خشونت موردبررسى
قرار گيرد. تيراندازى و استفاده از اسلحه
نمونه واضحى از چرخه معيوبى است كه
فرد در آن هيجان و خشونت را مى آموزد
ولى آموزش هاى كافى درباره راهكارهاى
صحيح تخليه هيجان دريافت نمى كند.
هيجان، تخليه  براى  مناسب  فضاسازى 
نهادينه سازى آموزشى مهارت هاى زندگى
و كنترل خشم، به ويژه در خانواده ها و افراد
در سنين مختلف، ايجاد بسترهاى آموزشى
عوامل مهم ترين  از  خانواده ها  براى 
كاهش دهنده خشم و تخليه مناسب آن
است. به بيان ساده تر خانواده و فرد بايد به
راهكارهاى مناسب براى برخورد باخشم و

تخليه مناسب آن تجهيز شوند.

برخورد جدى پليس با اسلحه داران غيرمجاز
پيش ازاين بارها مقامات امنيتى استان درباره سالح هاى غيرمجاز هشدار
داده و از دارندگان آن ها خواسته بودند نسبت به تحويل اين سالح ها

اقدام كنند.
سرهنگ على حاتمى، رئيس پليس امنيت استان خوزستان در فروردين
1396 گفته بود: استفاده از سالح جنگى و شكارى ازنظر قانون جرم بوده

و براى استفاده كنندگان مجازات خواهد داشت.
حاتمى با تأكيد بر اينكه برخى رسوم غلط باعث استفاده از اسلحه در
مراسم عروسى و عزا شده و بارها وقوع حوادث تلخ ازجمله قتل در
اين مراسم ها رخ داده است، اعالم كرده بود: هرگونه استفاده از سالح
شكارى در مراسم هاى جشن و عزا ممنوع بوده و با استفاده كنندگان

برخورد خواهد شد.

استفاده غيرمجاز از سالح هاى شكارى
 مجوزدار ممنوع است

رئيس پليس امنيت استان خوزستان همچنين تأكيد كرده بود كه استفاده
غيرمجاز از سالح هاى شكارى مجوزدار ممنوع است و اگر فردى از
سالح شكارى مجوز دار به صورت غيرقانونى استفاده كند، مجوز آن لغو

مى شود. 
حاتمى عنوان كرده بود كه پليس امنيت خوزستان به دارندگان سالح هاى
جنگى و شكارى هشدار مى دهد كه استفاده از اين سالح ها خالف قانون
بوده و با افرادى كه از اين نوع سالح ها استفاده كنند، به شدت برخورد

مى شود.
وى  همچنين هشدار داده بود با افرادى كه در مراسم عروسى و عزا
اقدام به تيراندازى مى كنند، به علت ايجاد تبعات امنيتى برخورد مى شود.
شهر خيابان هاى  از  يكى  از  ثريا  و  اشكان  كه  زمانى  و  بعد  ماه  چند 
مى گذشتند، صفى از ماشين ها را ديدند كه بوق زنان نوعروس ديگرى
سفيد جوانى  در  را  موهايش  برادر  داغ  كه  ثريا  مى كردند.  بدرقه  را 
كرده بود، ناگهان در ميان هلهله مردم و بوق هاى ممتد ماشين ها،
جوانى را ديد كه از پنجره يكى از خودروها خود را بيرون كشيد و
اسلحه اش را رو به آسمان گرفت. ثريا همه توان خود را جمع كرد و

فرياد كشيد برادرم قباد..../مهر 

رسم ديرينه اى كه تبديل به تهديد شد

از سياهپوشى عروس تاخونين شدن عزادارى
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شـت ا د د يا

خبـر

يك ديدار، دو حاشيه
اين نوشته، متن ندارد 

ديدار
آخرين بار، گمان مي كنم سال 82 بود كه «رضا» را در حالي ديدم كه داشت تدارك رفتن به كنسرت «راجر واترز» در 
دبي را فراهم مي كرد و با اشتياق از اين آخرين بازمانده نسل دايناسورهاي موسيقي مي گفت. از اين كه او عدالتخواه 

است و في المثل منتقد جّدي اشغالگري اسراييل و معترض سياست هاي ميليتاريستي امريكا.
راست مي گفت رضا، «تراژدي»، انسان را معترض مي آفريند و موسيقي «پينك فلويد»ها اگر نگوييم در همه آثار، 
محصول  تام و تمام دردهاي انسان مدرن است دست كم در نخستين آلبوم يعني «ني زن در دروازه هاي سپيده دم» 

با درآميختن «خون و معصوميت» از نداشته هاي قرن پيش رو گفته اند. 
يعني حرف آخر در گام اول.

زندگي «رضا» جوان نخبه اي كه قرباني فقر و تبعيض و بيكاري و دود و الكل و اشتباِهات پدر شد، خود به تنهايي 
يك تراژدي به كمال، وصال يافته است.

يك سرنوشت تلخ براي رويايي شيرين كه بيم آن دارم به يك سنِّت محتوم براي اليت در جامعه خوزستاني بدل شود.
حاال رضا در يكي از همين رستوران هاي  اهوازي، پيش خدمت است، با قامتي خميده و چشماني فرو رفته...

او دست نايافتني ترين آرزوي نوجواني و جواني مِن روياباف بود، نفر ممتاز هر كالس و رشته اي. انقدر پرفكت و 
شيك كه در روياهايم دبيركلي سازمان ملل و نخستين فضانورد ايراني شدن را برايش كنار گذاشته بودم.

او كه وقتي منو را گذاشت روي ميز، مرا برد به 74، روزهايي كه همه اشعار «حميد مصدق» را تنها در يك تابستان 
از بَر كرده بود. 

مرا برد به 76 وقتي به دقت، گاهي در نقد و لحظه اي در تاييد «لويي ماسينيون» و «هانري كربن» سخن مي گفت. 
به 77 وقتي اولين ترجمه فصيح او از يك ُرمان سنگين فرانسوي در قالب چند جلد كتاب به چاپ رسيد.

وقتي سفارش گرفت، مرا برد به 79، و يك عصر شرجي زده كه تنها جوان خوزستاني در جمع ده نفر اول كنكور 
سراسري شد در رشته رياضي فيزيك و راهي صنعتي شريف.

و حاال تنها 14 سال از آخرين ديدار.
آرام، جوري كه همكارانش نفهمند در گوشم نجوا كرد كه «محمد جان» زندگي من ديگر «خرداد» ندارد، همه اش 

«شهريور» است...

پي نوشت اول:
دقيقا همان روزهايي كه دنيا بورديو را از دست داد، من هم رضا را...

و امروز پانزده سال از ژانويه 2002 گذشته و هنوز هم مي توان «پير بورديو» را آخرين انديشمند مهم قرن بيستم 
دانست كه چشم از دنيا فروبسته است. 

وارث «ريمون آرون»، با شقاوِت تمام «نئوليبراليسم» را به مسلخ مي كشاند و «قدرت» را به عنوان يك جستار موثر 
در زيست انساني به تحليل مي گرفت. مهم تر اما كه در نگاه بورديو، روشنفكري تفريحي جاي خود را به تفريح 
روشنفكري مي دهد و در يك كالم او نيز چون «آبراهام لينكلن» باور داشت كه؛ «تقريباً هر انساني مي تواند فالكت 
را تحمل كند ولي اگر مي خواهيد شخصيت انساني را محك زنيد به او قدرت دهيد»، موضوع نوشتارِ لحظه اكنون 

اما كه در واكنش به ديدار رضا نگاشته شد، همين است...
به شدت معتقدم «دسِت منفعت» در «جيب دروغ» است. خوزستان يك تِن رنجور و شّالق خورده است؛ خراب و در 
انتظار خّرمي مثل خرمشهر، تشنه مثل ايذه، فقير مثل اهواز، نااميد مثل مسجد سليمان، خسته مثل سوسنگرد، زخمي 
مثل هويزه، سوخته مثل آبادان... حاال شما همه چيز را بريز روي دايره و پاي «سياه سياهِ با نمك» را هم بكش وسط.

دوست ناديده من! چهره واقعي خوزستان بي روتوش اين نيست. تو مجوزِ بََزك نداري.

پي نوشت دوم:
بي هيچ تعارفي «عبدالحليم حافظ» يا بهتر است بگويم «عندليب گندم گون»، نماينده شايسته اي براي نسل طاليي 

موسيقي عربي است. 
يك نوستالژي سحرآميز در گوِش ابديّت.

ترانه «أى دمعة حزن ال» او را، حاال بيش از هر زمان ديگر با خود زمزمه مي كنم و هم نوا مي شوم با آتشي كه از 
عمق كلمات «محمد حمزه» زبانه مي گيرد.

او انساِن سرگردان و پريشان معاصر را در پِي درمان «الجرح بتاع زمان» يا همان زخم قديمي خود مي داند و نسخه 
اي شفابخش نه! بلكه تخدير كننده براي گذر زمان، از زباِن «روزگار» برايش مي پيچد.

«اميد در چشم ها و شادي حوالِي ما» يعني «عشق». 
آري آن چه خوزستاِن مظلوم و محروم را سرپا نگاه داشته و متاع گران بهايي كه آخرين نفس هاي رضا و صدها 
رضاي ديگر را حفظ كرده است، اين «حبينا»ست (عشق) كه براي او «ارتحنا» و «نسينا» يعني «آرامش» و «فراموشي» 

به ارمغان آورده است... گوش كنيم:
وقال ايه جى الزمان يداوينا
من ايه جى يا زمان تداوينا

دا األمل فى عينينا و الفرح حوالينا
سأل الزمان و قال ايه غير األحوال

قلنا له حبينا
و ارتحنا و نسينا

الجرح بتاع زمان.

محمد مالي

كوچ اجبارى لب تشنگان از خطر درياچه
با توجه به اينكه قطب گردشگرى ايذه در تهديد درياچه سد 
كارون 3 قرار گرفته است، بايد ديد كه خطر رانش منطقه 
مى تواند چه تبعات اجتماعى پس از كوچ اجبارى را داشته 

باشد.
همواره در طول دوره هاى مختلف و روى كار آمدن دولت ها 
مساله اى  كه در اين شهرستان در كنار بيكارى جوانان جوالن 
داده است مشكل بى آبى و تشنگى بوده است، مشكلى كه 
مبناى گرما و اساس بسيارى از مهاجرت ها چه از روستاها به 

شهر و چه از شهر به استان هاى مهاجر شده است.
مصيبت هاى آب و تشنگى در روستاهاى باال دست شهر ايذه 
و در منطقه دهدز نه تنها كام را از تشنگى خشك كرد بلكه 

باعث كوچ اجبارى بسيارى از مردم اين سرزمين و آواره شدن در مسيرهاى مختلف شد.
بدون شك ساخت سد كارون 3 در شهرستان ايذه به جز مصيبت ها و دردهايى كه گاها از تشنگى و گاها از شيون براى 
مرگ عزيزان در آن حاصل كرده است سودى نداشته و باعث شده است كه مردمان اين شهرستان از سد تنها به نام يك 
عذاب و مايه درد ياد كنند، سدى كه نه تنها روستاها و باغات منطقه را زير آب برد بلكه قبرستان هاى عزيزان منطقه را 

براى هميشه قربانى بى تدبيرى وزراى دولت هاى گذشته كرد.
با اين حال ايذه در تشنگى مفرط بيداد مى كند و مردم اين ديار بشكه به دست در پى تانكرهاى آب فرياد زنان به فكر 
تامين چند ليتر آب آشاميدنى خود هستند و سدهايى كه باور خدمت را از دل و جان مردم منطقه ربوده است و سودى 

براى مردمان اين ديار نداشته است.
خبرى مبنى بر كوچ اجبارى مردم روستاى بسيار زيبا و گردشگرى مير احمد غريبى ها به نقل از مسؤوالن استانى و 
شهرستان به دليل رانش زمين و ترك خوردن زمين ها و خانه هاى منطقه با تاثير مستقيم جريان آب درياچه سد كارون 
3 در رسانه هاى مختلف منتشر شد، خبرى كه دل هر خواننده اى را به لرزه در مى آورد و نشان از آوارگى صدها نفر و 

خانواده ديگر در دست تقدير و ترديد آينده است.
درياچه و سدى كه باعث شد تا مردم ميراحمد براى فرار از خطر، باغات و منطقه سرسبز خود را براى فرار از رانش 

در درياچه به فكر بروند.
حال شايد بتوان هشدار براى خطر تهديدات منطقه را به فال نيك گرفت ولى بايد تاوان و خطرات پس از آن نيز در 
نظر گرفته شود و متوليان امر در دول بايد پاسخ گوى بايدها و اگرهايى باشند كه قرار است در پى مهاجرت و خالى 
از سكنه شدن به وجود آيد.  سرنوشت مردمى كه تمام زندگيشان باغاتى است كه حاصل ماه ها زحمت است به كجا 
كشيده مى شود و آيا متوليان امر حاضرند به ازاى فرار از خطر و كوچ اجبارى ديگر به نسبت بهايى كه از دست مى دهند 
برايشان خانه و شغل تامين كند با اينكه زوال ديگر باعث خواهد شد تا صدمات جبران ناپذير اجتماعى براى مردمان اين 
ديار در پى داشته باشد و از بين رفتن احتمالى باغات نيز شغل و محل زندگى اين مردم را تحت تاثير خود قرار دهد.

حال بايد ديد متوليان امر چه راهكارى براى برون رفت مردم مير احمد از فرار و كوچ اجبارى و تشنگى مردم شهرستان 
ايذه خواهند انديشيد.

مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگى رامهرمز 
گفت: باغ 200 ساله عمارت صميمى و تنها باغ ثبت 
شده خوزستان به علت نبود باغبان و بى توجهى 

مسئولين استان در حال ناب ودى است.
منصور معتمدى اظهار كرد: باغ عمارت صميمى قبل 
از عمارت صميمى وجود داشت و قدمت اين باغ به 
حدود 200 سال پيش از دوران قاجاريه مى رسد و 
در سال 1380 به شماره 9956 در فهرست آثار ملى 
به ثبت رسيد.  وى ادامه داد: باغ صميمى مشابهى 
در استان ندارد و تنها باغ سنتى ثبت شده خوزستان 
است. درختان مختلفى همچون پرتقال، نارنج، ليمو 
شيرين، ليمو ترش، انار، توت (فرنگى و وحشى)، 
كاج، زيتون، انجير، بيد، ون ،كنار، نخل خرما و انواع 

مختلف گل ها در آن وجود دارد.
 مسئول انجمن دوستداران ميراث فرهنگى رامهرمز 
تصريح كرد: در حال حاضر اين باغ سنتى اوضاع 
خوبى ندارد و در حال نابودى است، درختان دچار 
آفت زده شده اند و در حال خشك شدن هستند. 

آبيارى بسختى انجام مى شود و حيوانات و جانوران 
زيادى در آن در حال پرسه زدن هستند و مشكالت 
بسيار ديگرى كه بهيچ عنوان زيبنده رامهرمز و تنها 

باغ ثبت شده خوزستان نيست.
 وى افزود: با وجود همه مشكالت موجود ولى االن 
حدود 3 سالى مى شود كه باغ بدون باغبان رها 

شده است. البته اين موضوع را با فرماندار ، نماينده 
شهرستان و ميراث فرهنگى استان در ميان گذاشتيم 
و قول هايى براى جذب باغبان دادند ولى متاسفانه 
تاكنون هيچ اقدام عملى براى نجات اين باغ نشده 
است.  معتمدى در ادامه از عدم همكارى شهردارى 
رامهرمز در آبيارى اين باغ گفت و خواستار برگزارى 

جلسه و كمك اعضاى جديد شوراى شهر شد و 
تاكيد كرد: چند سال پيش روش آبيارى اين باغ را 
تغير دادند و از سنتى به قطره اى تبديل كردند ولى 
متاسفانه جواب نداد،زيرا بهترين روش براى آبيارى 
اين باغ روش غرق آبى است و حداقل به سه باغبان 

هم نياز دارد.
نوروز  در  هرساله  عمارت  اين  كرد:  تاكيد  وى   
است،  كشور  سراسر  از  زيادى  گردشگران  ميزبان 
كه اميدواريم مسئولين ميراث فرهنگى شهرستان 
اين  زودتر  چه  هر  و  بيانديشند  تدبيرى  استان  و 
مشكالت را حل كنند تا بتواينم در نوروز آينده به 

خوبى پذيراى گردشگران باشيم.
  مسئول انجمن تاشار رامهرم در پايان گفت: اين باغ 
يكى از نشانه هاى زنده تاريخ كهن شهر ماست كه 
متاسفانه در حال از بين رفتن است، وظيفه ما ايجاب 
مى كند همانطور كه گذشتگان به دست ما رساندند، 
ما هم اين باغ را به آيندگان برسانيم كه در اين مورد 

وظيفه مسئولين سنگين تر است.

باغ عمارت صميمى در حال نابودى است
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جتماعى ا

زنان به اندازه يك دهه قبل مردان 
درآمد دارند

 77 شاغل  گفت:زنان  تعاون  وزير  كار  بازار  مشاور 
زنان   . مى كنند  دريافت  را  مردان  دستمزد  از  درصد 
 10 مى كنند  دريافت  كه  دستمزدى  لحاظ  به  شاغل 

سال از همكاران مرد خود عقب ترند.
و  يكسان  بهره ورى  وقتى  طاعى  حسن  گفته  به 
دستمزدهاى متفاوت بين زن و مرد وجود دارد، يعنى 

با تبعيض جنسيتى مواجه ايم.
او همچنين بيان داشته است ، مطالعات نشان مى دهد 
خصوصى  بخش  در  دستمزد  پرداخت  در  تبعيض 

بيشتر از بخش هاى عمومى است.
پيشتر هم يكى ديگر از مشاوران وزير كار از افزايش 
روند نرخ بيكارى زنان در 10 سال گذشته خبر داده 
بود و اظهار داشته بود ،اين رقم در سال 92 تا 8/19 
درصد رسيده حال آنكه شاخص نرخ بيكارى زنان با 

تحصيالت عالى دو برابر مردان است.
گفتنى است ، ايران همچنين در رابطه با فرصت هاى 
كشورهاى  بدترين  جزو  زنان  براى  برابر  شغلى 

دنياست.

پارلمان زنان تشكيل مى شود
معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره 
تصميم گيرى ها  در  كه  زنان  حضور  عرصه هاى  به 
شكل گيرى  راستا،  دراين  گفت:  است  مؤثر  بسيار 
پارلمان زنان، اتفاقى ارزنده است كه استان خراسان 
آن  در  كار  اين  كه  است،  استانى  نخستين  رضوى 

انجام مى شود.
سمن هاى  اعضاى  با  نشست  در  ابتكار   معصومه 
در  كه  خوشبختيم  كرد:  اظهار  رضوى  خراسان 
انتخابات اخير، در شوراهاى استان خراسان رضوى، 
روستاها  و  شهرها  شوراهاى  در  بانوان  از  نفر   209
به  نسبت  تعداد،  اين  كه  شدند  عضو  و  انتخاب 
اين  است.  داشته  رشد  درصد   20 گذشته  سال هاى 
مديريت  عرصه   در  بانوان  حضور  نشان دهنده   امر، 
شهرى و روستايى است؛ عرصه هايى كه حضور زنان 
فرهنگى،  مختلف  زمينه هاى  در  تصميم گيرى  براى 
اجتماعى، سياسى و زيست محيطى بسيار مؤثر است. 
زنان،  پارلمان  شكل گيرى  راستا،  دراين  افزود:  وى 
رضوى  خراسان  استان  و  است  ارزنده  اتفاق  يك 
انجام  آن  در  كار  اين  كه  است،  استانى  نخستين 
شوراى  كاركردهاى  كه  است  درحالى  اين  مى شود. 
رصد  و  پايش  دولت  توسط  بانوان،  تصميم گيرى 
مى شود تا عملكرد آن براساس اين كه به چه ميزان 
شود.  سنجيده  بگذارد،  اثر  سياست ها  در  مى تواند 
همچنين چقدر اين فعاليت هاى غيردولتى و داوطلبانه 
اجرايى  بخش  در  بانوان  بيشتر  مشاركت جويى  در 

كشور، تأثيرگذار است؟.
اقدام  اين  نهايت  در  داد:  ادامه  رئيس جمهور  معاون 
و  آسيب ها  كاهش  در  مى تواند  ميزان  چه  چشم گير 
بهبود شاخص هاى استان مؤثر باشد؟. اين موضوعى 
است كه ما هم پيگير آن هستيم و اطمينان داريم نتايج 

بسيار درخشانى به دنبال خواهد داشت.
ابتكار خاطرنشان كرد: خوشبختانه در دولت يازدهم 
كه  موجود  امنيتى  فضاى  تا  شد  فراهم  فرصتى 
همچنين  و  كند  تغيير  است،  سابق  دولت  ماحصل 
كه  ديدگاهى  شود.  ايجاد  سياسى  نگاه  در  تحوالتى 
در دولت سابق، تشكل هاى مدنى را به عنوان نوعى 

تهديد قلمداد مى كردند.
مورد  در  رئيس جمهور  وعده هاى  مورد  در  وى 
پيش برد جامعه به سمت پويايى گفت: دكتر روحانى 
در وعده هاى انتخاباتى خود در سال 92  برنامه هايى 
كه  اساس  اين  بر  كردند،  مطرح  زمينه  اين  در  را 
در  تعالى  و  پويايى  سمت  به  را  جامعه  مى خواهند 
فرهنگى  و  سياسى  اجتماعى،  مختلف  عرصه هاى 

پيش ببرند.
معاون رئيس جمهور در امور زنان تصريح كرد: همين 
و  تشكل ها  براى  رويكردها  و  فضا  شد  سبب  امر 
همين  در  و  كند  تغيير  بسيار  مردم نهاد  سازمان هاى 
راستا براى تعالى و ارتقاى كمى و كيفى سازمان هاى 

مردم نهاد و غيردولتى برنامه ريزى صورت بگيرد.

 منع قانونى براى حضور زنان
 در استاديوم وجود ندارد

ــران در مرحله ــى فوتبال اي ــابقه تيم مل ــن مس آخري
ــدون حضور زنان ــى بارديگر ب ــى جام جهان مقدمات

ــد. ــتاديوم آزادى برگزار ش ايرانى در اس
ــتاديوم آزاد ى ــى در اس ــوريه اى در حال ــان س زن
ــى همچنان از  اين ــتند كه بانوان ايران حضور داش

ــتند. حضور محروم هس
ــى اينترنتى ــد روز  پيش با آغاز بليط فروش چن
ــدادى از ــوريه تع ــران- س ــال اي ــابقه فوتب مس
ــدند، ــابقه ش ــوان موفق به تهيه بليط اين مس بان
ــه محدوديت ــا ايجاد اين ذهنيت ك ــدا  ب بت در ا
ــيده رس اتمام  به  ــتاديوم  اس در  بانوان  ــور  حض
ــرا ــه را ف ــحالى جامع ــى از خوش ــت موج اس
ــو خريد بليط ــا پيامكى كه خبر از لغ ــت ام گرف
ــگاه آزادى مى داد ــوان از حضور در ورزش بان
ــه ياس و نا ــحالى را ب ــريع اين خوش خيلى س

ــرد. ــل ك ــدى تبدي امي
ــك بر روى زخم زنان ــيه قابل توجهى كه نم حاش
ايرانى ريخت اين بود كه زنان سوريه اى در همين
ــازه ورود به ــى باز اج ــه زنان ايران ــابقه اى ك مس
استاديوم ورزشى را نداشتند بدون مانعى به همراه

ــدند. ــتاديوم آزادى ش ــان وارد اس خانواده ش
ــتيار ــهيندخت موالورى، دس ــتا ،ش در اين راس
ــهروندى ــژه رئيس جمهور در امور حقوق ش وي
ــى در توييتر ــار  مطلب ــته با انتش ــز روز گذش ني
ــگاه ــود در خصوص حضور زنان در ورزش خ
ــت ها، اين حضور را از جمله حقوق آنها دانس
ــور حقوق_ ــن باره گفت: ماده 89 منش و در اي
ــهروندى: حق همه شهروندان، به ويژه زنان ش
ــى و ــى و آموزش ــت كه به امكانات ورزش اس
و ــند  باش ــته  داش ــى  دسترس ــالم  س ــات  تفريح
ــالمى-ايرانى در ــظ فرهنگ اس ــا حف ــد ب بتوانن
حضور بين المللى  و  ــى  مل ــى  ورزش عرصه هاى 

ــد. يابن
ــردم قزوين در مجلس ــده زرآبادى نماينده م حمي
ــوص گفت: آزادى ــالمى در اين خص ــوراى اس ش
ــى، اجتماعى و اقتصادى بايد براى همه هاى سياس

ــد. ــان باش يكس
ــكل قانونى نداريم ــه گفت:ما اصال مش او در ادام
ــن زن و مرد ــده كه بي ــى اعالم ش در قانون اساس
ــى و ــاى اجتماعى، سياس ــوص آزادى ه در خص
ــكلى ــالمى هيچ مش ــادى با حفظ موازين اس اقتص

ــدارد. ــود ن وج
ــرعى در تمام ــن ادامه داد:از نظر ش ــده قزوي نماين
مكان ها و مراسمى كه حالت اجتماع بزرگ دارد و
مراسم اجتماعى است حضور بانوان و آقايان بدون
ــكلى صورت مى گيرد و زيرساخت هايى هيچ مش
ــده است كه موازين اسالمى رعايت شود. فراهم ش
ــى ــان گفت: تا كنون هيچ گزارش ــادى در پاي زرآب
ــرعى بودن ــان اين ممانعت مبنى بر غير ش از متولي

ــت. ــده اس حضور زنان داده نش
وزير ورزش و جوانان هم در گفتگويى اعالم كرد
ــكلى براى حضور ــاختى هيچ مش كه از نظر زيرس
ــدارد و هر زمانى ــا وجود ن ــگاه ه زنان در ورزش
ــه راحتى در ــان مى توانند ب ــود زن مجوز صادر ش

ــند. ــته باش ــگاهها حضور داش ورزش
ــد جامعه نه تنها اين آمادگى را دارد به نظر مى رس
ــگاه ها حضور داشته باشند بلكه كه زنان در ورزش
ــده و اين موضوع به يك مطالبه جدى هم تبديل ش
براى پاسخگويى به اين مطالبه الزم است نهادهاى
ــكل ــا پيش بگذارند و با تعامل اين مش فرهنگى پ

ــود حل ش

نـان ز

اين دفعه مهمان من باشين!
قابل شما را نداره!

اجازه بدين اين بار من حساب كنم!
و... 

از اين دست كلمات و عبارات به وفور در فرهنگ ايرانى 
به چشم مى خورد. فرهنگى كه سالهاست در اين بخش 
دست نخورده باقى مانده است. همه درگير تعارفات 
و غافل از گذشت زمان و بى تفاوت به بهره ورى از 

زمان و مكان.
شايد داليل بى شمارى بر چرايى الفاظ تعارف گونه 
خميرمايه  هست،  كه  هرچه  اما  باشد،  داشته  وجود 
هم  سخاوت  نيست،  احترام  نيست،  ادب  تعارفات 
نيست، شالوده آن شايد ترس باشد، ترس از نگفتن طوطى 
وارانه عباراتى كه همواره بر زبان رانده شده است. يا شايد 

ترس از متهم شدن به خساست و دندان گردى!
جالب است بدانيد كه بسيارى از گردشگران خارجى 
كه به ايران سفر كرده اند خلق و خوى تعارف گونه ما 

ايرانيان را بيشتر لمس كرده اند.
 هنري موز سياحتگر سويسي (دوره قاجار) مي گويد:

« درسرزمين ايران آنچه مالحظه كردم و ديدم دو چيز 
است كه در ميان مردم متداول است كه هيچ مايه نمي 

خواهد و حاصل اجتماعي نيز ندارد، يكي چرب زباني
و دوم بر يكديگر تعارف هاي مكرر كردن»

و شنيدن  چرا  بپرسيم  خودمان  از  بايد  كه  اينجاست 
تكرار مكرراتى كه به يقين مى دانيم صرفاً از زبان همه
و تدبر  جايگاه  از  نه  و  گيرد  مى  نشأت  ما  چيزگوى 
تعقل، براى ما ترازوى سنجش سخاوت مندى و ارزش

گذارى است؟!
تأسف آن جاست كه تعارفات پوچ را نماد مهربانى و
گشاده دستى مى دانيم و خود را محق شنيدن عبارات

نمادين و ميان تهى!
چه حس رضايت مندى كاذبى ما را فرا مى گيرد وقتى
كسى كام ما را بيش از حد معمول از شهد تعارف گويى

شيرين مى سازد؟!
تعارفات بيجا در بدبينانه ترين حالت ترويج دورويى و
دروغ است و در خوشبينانه ترين حالت، ناديده گرفتن

شعور مخاطب نسبت به درك واژگان بى روح!
آيا زمان آن فرا نرسيده است كه تأمل بيشترى در فرهنگ

عاميانه مان داشته باشيم؟ 
بدون شك تغيير در آداب اجتماعى مى تواند زمينه  را
براى حضور در عرصه جهانى فراهم آورده و فرهنگ

خوب ايرانى را به جهانيان معرفى كند.

شـت ا د د يا بامداد زاگرس _ فاطمه راوندى

تعارف در فرهنگ ايرانى نماد مهربانى يا رياكارى!

استاد امپريال كالج لندن معتقد است: در ايران، محيط  زيست و توسعه 
در تقابل هستند، در حالى كه در يك كشور توسعه يافته نگاه به 
محيط زيست كامال متفاوت است. نگاه حاكميتى و جامعه ما به توسعه 
بايد تغيير كند و ياد بگيريم توسعه يافتگى لزوما در ساخت سازه، سد 

و شبكه و آب شيرين كن نيست.
حدود سه هفته  پيش بود كه همه  اعضاى كابينه پيشنهادى حسن 
مجلس  از  نيرو  پيشنهادى  وزير  بيطرف  حبيب اهللا  جز  به  روحانى 
فعاالن  از  بسيارى  اتفاقى  گرفتند،  اعتماد  راى  اسالمى  شوراى 

محيط زيست را خوشحال كرد.
بسيارى عامل عدم راى اعتماد او از مجلس را سخنرانى هايش را 
درباره سد سازى در مجلس شوراى اسالمى مى دانند، البته كاوه مدنى 
استاد امپريال كالج لندن در اين رابطه نوشت: «رويكرد متفاوت مجلس 
در مورد بيطرف نه خيلى سياسى بود و نه خيلى محيط زيستى. اين 
اتفاق برنامه ريزى نشده توسط جناح هاى سياسى تنها نشانگر فراگير 
بودن دغدغه آب در كل كشور است. آثار ورشكستگى آبى بر معيشت 
مردم و فشارهاى اقتصادى ناشى از آن به حدى رسيده است كه 
نمايندگان را توسط راى دهندگان حوزه خود تحت فشار قرار مى 

دهد.»
سازمان  رييس  كالنترى،  عيسى  ديگر،  سوى  از 
معضل  مهمترين  دوازدهم،  دولت  زيست  محيط 
زيست محيطى ايران را آب دانسته است و حتى بقيه 

مشكالت را در اهميت كمترى از آب قرار داده.
اما با توجه به وضعيت منابع آبى ايران و جايگاه وزير 
نيرو، سكان دار آب و برق ايران و تجهيزاتش بايد چه 
نگاهى به محيط زيست داشته باشد؟ دراين زمينه با 

كاوه مدنى گفتگو كرديم كه در ادامه مى خوانيد؛
مجلس  به  جديد  نيروى  وزير  ديگر  وقت  چند  تا 
معرفى مى شود، با توجه به بحران هاى زيست محيطى 
موجود به نظر شما اين وزير بايد چقدر محيط زيست 
را اولويت خود قرار دهد و چه همكارى با سازمان 

محيط زيست بايد داشته باشد؟
با توجه به اينكه االن چالش منابع آب مهمترين چالش 
زيست محيطى كشور و يكى از مهمترين چالش هاى 
كشور است، همكارى وزارت نيرو، سازمان محيط 
مهم  بسيار  كشاورزى  وزارت  همچنين  و  زيست 

است. متاسفانه در گذشته سازمان محيط زيست در زمينه حفاظت از 
منابع آب نقشى را كه بايد بازى نكرده و واقعا جايگاه جدى  در اين 
زمينه نداشته. حتى اگر به شرح فعاليت هاى سازمان نگاه كنيم، متوجه 
مى شويم نگاه اينها بيشتر در زمينه حفاظت از تاالب ها و بحث هاى 
كيفى منابع آب بود كه در اين هم خيلى موفق نبودند. ولى قطعا بدون 

هماهنگى اين سه بخش وضعيت منابع آب بهتر نمى شود.

 در رابطه با بحث  حقآبه ها چطور، وزير جديد بايد چه اولويت 
بندى داشته باشد؟

مشخص شدن اين اولويت بندى خيلى كار آسانى نيست، چون بخش 
زيادى از مشاغل ما به آب وابسته هستند. ما هميشه آب شرب را اولويت 
قرار مى دهيم و بعد از آن به صنعت و كشاورزى مى پردازيم و متاسفانه 
آخرين اولويت هميشه محيط زيست است. قطعا اين مسئله بايد تغيير 
كند چون ما ديده ايم كه تا االن چه اتفاقى افتاده و هرگونه تخفيف در 
حق محيط  زيست باعث بدتر شدن وضعيت محيط زيست مى شود و در 
پايان همان انسان و صنعتى كه نگرانشان هستيم را هم به خطر مى اندازد. 
به هر حال تامين آب شرب وظيفه جدى اى است، با شهرها نمى توان 
شوخى كرد و تعيين حق آبه محيط  زيستى بايد اولويت جدى وزارت 
نيرو باشد، در گذشته شرايط اينگونه نبوده است. از سويى به واسطه رشد 

و بحث هاى اقتصادى  و توسعه اى هر روز نقش صنعت در اين زمينه 
پررنگ تر مى شود و خواسته هايش افزايش پيدا مى كند.

 سهم آب محيط  زيست و صنعت بايد از چه بخشى تامين شود؟
آبى كه به صنعت داده مى شود بايد از بخش كشاورزى باشد، خود 
كشاورزى اضافه برداشت دارد و بايد اين مسئله حذف شود؛ پس 
اول حذف اضافه برداشت كشاورزى، شرب و صنعت و پس از آن 
انتقال آب بخش كشاورزى به شرب و صنعت جايى كه ارزش افزوده 
بيشتر است. اكنون در بخش محيط زيست هزينه كمبود آب بسيار باال 
است، چون ما حتى نگاه اقتصادى به محيط زيست نداشتيم، تاالب ها 
را ارزش گذارى نكرديم و حاال وقتى در تخصيص آب در تنگنا 
قرار مى گيريم فراموش مى كنيم كه تامين نكردن آب محيط زيست در 

بلندمدت هزينه هاى زيادى براى ما دارد.
در طول چند دوره گذشته وزارت نيرو هميشه يك نگاه توسعه اى داشته 
و در بسيارى از اين مواقع به محيط زيست توجهى نشده است. وزير 
نيروى جديد در برنامه هاى توسعه محور بايد چگونه از فاكتورهاى زيست 

محيطى استفاده كند كه توسعه بر محيط زيست غلبه نكند؟
ببينيد اينطور نمى شود گفت كه فقط وزارت نيرو چنين نگاهى داشته، 

به نظر من اين تفكر بر كشور ما حاكم بود و هنوز هم شرايط  اينگونه 
است؛ يعنى در ايران، محيط  زيست و توسعه در تقابل هستند، حتى 
سوال شما هم چيزى چنين  را نشان مى دهد. در حالى كه در يك 
كشور توسعه يافته نگاه به محيط زيست كامال متفاوت است، توسعه 
واقعى يا توسعه پايدار يك مقوله ديگرى است، اصال چيزى كه ما در 
كشورمان به عنوان توسعه مى دانيم توسعه نيست، ما فكر مى كنيم هر 

چه سازه و راه بيشترى داشته باشيم توسعه يافته  تريم.
در حالى كه يكى از مالك هاى توسعه يافتگى ميزان ارزشى است كه 
شما براى منابع آب و محيط  زيست خود قائل شده ايد، پس اگر نگاه 
حاكميتى و جامعه ما به توسعه تغيير كند و ياد بگيريم توسعه يافتگى 
لزوما در ساخت سازه، سد و شبكه و آب شيرين كن نيست قطعا 
مى توانيم اين روند را تغيير دهيم. ولى همانطور كه گفتم اين محدود 
به وزارت نيرو نيست و اين را بايد در كل جامعه تغيير بدهيم تا 
توهم خود را درباره توسعه را از بين ببريم و توسعه پايدار را معرفى 
كنيم. متاسفانه جا انداختن چنين ديدگاهى بسيار سخت است، چون 
ما يك فهم غلطى داريم و از بين بردن آن خيلى سخت است، من 
اعتقاد ندارم كه توسعه يافتگى با سالمت محيط زيست در تضاد باشد، 
برعكس كشورى توسعه يافته است كه به محيط زيستش بها داده و 

محيط زيستش از يك سالمت نسبى برخوردار است.

  چه اقداماتى بايد در حوزه سدسازى در آينده انجام شود؟
جواب دادن به اين سوال اصال آسان نيست، تخريب سدهايى كه 
ساخته شدند راحت نيست و در برخى موارد به خاطر اينكه با ساختن 
سدها در اكوسيستم مداخله مى شود، ممكن است در كوتاه مدت از 
تخريب سدها تبعات بدى ببينيم. به همين دليل است كه مى گوييم 
سدسازى تا حد زيادى كارى غيرقابل برگشت است، البته ممكن 
است در بلند مدت اين امر برگشت پذير باشد. به همين علت در دنيا 
خيلى به دنبال تخريب سدهاى بزرگ نرفتند و تنها توانسته ايم سدهاى 
كوچكتر، فرسوده و آنهايى كه عمر مفيدشان تمام شده را در بعضى 
مناطق حذف كنيم، به هر حال اميدوارم كشور ما هم در آينده اين 
مسير را طى كند. البته در كوتاه مدت از بين بردن سدها آسان نيست 

و بهره بردارى بهينه و تامين حق آبه محيط  زيست بسيار مهم است.

 وزير جديد، در رابطه با سدهايى مثل سد گتوند چه تصميماتى 
مى تواند بگيرد؟

در رابطه با سدهايى مثل گتوند كه مشكالت بسيار بزرگى را ايجاد 
كرده اند، من جوابى ندارم و بدون مطالعه در اين رابطه جواب دادن 
يك جور بى مسئوليتى است و نمى توان بدون دانستن، تصميم بر 
تخريب بگيريم، يا نظرات انقالبى و راديكال بدهيم. 
به نظر من همانطور كه كشور ما با همه كاستى ها 
بسيج  اروميه  درياچه  با  رابطه  در  است  كرده  سعى 
شود، در مورد اين سد هم اين مسئوليت را دارد. ولى 
متاسفانه اين اتفاق هنوز نيافتاده است و بخش هاى 
مختلف دارند هم ديگر را متهم مى كنند و اشتباهتشان 

را نمى پذيرند.
 مى توانيم بگوييم وقوع چنين اشتباهاتى در زمينه 

سد سازى امرى عادى است؟
خطاى  طراحى،  خطاى  مهندسى،  خطاى  ببينيد 
جراحى و خطاى پزشكى اتفاق مى افتد. انسان خطا 
و  است  چقدر  خطا  اين  مقياس  اينكه  ولى  مى كند 
چه اثراتى را در چه بازده زمانى براى چه تعداد آدم 
و موجود زنده دارد فرق مى كند. فاجعه گتوند يك 
خطاى ساده پزشكى يا خطاى ساده مهندسى نيست 
كه بتوان براى بهتر كردن شرايط به راحتى از آن عبور 
كرد. اميدوارم  وزير نيروى بعدى در اين مورد برنامه 
جدى داشته باشد و كار جدى انجام دهد، البته نه فقط وزير نيرو بلكه 
سازمان محيط  زيست هم وظيفه دارد كه سالمت محيط  زيست را 
تامين كند و سياست جدى در قبال سد گتوند و سدهاى ديگرى كه 

اسم آنها طرح نشده است داشته باشد.

  فرض كنيم وزير نيروى بعدى، محيط  زيست را اولويت خود قرار 
ندهد، بايد انتظار داشته باشيم چه اتفاقى براى محيط زيست بيافتد؟

جواب دادن به اين سوال كار سختى نيست، چون قبال اين اتفاق 
براى ما افتاده است. انقدر خطا كرده ايم و انقدر اين روند را ادامه  
داده ايم كه پاسخ اين سوال را دادن بسيار آسان است. اگر محيط  
زيست يكى از اولويت هاى وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزى 
و توسعه نباشد ما گتوندها، اروميه ها، هورالعظيم ها، زاينده رودها، 
هامون ها خواهيم داشت. ما االن با ريزگرد، فرسايش خاك، افت 
كه  اتفاقى  اگر  حاال  هستيم  روبرو   ... و  آلودگى  زيرزمينى،  آب 
گفتيد بيافتد همه اتفاق هايى كه شاهدشان هستيم بدتر و بدتر و 
خيلى بدتر مى شود. ما بيشتر از توان اكولوژيك كشورمان برداشت 
كرده ايم به محيط زيست كشور فشار آورده ايم. محيط زيست ما به 
مرحله شكست رسيده است و بايد سعى كنيم برايش آرامش بياوريم 

وگرنه او ما را در آرامش نمى گذارد.

ــان را  ــاط افرادى كه اعضاى بدنش ــا چيزى كه در بس تنه
ــد و قرنيه  ــود كليه، كب ــانند، پيدا مى ش به فروش مى رس
ــا ديگر نيازى  ــروش اين اعض ــراى آگهى كردن ف ــت! ب اس
ــتان لبافى نژاد يا خيابان  ــت تا فروشندگان به بيمارس نيس
ــاختمان انجمن حمايت  ــينى يا به س ــهيد فرهنگ حس ش

ــد. ــوى برون ــاران كلي از بيم

كافى است اينترنت تلفن همراهشان را فعال كنند و متن آگهى را به 
اين شكل بنويسند: « فورى، فروشى،  كليه و بخشى از كبد؛ كامال 
سالم. به دليل نياز مالى عجله دارم. ارزان تر از همه. قيمت خود 
را با تلگرام يا پيامك بفرستيد؛ خودم تماس مى گيرم.»  اين تنها 
نمونه اى از آگهى هايى است كه در صفحات  اينستاگرام يا حتى 
در بخش نظرات برخى سايت ها ديده مى شود و پشت پرده اش 
فقر و نابرابرى هاى اجتماعى است كه موجب شده برخى افراد 
حاضر شوند اعضاى بدنشان را به حراج بگذارند، گرچه در اين 

ميان، خأل هاى قانونى موجب شده سود اصلى به جيب 
دالل ها برود.بازار سياهى مجازى با متاعى حقيقى در 
آن  كه  در  برپاست  عضو  فروش  مجازى  شبكه هاى 
سالمتى را به حراج مى گذارند. ميانگين سنى  افراد در 
اين بازار سياه 25 سال است و وجه مشتركشان فقر و 
احتياج مالى است. اين افراد كليه،  قسمتى از كبد، مغز 
استخوان و حتى قرنيه چشم خود را نيز مى فروشند. 
هستند  بسيارى  افراد  نيز  معامله  اين  ديگر  سوى  در 
كه هر لحظه با مرگ در جدالند و چشم به آسمان 
دوخته اند تا معجزه اى زندگى شان را از كابوس مرگى 
كه لحظه هاى زندگى را به كامشان تلخ كرده، نجات 
دهد. اين بار معجزه زندگى آنها با سالمت و دستان 
ميان  اين  در  است.  خورده  گره  ديگر  گروهى  خالى 
هم كم نيستند سود جويانى كه از فقر عضو فروشان و 
نياز حياتى منتظران فهرست پيوند اعضا سوء استفاده 

مى كنند و سود اين خريد و فروش سالمت را به جيب مى زنند. 
اين افراد دالالن اعضاى بدن نام دارند. آنها معموال عضو را از 
فروشنده آن دريافت مى كنند و به چندين برابر قيمت به خريدار 
مى فروشند. همه چيز خريدنى است؛ حتى پوست انسان! آن را نيز 
به افرادى كه دچار سوختگى يا سانحه شده اند، يا افرادى كه قصد 
كشيدن پوست خود را دارند، مى فروشند. مشتريان اين شبكه ها 
از هر طيفى هستند؛ افراد پولدار يا فقير. البته پولدارها قدرت 
خريد بيشترى دارند و درمقابل چانه زنى هاى دالالن سربلند بيرون 
مى آيند. ممكن است كليه اى معمولى توسط اين دالالن به سه برابر 
قيمت فروخته شود؛ آن هم تنها به اين دليل كه فرد فروشنده عضو 

گروه خونى نادرى است.
 آگهى هاى تبليغاتى

كافى است در محدوده برخى بيمارستان ها و مراكز اهداى عضو 
چرخى بزنيد تا شاهد هزاران تراكت و دستنوشته هايى باشيد كه 

افراد مختلف و نيازمند به در و ديوار زده اند و در آنها اعضاى 
بدنشان را به حراج گذاشته اند. در اين آگهى ها همه اعضا فروخته 
مى شوند. احتماال اين عمل به دليل نپرداختن حق داللى به دالالن 
اعضاى بدن است. در اين صورت فرد خريدار با يك تلفن و 
بدون هيچ گونه واسطه اى با فرد فروشنده و  دهنده عضو در ارتباط 

است و نيازى به پرداخت حق داللى نيز نيست.
 دست وپازدن ميان مرگ و زندگى

معلوم نيست چندروز،  چندساعت يا حتى چندثانيه ديگر مى تواند 
بدون كليه، با شرايط حاد بيمارى كبد يا نارسايى قلبى زندگى كند. 
هم اكنون در كشور 27 هزار و 81نفر بر اساس اعالم انجمن اهداى 
عضو ايران در انتظار پيوند قرار دارند و در هر 10دقيقه يك نفر 
به فهرست انتظار اضافه مى شود. در اين فهرست انتظار، روزى 
هفت تا 10نفر طلوع خورشيد فردا را نمى بينند و به بيان ديگر 
هر دوساعت يك بيمار نيازمند به پيوند، جان خود را از دست 
مى دهد. همه اين قطعات را كه در كنار هم بچينيم، بهتر مى توانيم 

بازار سياهى را كه در حوزه خريد و فروش اعضا شكل گرفته، 
درك كنيم؛ چه اين بازار در فضاى مجازى باشد،  چه در فضاى 
حقيقى و روى در و ديوار بيمارستان هايى كه در آنها پيوند عضو 
انجام مى شود. در اين ميان نمى توان نقش مهم دالالن عضو را در 
داغ كردن بازار خريدوفروش اعضا ناديده گرفت؛ موضوعى كه 
به باور كارشناسان و نمايندگان مجلس نشانه اى از خألهاى قانونى 

در اين زمينه است. 
  رشد بازار سياه اهداى عضو در سكوت قانون

 نايب رئيس مجلس درمورد قوانين حمايتى در زمينه پيوند عضو 
وجود  انسان  بدن  اعضاى  خريد  با  رابطه  در  قانونى  مى گويد: 
ندارد؛ در حقيقت قانون خريدوفروش اعضاى بدن را منع كرده، 
طورى كه افراد نمى توانند اين كار را انجام دهند. به گفته مسعود 
دوستان،  خويشان،  از  عضو  پيوند  به  موردنياز  افراد  پزشكيان، 
آشنايان و داوطلبان اين نياز را تامين مى كنند. پزشكيان معتقد 
است قيمت هاى اعالم شده براى فروش اعضاى بدن همچون كليه 

غيررسمى هستند و مراكز و نهادهاى مرتبط با پيوند به صورت 
رسمى نمى توانند قيمتى براى فروش كليه يا هر عضو ديگر بدن 
اعالم كنند؛ در قانون اهدا نيز مبلغى تعيين نشده و اين امر هديه 
تلقى مى شود. او با انتقاد از فروش كليه يا هر عضو ديگرى از 
بدن براى ادامه زندگى و تامين احتياجات اوليه مى افزايد: اين نوع 
ديدگاه به لحاظ اخالقى، اعتقادى و مدنى قابل قبول نيست، هرچند 
برخى اين نظر را منطقى قلمداد  مى كنند. پزشكيان خريدوفروش 
اعضاى بدن توسط مافيا را محكوم مى كند و مى گويد: اين روش 
از ريشه اشتباه است؛ در واقع طرح اين موضوعات با تاكيد حكم 
شرعى درست نيست، از اين رو بهتر است اليحه يا طرحى براى 
ساماندهى وضعيت پيوند عضو ارائه شود. ديگر نماينده مجلس 
درباره قوانين حمايتى در زمينه پيوند عضو معتقد است: پيوند 
عضو داراى پشتوانه قانونى است و در اين زمينه نظر شرعى نيز 
وجود دارد. بر اين اساس قانون اعالم كرده سقف مالى براى 
اهداى عضو از سوى انجمن حمايت از بيماران كليوى در نظر 
گرفته شود. رسول خضرى مى افزايد: از سويى ديگر 
اگر بين اهدا كننده و دريافت كننده عضو توافق  مالى 
جداگانه اى صورت گيرد، قانون در برابر آن سكوت 
نگرفته؛  نظر  در  موضوع  اين  براى  ممانعتى  و  كرده 
همين امر باعث شده گاهى يك عضو ميليون هاتومان 
به فروش برسد كه اين شرايط به شكل گيرى مافيا در 
بازار خريدوفروش عضو دامن زده است. او با انتقاد از 
اينكه قانون در زمينه اينكه افراد بايد چگونه تعامل 
سكوت  دهند،  انجام  را  عضو  خريدوفروش  بين 
ديگر  سويى  از  مى كند:  تصريح  مى كند،  اختيار 
نظارت ها  اين  عمدتا  و  بوده  ضعيف  نيز  نظارت ها 
در اختيارNGO هاست و اين نشان دهنده آن است 
كه قانون در اين زمينه ورود جدى نداشته و مافيا نيز 
از همين خأل قانونى سوء استفاده مى كند. خضرى با 
تاكيد بر ضرورت نظارت هاى شفاف در حوزه خريدوفروش 
عضو مى افزايد: اگرچه اين موضوع نياز به قانونگذارى جديدى 
دارد، اما وزارت بهداشت نيز مى تواند با ابالغ بخشنامه اى نسبت 
به آن ورود پيدا كند. وزير بهداشت هم وقتى مى خواهد درباره 
خريدوفروش كليه صحبت كند، آن را زشت مى خواند و اين گونه 
توضيح مى دهد:  مردم بايد توجه كنند كه يك كليه هم براى آنها 
مناسب است؛ مى بينيم كه بسيارى از خانواده ها، عزيزانشان نيازمند 
پيوند كليه هستند و زشت است كه عده اى كليه فروشى كنند و 
عده اى هم آن را بخرند، در حالى كه مى توانيم اهداى  عضو انجام 
دهيم. فارغ از اين اظهارات، صفحات مجازى شبكه هاى اجتماعى 
همچون در و ديوار شهر پر است از آگهى هاى كليه و كبد فروشى 
افرادى كه آينده پيش رويشان به اندازه افراد نيازمند پيوند مبهم 
است و هيچ كس در عمل به فكرشان نيست؛ افرادى كه عالوه بر 
فقر اقتصادى فقر اجتماعى نيز دارند، زيرا آنها فراموش كرده اند كه 

عقل سالم در بدن سالم است.

بازار سياه مجازى كليه فروش ها!

مطالبه ملى  خوزستانى ها براى رفع مشكالت سد گتوند
هيچ وقت اولويت در حقابه ها، محيط زيست نبوده؛ اول شرب، صنعت، كشاورزى و در آخر محيط زيست
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كارون
رش ا گـز

طور  به  مهر  اول  از  كاال  قيمت  برچسب  حذف  مصوبه  كه  درحالى 
آزمايشى اجرا خواهد شد،همچنان اين طرح مخالفان َقدرى دارد كه 
برخى از آنها بر اين باورند اين كار مى تواند شفافيت عرضه كاال را از 

بين ببرد.
آخرين مصوبه كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت 
در روزهاى آخر كار خود ابالغ كرد حذف برچست قيمت از روى 
كاالها بود. يكى دو سالى است كه با تغيير نظام توزيع سوپرماركتى و 
اقبال به هايپرماركت  ها، اين فروشگاه ها برخى كاالها را به جز لبنيات، با 
قيمتى ارزان  تر و به بيانى رقابتى تر عرضه مى كنندو استقبال مردم نيز روز 
به روز از آنها بيشتر مى شود. از طرفى در برخى اماكن هم مانند غرفه  هاى 
خوراكى داخل سينماها، تنقالت به قيمتى بيشتر از برچسب روى آن، 
عرضه مى  شوند. اين آشفتگى قيمتى سبب شده تا وزارت صنعت،معدن 

و تجارت تصميم به حذف برچسب قيمت از روى كاالها بگيرد.
آنطور كه معاون وزير صنعت،معدن و تجارت گفته،اين طرح به صورت 
آزمايشى قرار است از مهرماه اجرايى شود و برچسب قيمت مصرف كننده 
از روى برخى محصوالت حذف شود، تا نظام توزيع بنابر منطق بازار، 
خود براى قيمت عرضه محصول تصميم بگيرد. فاز اول اجراى اين طرح 
كاالهايى مانند انواع كيك و بيسكوئيت، چيپس و پفك، آدامس، شيرينى  
هاى كارخانه اى و ساير تنقالت به همراه مواد سلولزى مانند دستمال 

كاغذى يا حوله هاى كاغذى مورد توجه در دستور كار است. 

مخالفان چه مى گويند؟
هميشه مصوبات دولتى موافق و مخالف هاى خاص خود را دارد؛اين 
مصوبه هم از اين قاعده مستثنى نيست. برخى كارشناسان بر اين باورند 
كه مشكالت توليد و رقابتى شدن كاالها تنها با حذف برچسب كاال حل 
نمى شود. توجه دولت بايد بيشتر به سياست گذارى باشد، زيرا برچسب 
كاال موضوعى جزيى در چرخه نظام توليد و توزيع است و آنچه بايد 

مورد توجه قرار بگيرد،مشكالت توليدكنندگان است.
مسعود داشنمند، كارشناس اقتصادى و دبيركل خانه اقتصاد ايران در 
گفت و گو با خبرگزارى خبرآنالين در رابطه با حذف برچسب قيمت 
بر روى كاال گفت:«به طور كلى در تمام دنيا معامالت بايد شفاف باشد، 
مشخصات كاال روشن باشد و قيمت هاى آن به طور شفاف اعالم شود. 
كاال بايد در معرض ديد خريدار باشد كه خريدار اگر قصد خريد دارد، 

تاريخ مصرف، توزيع، توليد و قيمت آن را ببيند و بخرد.»
 او ادامه داد:« اينكه از روى كاال قيمت آن را حذف كنيم فضاى غير 
شفاف را ايجاد كرديم. اين كار سبب مى شود كه احتماال برخى بتوانند با 
توجه به چهره مشترى سو استفاده كنند. به همين ترتيب در فروشگاه ها 

بدون حضور فروشنده نتوانيم كااليى را بفروشيم.»
از سوى ديگر نادر قاضى پور نماينده مردم اروميه در مجلس دهم، 
با اشاره به اينكه كشاورزان و اقشار كارگر به دنبال محصوالت ارزان 
هستند تا بتوانند مايحتاج خود را تهيه كنند، گفته است:«اگر قيمت كاالها 
مشخص نباشد، هرج و مرج در كشور ايجاد مى شود، همانند دولت 
احمدى نژاد كه سر كوچه رييس جمهور گوجه فرنگى ارزان و در مابقى 

كشور گوجه فرنگى گران بود.»

از نگاه موافق ها
موافق هاى اين مصوبه هم طبيعتا از مصوبه دولت دفاع مى كنند.آنها 
معتقدند كه با حذف برچسب قيمت كاال، فضاى توليد و عرضه رقابتى 
تر مى شود. به طورى كه مردم از جايى كه كااليى ارزان  تر و با كيفيت  تر 
ارايه كند،خريد مى  كنند. به همين دليل توليدكنندگان كيفيت را ارتقا و از 

طرفى عرضه كنندگان سطح قيمت را پايين نگه مى دارند.

مى  غذايى  صنايع  كانون  انجمن  مديره  هيات  عضو  شريعتى،  على 
گويد:«مدت ها است كه بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاكيد مى شود و 
ما معتقديم كه اين اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا 

شدن آن فضاى رقابتى مطلوبى ايجاد شود.»
اينكه  مورد  در  غذايى  صنايع  كانون  انجمن  مديره  هيات  عضو  اين 
نگرانى هايى در ارتباط با سودجويى در اين طرح وجود دارد،عنوان مى 
كند:« چرا كه ممكن است منافع آن نه به جيب توليد كننده برسد و نه 
مصرف كننده نهايى؛ كشور ما در توليد كاالهايى نظير شيرينى و شكالت 
و چيپس و اسنك، مازاد ظرفيت نيز توليد مى كند و در ارتباط با كمبود 

عرضه و يا سوء استفاده نگرانى  وجود ندارد. 
 سيدرضى حاجى آقاميرى، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى تهران 
هم در گفت و گو با خبرآنالين مى گويد:«حذف برچسب قيمت كاال 

اقدام مثبتى در جهت كمك به توليد و توليدكنندگان است.»
او ادامه داد:«دولت مى خواهد كه فروشندگان قيمت گذارى اگر جنس 
خوب باشد ديگر دولت نمى تواند با هر قيمتى آن را بفروشند. به طور 
مثال در بحث ميوه، زمانى كه مشترى خواستار يك ميوه خوب شد، آن 

را با قيمت خوب مى فروشند.» 
 آقاميرى عنوان كرد:« اگر قيمتى كه دولت مشخص مى كند قيمتى 
نباشد كه توليدكننده رضايت داشته باشد طبيعتا از كيفيت آن كم مى كند. 
بنابراين بهتر است كه اين برچسب را بردارند و اجازه دهند كه شرايط 

عادى عرضه و تقاضا مسير را مشخص كند.» 
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بيان كرد:«ضمن اينكه اين موضوع باعث 
ايجاد رقابت نيز مى شود؛من به عنوان توليدكننده اگر مى خوام كه مردم 
توليدم را بخرند، بايد جنس بهترى را در بازار ارائه دهم. از سوى ديگر 
رقابتى كه بين توليدكنندگان و عرضه كنندگان كاال ايجاد مى شود خود 

مى تواند قيمت را بشكند.» 
محسن بهرامى ارض اقدس  عضو هيات نمايندگان اتاق تهران هم 
ضمن اشاره به اين جمله كه طرح حذف قيمت گذارى كاال قانون نيست 
بلكه يك دستور العمل است، مى گويد:«اين طرح با هدف رقابتى كردن 
فضاى بازار و دستيابى به نقطه تعادل عرضه و تقاضا كاال در جامعه تهيه 

و ابالغ شده است.»
وى همچنين اقالم مشمول طرح در فاز نخست را شامل انواع بيسكويت، 
شيرينى، كيك، شكالت، چيپس، اسنك و محصوالت صنايع سلولزى و 
بهداشتى برشمرد و اظهارداشت:« اين كاالها سهم و نقش قابل توجهى 

در سبد هزينه اى خانوارها ندارند.»

قيمت ها افزايش پيدا نمى كند
در همين حال رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 
موكدا مى گويد:«حذف برچسب قيمت از روى برخى كاالها كه از 
ابتداى مهرماه قرار است به صورت آزمايشى در كاالهاى درجه سه كه 

كاالهاى اساسى مردم نيستند اجرا شود.»
بنا به گفته سيد محمد نوابى اگر قيمت  كاالهايى كه برچسب آنها حذف 
مى شود، افزايش يابد دولت مى تواند با دستور مقام عالى وزارت اين 

بخشنامه را ملغى كند.
وى با تاكيد بر اينكه واحدهاى توليدى قيمت كاذبى را روى كاالهاى 
خود درج مى كنند، تاكيد كرده است كه هدف از اجراى اين طرح رقابت 
مصرف  به  ارزان  كاالى  رسيدن  و  توليدكنندگان  بين  اقتصادى  سالم 

كنندگان است. 
با وجود نظرات موافق و مخالف،محمد شريعتمدارى وزير صنعت، 
معدن و تجارت تصميم گرفته كه اين مصوبه را اجرايى كند. او اخيرا 

مصوبه حذف برچسب قيمت كاال  را ابالغ كرد.

حذف برچسب قيمت كاال يا آزمون و خطا؟
اصالحات  ناكامى  ريشه هاى  مهم ترين  از  يكى 

اقتصادى، پديده تعارض منافع است
كافى است از تجربيات گرانبهاى برخى كشورها و 
عبورشان از يك اقتصاد محدو د و وابسته و رسيدن 
به يك اقتصاد پويا و پرانرژى الگو بگيريم و هر چه 
سريع تر پروژه اصالحات اقتصادى مان را شروع كنيم.

اقتصاد ايران طى دو دهه گذشته با كلكسيونى از 
اجتماعى  سياسى، فرهنگى و  اقتصادى،  مشكالت 
زيادى  نمونه هاى  است.  كرده  نرم  پنجه  و  دست 
را مى توانيم مثال بزنيم كه اصالحات اقتصادى در 
حوزه هاى مذكور در كشورمان با وجود تصميم و 
تاكيد در سطوح مديريتى باالدست و حتى فراهم 
شدن زمينه هاى قانونى آن، در مرحله اجرا با ناكامى 

روبه رو شده اند.
سياست هاى يارانه نقدى، خصوصى سازى، جذب 
اين گونه  از  نمونه هايى  و...  خارجى  سرمايه گذار 

اصالحات اقتصادى بوده اند. اين گونه عدم 
دهه  چند  طى  سياست گذارى ها  در  توفيق 
كشورهاى  از  بسيارى  گريبان گير  اخير 
توسعه نيافته جهان بوده و همين باعث شده 
كه توجه به واژه حكمرانى در جايگاه ابزارى 
براى حل اين گونه مشكالت بيش از گذشته 

باشد.
بر طبق مفاهيم و تعاريف موجود، حكمرانى 
مجموعه شيوه ها و رويكردهايى است كه 
در چارچوب آنها و از طريق عملياتى كردن 
آنها، قدرت در مديريت اقتصادى، اجتماعى، 
سياسى و فرهنگى در يك كشور به منظور 
رسيدن به اهداف برنامه ها و مراحل توسعه 
كلمه  البته  مى شود.  بيان  رفاه  و  يافتگى 

ندارد  مشخصى  آن چنان  تعريف  خوب  حكمرانى 
و تقريبا وفاقى هم در مورد آن شكل نگرفته است. 
خصوصى،  بخش  كه  گفت  مى توان  مجموع  در 
نهادهاى جامعه مدنى از جمله سازمان هاى غيردولتى 
و غيرانتفاعى، دولت و رسانه ها در ميان شهروندان 

جامعه بازيگران اصلى حكمرانى به شمار مى آيند.
تحليلگران معتقدند بازيگران حكمرانى در كشورهاى 
در حال توسعه، نسبت به كشورهاى غربى توسعه يافته 
داراى قدرت هاى متفاوتى هستند. موضوع ديگرى 
كه داراى اهميت بسيارى است، آن است كه موضوع 
حكمرانى به تمام زمينه ها تسرى پيدا كرده، حكمرانى 
در سطح بين المللى، حكمرانى ملى، حكمرانى نهادى. 
متفاوت  بازيگران  حكمرانى ها  اين  از  كدام  هر  در 

هستند.
برخى به اشتباه تصور مى كنند كه مى توان مولفه هاى 

حكمرانى خوب را در هر جايى عملياتى كرد؛ در 
حالى كه چنين چيزى ممكن است. به طور كلى 
تاريخ، سنت يا مذهب، علم و تكنولوژى در يك 
بسيار  خوب،  حكمرانى  اصول  تحقق  در  جامعه 
تعيين كننده است. اين ها در هر جامعه اى كه متفاوت 
باشد، بازيگران متفاوتى در عرصه حكمرانى به وجود 
روى  پيش زمينه ها  اين  ترتيب  بدين  و  مى آيند 
حكمرانى خوب يا بد تاثير مى گذارند. براى مثال، 
موفقيت در فرآيند انتخاب يا جايگزينى دولت ها و 
نظارت بر عملكرد آنها و بهره گيرى از ظرفيت شان 
در پياده سازى سياست هاى موثر و سالم و احترام 
به حقوق شهروندى و قوانين حاكم بر سرنوشت 
امور اقتصادى و اجتماعى و سياسى جامعه و روابط 
حاكم بين آنها از جمله مفاهيم حكمرانى است كه 
اگر به درستى انجام شود و حاصل مطلوبى پديد 
آورد، نمايشگر حكمرانى خوب و اگر به درستى 

انجام نشود و به نابه سامانى ها دامن بزند و اوضاع 
را پشت سر هم به سقوط بكشاند، نامطلوب و نمونه 

حكمرانى بد است.
اصالحات  ناكامى  ريشه هاى  مهم ترين  از  يكى 
گونه  هر  است.  منافع  تعارض  پديده  اقتصادى، 
بلندمدت  در  مى تواند  اگرچه  اقتصادى  اصالحات 
ولى  باشد،  جامعه  اكثريت  منافع  تامين  جهت  در 
برخى  منافع  ضد  بر  حال  عين  در  است  ممكن 
گروه هاى ذينفع نيز باشد. اصالحات اقتصادى عمده 
مانند خصوصى سازى، اصالح نظام بانكى، اصالح 
سياست هاى ارزى و تجارى، شفافيت مالى و موارد 
مشابه به طور طبيعى متضمن كاهش منافع گروه هايى 
از جامعه خواهد بود. در چنين شرايطى، فشار افراد 
ذينفع مى تواند روند اصالحات اقتصادى را كند و 
يا حتى متوقف سازد و يا حتى از مسير اصلى كال 

منحرف كند.
زمينه هاى كاهش  براى  كشور،  قوانين  برخى  در 
تعارض منافع در تصميم گيرى ها و سياست گذارى ها،
علت هر  به  ولى  است،  شده  انديشيده  تمهيداتى 
نبوده موثر  آن چنان  برنامه ها  و  تمهيدات  اين گونه 
است. وضع قوانين و مقررات الزم و سخت گيرى ها
به كارگيرى عدم  مانند  زمينه هايى  در  جدى  بسيار 
سهامداران شركت ها و ساير افراد ذينفع در پست هاى
قراردادهاى افشاى  باال،  مديريتى  و  تصميم گيرى 
دولتى و شفافيت عملكرد مالى تمامى شركت ها و
بنگاه هاى دولتى و عمومى، نظارت دقيق و شفاف بر
عملكرد مالى نهادهاى عمومى غيردولتى و افزايش
سطح كارايى و سالمت دستگاه هاى نظارتى تا حد
زيادى مى تواند در كاهش زمينه هاى پديده تعارض

منافع موثر باشد.
در دارد.  نيز  ديگرى  شكل  منافع،  تعارض  پديده 
اصالحات برخى  است  ممكن  موارد  برخى 
اقتصادى به علت احتمال نارضايتى عمومى و در
پى داشتن برخى هزينه هاى سياسى براى مجريان
آن سياست ها، متوقف شده و سياستمداران از
چنين شوند.  منصرف  اصالحات  آن  اجراى 
اصالح در  مثال  عنوان  به  مى توان  را  موردى 
سياست هاى برخى  و  يارانه اى  سياست هاى 

حمايتى دولت مشاهده كرد.
برخى از سياست ها و برنامه هاى اصالحى،
با وجود شكل گيرى اجماع بر آن و بى آنكه
مصارفى داشته باشد، صرفا به علت ضعف
يك دستگاه اجرايى يا ادارى، در مرحله اجرا
متوقف شده يا به شكل موثرى اجرا نشده اند.
داشتن يك عزم ملى جدى براى تقويت مبانى
حكمرانى خوب كافى خواهد بود تا زيرساخت هاى
اين حركت مهم به سوى بهبود و تعالى شكل گيرند
و از اتالف زمان و انرژى و داشته هاى ارزشمندى كه
هر روز در حال از دست دادن آنها هستيم، جلوگيرى

كنيم.
كافى است از تجربيات گرانبهاى برخى كشورها و
عبورشان از يك اقتصاد محدود و وابسته و رسيدن
به يك اقتصاد پويا و پرانرژى الگو بگيريم و هر چه
شروع را  اقتصادى مان  اصالحات  پروژه  سريع تر 
كنيم. بدون شك ورود به اين مسير و فايق آمدن بر
مشكالت و پرداخت همه گونه هزينه اى، با تصميم و
برعهده مقامات بلندپايه نظام است. وفاق و همدلى
مسووالن و مديران بر سر اجراى اين گونه اصالحات،
به موفقيت هر چه بيشتر در اجراى آن منجر خواهد

شد.

اصالحات اقتصادى ايران و نياز 
به يك حكمرانى قوى

على معقولى در واكنش به اخبار منتشر 
اجتماعى  هاى  شبكه  برخى  در  شده 
دولت  بكار  آغاز  اوايل  از  اظهارداشت: 
باالى  خودروهاى  واردات  از  يازدهم 
اين  و  شده  جلوگيرى  سى  سى   2500

روند همچنان ادامه دارد .
تبادل  حاضر  حال  در  داد:  ادامه  وى 
كامال  گمرك  و  سفارش  ثبت  اطالعات 
الكترونيكى انجام و با اين اقدام از هر گونه 
سوء  استفاده پيشگيرى مى شود. همچنين 

ارتباط گمرك با مركز شماره گذارى خودرو هم 
الكترونيكى شده و برگه ترخيص خودرو پس از 
طى تشريفات گمركى به صورت الكترونيكى در 
اختيار اين مراكز قرار مى گيرد تا از هر گونه جعل و 

سوء استفاده پيشگيرى به عمل آيد .
خودروهاى  ورود  امكان  عدم  كرد:  تاكيد  معقولى 

باالى 2500 سى سى مشمول مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادى هم مى شود .

مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه 
اقتصادى گمرك در ادامه گفت: بر اساس ماده 78 
قانون امور گمركى امكان ورود موقت خودروهاى 
باالى 2500 سى سى صرفا براى مسافران غير مقيم 
ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور برأى استفاده 

شخصى افراد مذكور وجود دارد.
او اضافه كرد: بر اساس ماده 78 قانون امور گمركى
نقليه وسيله  توانند  مى  ايران  مقيم  غير  مسافران 
مقررات مربوطه طبق رعايت  با  را  شخصى خود 
رويه ورود موقت به قلمرو گمركى كشور وارد كنند.
ايرانيان مقيم خارج در صورتى مى توانند از  مقررات
اين ماده اسفاده كند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه

ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.
معقولى گفت: در خصوص ماده 78 قانون امور گمركى
نيز با توجه به الكترونيكى شدن تمامى رويه ها و نظارت
و بررسى ويژه اسناد و مدارك مسافران خارجى غير
مقيم ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور از هر گونه
سوء استفاده اى پيشگيرى بعمل آمده و صرفا اين
مسافران براى مدت معينى به صورت موقت مى توانند
اين خودروها را وارد و پس از اتمام مدت زمان ورود

موقت از كشور خارج كنند.

واردات خودروهاى باالى 2500 سى سى همچنان ممنوع است
مدير كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گمرك ايران اعالم كرد:

 ثبت سفارش برأى واردات خودروهاى باالى 2500 سى سى همچنان صورت نمى گيرد 
و مصوبه جديدى در اين  خصوص به گمرك ابالغ نشده است.
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مسئوالن به فكر ساخت يك ورزشگاه 
استاندارد در بندر ماهشهر باشند

اين روزها نواقص استاديوم شهداى شهرستان بندر ماهشهر
باعث شده تا هر روزمسئوالن برگزارى مسابقات ليگ دسته
يك با گذشت چند هفته از آغاز اين رقابتها با تهديدات مكرر،
ميزبانى تيم شهردارى را براى رويارويى خانگى با حريفان در

هاله اى از ابهام قرار دهند
اين روزها نواقص استاديوم شهداى شهرستان بندر ماهشهر
باعث شده تا هر روزمسئوالن برگزارى مسابقات ليگ دسته
يك با گذشت چند هفته از آغاز اين رقابتها با تهديدات مكرر،
ميزبانى تيم شهردارى را براى رويارويى خانگى با حريفان در

هاله اى از ابهام قرار دهند.
اين موضوع موجب شد تا بيش از پانصد نفر از هواداران اين
تيم و و ديگرفوتبال دوستان اين خطه قهرمان پرور از مسئولين
بندر ماهشهر بخواهند تا هر چه زودتر به فكر ساخت يك
ورزشگاه استاندارد باشند چرا كه عدم وجود استاندارهاى الزم
در تنها ورزشگاه اين شهرستان، سبب تهديد مرتب فدراسيون
نشينان تهرانى و عوامل برگزارى اين مسابقات به لغو ميزبانى
بازيهاى خانگى تنها نماينده شايسته بندر ماهشهردر رقابت
هاى ليگ دسته يك فوتبال كشور شده است،اين موضوع
موجب نگرانى همه دلسوزان، وهواداران فوتبال بندر ماهشهر
گرديده است لذا انتظارمى رود مسئوالن اين شهرستان پر آب
و نعمت صنعتى از جمله فرماندار ورزش دوست ،سرپرست
پر تالش اداره ى ورزش و جوانان بندر، رئيس سختكوش
هيات فوتبال ماهشهر بويژه نماينده ى اين شهرستان در
مجلس شوراى اسالمى هر چه زودتر با تامين اعتبارات الزم
مقدمات احداث يك ورزشگاه مدرن و درخور مهد ورزش
خوزستان ماهشهر را فراهم نمايند./عصر جهان- محمد ابوليان

با هدف در جام حذفى شركت كرده ايم
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: با هدف
در جام حذفى شركت كرده ايم و اگرهدف نداشتيم با تيم
دومان شركت مى كرديم.  عبداهللا ويسى پس از پيروزى 5
بر صفر تيمش برابر ميعاد مغان اردبيل، اظهار كرد:  بازى
خيلى خوب بود و حريف نيز در اين ديدار زحمت كشيد.
سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان گفت: همين كه تيم
حريف براى بازى به اين جا آمد و به ما احترام گذاشت،
بسيار با ارزش است. حريف با انگيزه و با نشاط بود ولى

تيم ما بهتر بود و توانست پنج گل به ثمر برساند.
وى افزود: با هدف در جام حذفى شركت كرده ايم و اگر

هدف نداشتيم با تيم دومان شركت مى كرديم.

حضور بانوى خوزستانى در مسابقات 
تيراندازى معلوالن جهان

بانوى خوزستانى در مسابقات تيراندازى جانبازان و معلوالن
جهان با حريفان خود رقابت مى كند. 

  اين رقابت ها از بيست و هشتم شهريور تا پنجم مهرماه در
كرواسى برگزار مى شود كه خديجه رستمى به عنوان ورزشكار
و حسين اميرى به عنوان سرمربى تيم ملى از خوزستان در اين

مسابقات حضور خواهند داشت. 
پانزدهم از  تيراندازى  تيم ملى  اعزام  به  متصل  اردوى    
شهريورماه در تهران آغاز و سپس ورزشكاران براى حضور
در رقابت هاى جهانى، ايران را به مقصد كرواسى ترك مى كنند.

تا صعود به ليگ برتر30 گام ديگر داريم
 سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان گفت: تاكنون براى
صعود به ليگ برتر چهار گام را به خوبى برداشته ايم و 30 گام

ديگر باقى مانده است.
  محمود فكرى در خصوص موفقيت تيمش در چهار
هفته ابتدايى ليگ دسته يك كشور، اظهاركرد: با توجه
به اين كه آماده سازى تيم به موقع انجام شد و نفراتى كه
مى خواستيم جذب شدند و همچنين اردو و بازى هاى
تداركاتى خوبى داشتيم، موفق شديم بازى هاى ليگ را

بسيار خوب شروع كنيم.   
وى افزود: ما تاكنون در چهار هفته سپرى شده از ليگ و يك
ديدار از جام حذفى به پيروزى رسيده ايم و گل خورده هم
نداشته ايم.  اين نشان مى دهد كار به خوبى انجام شده است
و سختى هايى كه بازيكنانم در اين راه كشيده اند به ثمر نشسته
است و بايد بتوانيم اين روند را ادامه دهيم. 30 بازى ديگر
در ليگ يك پيش رو داريم و بايد تعادل را برقرار كنيم تا
روند موفقيت ها حفظ شود و در نهايت تالش هاى مان منجر

به صعود شود.   
سرمربى تيم فوتبال نفت مسجدسليمان در پاسخ به اين سوال
كه آيا كسب اين موفقيت ها راه صعود تيم به ليگ برتر را
هموار كرده است؟ گفت: چهار گام را به خوبى برداشته ايم و
30 گام ديگر تا صعود فاصله داريم و ان شاءاهللا با كمك خدا
و تالش بيشتر بازيكنانم بتوانيم به اين مهم دست پيدا كنيم. 

  وى ادامه داد: به هر حال با توجه به اين كه ما اكنون صدر
جدول هستيم، تيم هايى كه در ادامه روبه روى ما حاضر
مى شوند با انگيزه بيشترى بازى خواهند كرد تا ما را پايين
بكشانند و به همين دليل كار ما سخت تر مى شود و بايد بازى
به بازى سخت كوش تر باشيم و تمرينات را با جديت بيشترى

دنبال كنيم تا در نهايت امتيازات الزم كسب شود. 
  فكرى در پاسخ به سوال ديگرى كه چقدر به بازيكنان
گوشزد مى كنيد كه راه طوالنى تا صعود به ليگ برتر داريد؟
گفت: من و بازيكنانم حق داريم براى هر برد يا باخت، يك
تا دو روز خوشحال يا ناراحت باشيم. بعد از آن بايد برد يا
باخت به فراموشى سپرده شود و تالش كنيم تا در ادامه نتايج
بهترى كسب كنيم و نبايد در باد آن برد بخوابيم، چرا كه
ممكن است اين موضوع ما را پايين بكشاند. بازيكنانم اين
را مى دانند و ما هم اين موضوع را به آن ها گوشزد مى كنيم
تا در ادامه با تالش، رفاقت و رقابت بتوانيم امتيازات الزم را
به دست آوريم.    فكرى بيان كرد: به هر حال اگر قرار است
در جام حذفى بازى كنيم، با جديت رودرروى گسترش قرار
مى گيريم و اميدوارم به مرحله بعدى صعود كنيم. اگر هم در
بازى ليگ يك به مصاف آلمينيوم رفتيم كه در آن ديدار هم به

دنبال حفظ جايگاه مان در جدول رده بندى هستيم.

ادامه سريال كابوس وار در استقالل؛ 
شجاعيان هم مصدوم شد

همان  اين  و  است  بدشانسى  دوران  اوج  در  روزها  اين  استقالل 
موضوعى است كه دكتر نوروزى روز گذشته در گفت و گو با راديو 
تهران به  آن اشاره كرد. استقالل امسال با بدشانسى رو به رو شده 

است.
داريوش شجاعيان در تمرين روز گذشته استقالل مصدوم شد.

همان  اين  و  است  بدشانسى  دوران  اوج  در  روزها  اين  استقالل 
موضوعى است كه دكتر نوروزى روز گذشته در گفت و گو با راديو 
تهران به  آن اشاره كرد. استقالل امسال با بدشانسى رو به رو شده 

است.
ظاهرا سريال مصدوميت   هاى استقالل همچنان ادامه دارد و بعد از 
اينكه مجيد حسينى و ميالد زكى پور دچار مصدوميت شدند و اميد 
ابراهيمى هم بازى با گل گهر را از دست داد اين بار مصدوميت و 

بدشانسى به سراغ داريوش شجاعيان آمد.
هافبك استقالل كه يكى از بهترين بازيكنان تيمش در هفته هاى اخير 
بود در جريان تمرين روز گذشته تيمش دچار مصدوميت شد و اين 
مصدوميت به شكلى است كه وى در تمرين امروز هم شركت نكرد.

مصدوميت اين بازيكن از ناحيه زانو است ولى هنوز ميزان اسيب 
ديدگى وى و مدت دورى اش از ميادين مشخص نشده اما به نظر 

مى رسد وى هم به بازى با گل گهر سيرجان نرسد.

خطر بيخ گوش مثلث تاثيرگذار پرسپوليس
اقدام جسورانه اى كه سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس در ديدار رفت 
مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا انجام داد زنگ خطر را 

براى سه بازيكن اين تيم به صدا درآورد.
تيم فوتبال پرسپوليس در حالى خود را براى برگزارى ديدار برگشت 
مقابل االهلى عربستان در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
آماده مى كند كه در دقايق پايانى ديدار برگشت يك اتفاق عجيب 
رخ داد و سرمربى اين تيم مثلث تاثيرگذار دو سال اخير را تعويض 
كرد و درست با همين تعويض ها بود كه بازى باخته دو بر صفر با 

تساوى عوض شد. 
 درحالى كه بسيارى از هواداران و كارشناسان فوتبال تصور اين را هم 
نمى كردند كه برانكو در شرايطى كه تيمش با دو گل عقب است سه 
بازيكن تاثيرگذارش را از زمين بيرون بكشد و مردان جديدى را براى 
تغيير نتيجه به ميدان بفرستد. اما او اين كار را كرد و مزد جسارتش 

را هم گرفت. 
  مرتضى فنونى زاده در مورد تعويض هاى برانكو در اين بازى به 
خبرنگار مهر گفت: تنها ايرادى كه مى توان از تعويض ها گرفت 
موضوع حضور كاميابى نيا در نيمه دوم بازى با االهلى بود. برانكو 
نبايد بازيكنى با چنين كيفيت بااليى را نيمكت نشين كند. او قابليت 
بازى هاى بين المللى را دارد و با نيمكت نشينى اش، ستاره سوزى 

مى شود.  
پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس اما درباره تعويض مسلمان و طارمى 
بايد گفت با توجه به عالقه اى كه برانكو به اين دو نفر دارد نتيجه 
اى جز اينكه وى دست از تفكرات بسته خودش برداشت و نمى 
خواست با آنها بازى را به اتمام برساند نمى توان گرفت! سرمربى 
پرسپوليس نشان داد فلسفه هاى تاكتيكى اش بدون مسلمان كه به 

معناى واقعى، مهندس پرسپوليس است جريان دارد.  
هاى  تعويض  چنين  به  تصميم  وقتى  سرمربى  كرد:  تصريح  وى 
تاكتيكى مى زند تنها يك معنى دارد. آن هم اين است كه ذهنش 
را اسير اسامى نكرده و خيلى آزاد و رها ميتواند به داشته هايش 

فكر كند.  
محمد پنجعلى درباره تعويض سه بازيكن كليدى اين تيم و حضور 
گادوين منشا و بشار رسن در تركيب پرسپوليس گفت: تعويض هاى 
فوتبال يعنى فكر جديد مربى براى رسيدن به نتيجه دلخواهش. برانكو 
برخالف انتظار تعويض كرد. درست به اين خاطر كه مى خواست 
برخالف انتظار هم نتيجه بگيرد. چونكه كمتر كسى فكرش را مى 
كرد اين تيم بتواند شكست دو بر صفر را در 20 دقيقه با تساوى 

عوض كند.  
محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده و مهدى طارمى سه بازيكن اصلى 
پرسپوليس در طول دو فصل اخير بوده اند. آنها در اكثر بازى هاى 
پرسپوليس در تركيب قرار گرفته بودند. به گونه اى كه سبك بازى 
هافبك  كه  تيمى  كرد.  مى  تعيين  آنها  پاهاى  ساق  را  پرسپوليس 
احمدزاده  فرشاد  هوش  روى  و  بود  مسلمان  محسن  بازيسازش 
حساب ويژه اى كرده تا بتوانند با خلق موقعيت براى مهدى طارمى، 
دروازه حريفان را باز كنند. سه بازيكن شاخصى كه همواره بالى جان 
تيم هاى حريف بوده اند حاال بايد نگران از نيمكت نشينى خود باشند. 

چرا كه پرسپوليس بازى بدون آنها را نيز بلد شد! 
حاال كه سرخپوشان خود را براى بازى برگشت آماده مى كنند اين 
سوال در ذهن عالقمندان شكل گرفته است كه آيا بازهم برانكو اين 
سه بازيكنش را تعويض خواهد كرد؟ آيا او بشار رسن را در تركيب 

اصلى تيمش جانشين محسن مسلمان خواهد كرد؟  
همه  براى  را  خطر  زنگ  برانكو  هاى  تعويض  است  مسلم  آنچه   
بازيكنان  اين تيم به صدا درآورد تا بدانند جايى در تركيب ثابت 
ندارند و اگر با افت فنى مواجه شوند روى نيمكت قرار خواهند 
گرفت. شايد يكى از تفاوت هاى برانكو با مربيان شاغل در ليگ برتر 
همين باشد كه به اسم ها بازى نمى دهد و به دنبال تفكراتى است كه 

براى برنده شدن تيمش در نظر دارد.

مبلغ پاداش هاى فيفا براى جام ج هانى 2018 
مشخص شد

فدراسيون جهانى فوتبال از مبالغ پاداش و جوايزى كه براى تيم ها در 
جام جهانى 2018 روسيه در نظر گرفته است، رونمايى كرد.

 فدراسيون جهانى فوتبال(فيفا) رسما  پاداش و جوايز اين دوره از 
جام جهانى را اعالم كرد كه جوايز جام جهانى 2018 روسيه نسبت به 
جام جهانى 2014 برزيل رشد 37 درصدى داشته است و كل جوايز 
درنظر گرفته شده براى اين دوره جام جهانى 700 ميليون دالر است.

 جوايز فيفا براى تيم اول تا چهارم جام جهانى به ترتيب 50، 40، 30 
و 20 ميليون دالر است. فيفا براى هر تيمى كه در جام جهانى شركت 
مى كند مبلغ يك و نيم ميليون دالر براى مخارجش درنظر گرفته است. 
براى تيم هايى كه به مرحله يك شانزدهم راه پيدا مى كنند 6 ميليون 
دالر و براى تيم هاى صعود كننده به مرحله يك هشتم 9 ميليون دالر 
و براى تيم هاى راه يافته به مرحله يك چهارم نهايى 14 ميليون دالر 

درنظر گرفته است.
 با اين خبر تيم ملى كشورمان با صعود به جام جهانى 2018 روسيه تا 
اين جاى كار يك و نيم ميليون دالر(تقريبا 6 ميليارد تومان) به دست 

آورده است.

شايد اگر قرار بود دو تيم تبانى كنند بهتر بود روى نتيجه 
واال   . شود  حفظ  هم  ايران  ركورد  كه  كنند  تبانى   0-0
چه دليلى دارد ايران هم ركوردش را از دست بدهد هم 

سوريه رابه پلى آف برساند؟
توييت هاى نامعقوالنه برخى ازدلواپسان خيلى راحت 
باز  سوريه   - ايران  مطبوعاتى  كنفرانس   به  را  راهش 
كردو پس از بازى سر از توييت نماينده مجلس شوراى 
شايعه  و  آروز/پيشنهاد  از  حجم  اين  آورد.  در  اسالمى 
كنفدراسيون  شدكه  سبب  سوريه  ايران  بازى  مورد  در 
فوتبال آسيا اعالم كند بازى هفته آخر را با دقت بررسى 

خواهد كرد.
 ازبك ها به نتيجه مشكوك شده اند و اعتقاد دارند ايران 
طورى بازى كرده كه سوريه بتواند با يك مساوى به پلى آف 
برسد. اما چرا اين جمالت و اين شايعه خنده دار است؟

فوتبال  كنفدراسيون  كه  چيزى  اولين   : فنى  داليل   - 1
آسيا بررسى خواهد كرد اتفاقات 
همان  از  حتما  كه  است  بازى 
متوجه خواهد شد كه هيچ چيز 

غيرعادى اى رخ نداده است. 
ها  مدت  از  پس  ايران  ملى  تيم 
مثل  تاثيرگذارى  مهره  غيبت  با 
كه  بوده  مواجه  اللهى  عزت 
گل  در  هم  اش  غيبت  ردپاى 
مى  ديده  دوم  گل  هم  و  اول 
شود. گل اولى هم كه تيم ملى 
خورد بسيار شبيه به گلى  ايران 
از  بيرانوند  اين  از  قبل  كه  بود 
االهلى خورده بود. ضعف دروازه 
ايرانى روى ريباندها در اصل كار 
دست تيم ملى ايران داد  نه اتفاقى 

عجيب و غريب و غيرفوتبالى. 
 به غير از اين دو نكته مهم تيم 
ملى ايران پيش از خوردن گل اول 
يك موقعيت گل را از دست داد 

و در جريان بازى هم ذره اى از تالش براى پيروزى كم 
نگذاشت.

 زدن گل به سوريه ان هم دوبار توسط آزمون نشان مى دهد 
كه ايران تالشى براى تبانى نكرده است. مخصوصا اينكه 
اگر ازبكستان در بازى همزمان يك گل به كره جنوبى مى 
زد ازبكستان تيم دوم صعود مى كرد ، كره جنوبى سوم و 

تساوى هم كارى را از تيم سوريه پيش نمى برد. 
در اصل سوريه با كسب تساوى نتيجه اى ايده آل به دست 
نياورده و اين ازبكستان بوده كه در يك بازى خانگى موفق 

نشده به سه امتياز و صعود مستقيم برسد. 
گزارش ها از بازى ازبكستان نشان مى دهد اين تيم بسيار 
عمال  و  نكرده  دريافت  هم  گلى  كه  بوده  شانس  خوش 
به داليل فنى و همزمانى بازى شايعه تبانى بسيار خنده 

داراست. 

2- داليل حيثيتى ؛ فوتبال ايران رابطه خوبى با فوتبال 
سوريه ندارد . اين نه به خاطر سابقه قديمى كه به خاطر 

بازى رفت است .
 تيم ملى سوريه فقط در برابر ايران توانست مجوز بازى 
در زمينى باتالقى شكل را بگيرد. زمينى كه استانداردهاى 
ليگ هاى داخلى را هم نداشت اما ناظر فيفا برگزارى 

بازى را در آن بدون مانع اعالم كرد. 
وقت  زيادى  بسيار  مقدار  به  ديدار  آن  در  ها  سورى 
كشتند . كى روش پس از آن ديدار از فدراسيون فوتبال 
را  كنفدراسيون  رفتار  اين  و  كرد  انتقاد  بسيار  سوريه 
منتظر  همه  شرايطى  چنين  در  خب  كرد.  تقبيح  شديدا 
بازى برگشت بودند كه ثابت كنند تيم ملى ايران به نتيجه 
اى بسيار بهتراز تساوى در برابر تيم سوريه دست پيدا 

خواهد كرد. 
اگر تيم ملى ايران انگيزه امتيازى نداشت اما بازيكنان به 

خوبى يادشان بود كه در ديدار رفت چه اتفاقى رخ داده 
و همين مساله به صورت كلى جلوى هرگونه آرام بازى 
كردن بازيكنان را مى گرفت. حاال مرور صحبت هاى 
بازيكنان  چرا  كه  كنم  مى  تعجب  سوريه «من  سرمربى 
شايد  او  اعتراض  كردند»  مى  بازى  جدى  اينقدر  ايران 

نشان از حيثيتى بودن بازى براى بازيكنان بود.
3- داليل غيرفوتبالى ؛ رابطه بازيكنان ايران و سوريه هم 
شديدا وخيم است . صحنه هاى درگيرى بازيكنان در بازى 

رفت و برگشت بهترين شاهد براى اين مساله است. 
اينكه چرا بازيكنان دوتيم بسيار با هم بد هستند ممكن 
است ريشه در تفكرات سياسى بازيكنان سوريه داشته 
سردار  شهادت  به  هرحال  به  اما  ديگر  چيزى  يا  باشد 
ايرانى  بازيكنان  به  مدام  بازى  جريان  در  آنها  آزمون 
فحاشى مى كردند و شعارهاى داخل رختكن شان هم 

نشان از بغضشان نسبت به ايرانى هاست. 
و  برسد  اف  پلى  به  بود  شده  موفق  سوريه  هرحال  به 
بازيكنان بايد از اين صعود خوشحال باشند اما شعارهاى 
ويدوى منتشر شده نشان از بغض آن ها نسبت به ايرانى 
ها خبر مى دهد. بغضى كه از بازى اول بوده و بعد از 
شايد همان  و  شد  منتقل  هم  ايران  ملى  تيم  به  تساوى 
بغض دليل اصلى شادى ويژه سردار آزمون با زبان بيرون 
آمده بود.خب اگر تبانى وجود داشته باشد نه نيازى به 
گل زدن و اين طور شادى كردن است و نه نيازى به 
گل خوردن .شايد اگر قرار بود دو تيم تبانى كنند بهتر بود 
روى نتيجه 0-0 تبانى كنند كه ركورد ايران هم حفظ شود . 
واال چه دليلى دارد ايران هم ركوردش را از دست بدهد هم 

سوريه رابه پلى آف برساند؟
 4- كى روش و ركورد تيم ملى؛ كى روش مهمترين ركورد 

در مسابقات مقدماتى جام جهانى را همراه داشت. 
حاال سوال اين است كه چه كسى 
جرات دارد به كى روش بگويد 
هرچند  بشكن؟  را  ركوردت  كه 
اين روزها مقايسه عجيبى بين عدم 
دعوت مسعودشجاعى به تيم ملى 
انجام  تبانى  دادن  رخ  احتمال  و 
اساسا  قياس  اين  اما  است.  شده 

اشتباه است. 
به  اى  برهه  در  شايد  روش  كى 
كشور  قرمز  مهم  خطوط  خاطر 
شرايطى  در  بازيكنى  نام  روى 
سنى شجاعى كه مانند حيدرى و 
تيموريان قبل از جام جهانى به هر 
حال خط مى خوردخط بكشد اما 
اينكه زيربار كار غيرقانونى برود 
و  بدهد  دست  از  را  ركوردش   ،
بعد تيم ملى را آماده تساوى كند 

اتفاقى عجيب است. 
كننده  طرح  هنوز  اينكه  ضمن 
شايعه تبانى به روى خودشان نمى آورند كه تساوى 2-2 
ازبكستان  كه  بود  كافى  سوريه  براى  شرايطى  در  فقط 
به  كنيم.  مرور  هم  با  ديگر  بار  يك  نزنند.بگذاريد  گل 
دليل تاخير دو دقيقه در نيمه دوم بازى كره جنوبى و 
كه  شرايطى  در  و  شروع  زودتر  ايران  بازى  ازبكستان 
گل سوريه به ثمر مى رسيد ازبكستان  فرصت داشت 
كه يك گل به كره جنوبى بزند و به جام جهانى برسد. 
در اصل تساوى براى سوريه حكم پلى آف نبود.هرچند 
كه اگر شرايط زمانى به اين شكل هم نبود با در دقيقه 
پايانى بازى چه كسى مى تواند به 7بازيكن پيغام نفوذ 
هم  دفاعى  مهره  از 4  بعد  و  كند  اشتباه  نفر  يك  بدهد 
اشتباه كنند. اين مدل نگاه كردن به بازى ايران و سوريه 
فقط مى تواند زاييده توهمات و خياالت باشد نه فكت 

و واقعيت. 

چرا شايعه تبانى ايران-سوريه خنده دار است؟

سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان از اينكه هدايت 
زردپوشان آبادانى را برعهده دارد، به خود افتخار مى كند.

برابر  تيمش  صفر  بر  يك  برترى  از  پس  كمالوند  فراز 
سپاهان در مرحله يك شانزدهم نهايى جام حذفى اظهار 
داشت: خدا را شكر مى كنم كه در يك بازى سخت و 
نفس گير كه 10 نفره هم شديم مقابل سپاهان به پيروزى 
رسيديم. سپاهان قطب فوتبال كشور است و بردن اين 

تيم در اصفهان كار بسيار مشكلى است.
هستم»،  نفت  صنعت  تيم  سرمربى  كه  مى كنم  «افتخار 
افتخار  دليل  دو  به  افزود:  جمله  اين  بيان  با  وى 
چنين  تيم  باغيرت  هواداران  اينكه  اول  مى كنم، 
مسافتى را به اصفهان آمدند و دوم بازيكنان با غيرتى 
سپاهان  حمالت  فشار،  اين  در  كه  دارم  اختيار  در  را 
جام  در  را  اول  قدم  كه  خوشحالم  كردند.  كنترل  را 

برداشتيم. محكم  حذفى 
سرمربى تيم فوتبال صنعت نفت آبادان در پاسخ به اين 
سؤال كه آيا توقف بازى به سود آنها شد يا نه، گفت: ما 
خودمان راغب به اين اتفاقات نبوديم، به خاطر اينكه وقفه 
باعث مى شد شرايط بازى تغيير پيدا كند و مى ترسيديم به 
پرواز هم نرسيم. االن هم به احترام رسانه ها در اين نشست 

حضور پيدا كردم.

افتخار مى كنم مربى صنعت نفت هستم

بعد از مسابقه فينال و پنجمى من تمامى ركابزنان و مربيان 
آنها سمت من آمدند و حتى براى من دست زدند. آنها مرا 
تشويق كردند و گفتند تا به حال يك ايرانى را در فينال اين 
مسابقات نديده بوديم كه اينقدر خوب ركاب بزند. حتى 

برخى از آنها مى گفتند حق تو مدال طال بود!
است  معتقد  جهان  پيست  سوارى  دوچرخه  پنجم  نفر 

باتجربه هاى تيم ملى نمى خواهند او پيشرفت كند.
ساله  پسر 19  سازى  تاريخ  خبر  كه  بود  قبل  روز  چند 
اصفهانى در رقابت هاى جهانى ايتاليا به گوشمان رسيد. 
اميرحسين جمشيديان با قرار گرفتن در رده پنجم مسابقات 
دوچرخه سوارى جوانان جهان توانست در تاريخ اين رشته 

در ايران نام خودش را ثبت كند.
جالب اينكه بعد از اين اتفاق ركابزن جوان 
و  دورامتيازى  جهانى  رنكينگ  در  ايرانى 
ديگر  بار  و  كرد  صعود  دوم  رده  به  اومينيوم 

تاريخ ساز شد. 
به همين بهانه با اميرحسين جمشيديان همكالم 
شديم تا درباره رقم زدن اولين ها در دوچرخه 
ادامه  در  كنيم.  صحبت  او  با  ايران  سوارى 
مشروح صحبت هاى ركابزن جوان ايرانى با 

خبرنگار "ورزش سه" را مى خوانيد.
 قبل از من كسى پانزدهم 

هم نشده بود
سطح مسابقات جهانى ايتاليا واقعا باال بود و 
همه مدعيان اروپايى هم حضور داشتند. بعد از 
اينكه در مرحله مقدماتى پنجم شدم و به فينال 

رسيدم، كسى فكر نمى كرد بتوانم در ميان 5 نفر برتر باشم. 
با اين حال در فينال هم عنوان پنجمى را كسى كردم. قبل 
از اين هيچ دوچرخه سوارى از ايران حتى پانزدهم جهان 
هم نشده بود. البته برخى مى گويند چند عنوان پنجمى و 
كسب مدال هم داشتيم كه آن اتفاقات مربوط به دسته دوم 
رقابت هاى جهانى بوده و در سطح اول برگزار نشده است. 

از موفقيت يك ايرانى تعجب كرده بودند
بعد از مسابقه فينال و پنجمى من تمامى ركابزنان و مربيان 
آنها سمت من آمدند و حتى براى من دست زدند. آنها مرا 
تشويق كردند و گفتند تا به حال يك ايرانى را در فينال اين 
مسابقات نديده بوديم كه اينقدر خوب ركاب بزند. حتى 

برخى از آنها مى گفتند حق تو مدال طال بود!
 فدراسيون پول اعزام را هم نداشت

رييس  قمرى،  و  نيست  خوب  فدراسيون  مالى  وضع 
فدراسيون براى اعزام من به اين مسابقات تالش زيادى 
كرد. البته وزارت ورزش كه چه قبل از مسابقات و چه 
بعد از مسابقات عكس العملى نشان نداد. به من گفتند بايد 
هزينه اعزام را خودت بدهى چون ما بودجه نداريم. در 
لحظات آخر بود كه قمرى توانست اين مبلغ را جور كند 
و من به مسابقات جهانى رفتم. البته سلگى، مديرتيم هاى 
ملى هم در بحث خروجى به من كمك كرد چون من سرباز 

هستم و در اين بخش هم مشكل داشتم. 

امكانات ما سطح پايين است
دنيا  همسطح  ما  امكانات  باشيم،  بين  واقع  بخواهيم  اگر 
دوچرخه  از  و  است  پايين  كه  فدراسيون  بودجه  نيست. 
بگير تا پيست همه قديمى هستند. بايد بودجه بهترى براى 
پيشرفت من و امثال من در نظر گرفته شود. با اين وضعيت 

واقعا نمى توانيم با قدرت هاى برتر جهان رقابت كنيم.
فدراسيون  بندى  رده  در  من  بود  تاريخى  جهان  دومى   
جهانى كه اين هفته اعالم شد، در اومينيوم و دور امتيازى 
در رده دوم قرار گرفتم كه اين موضوع هم بى سابقه بود. 
اميدوارم بتوانم در رقابت هاى آينده به همين سبك ادامه 

دهم تا روزى روى سكوى جهانى بروم. 

 احتماال مسابقات جاده را از دست مى دهم
قهرمانى  هاى  رقابت  در  حضور  من  بعدى  برنامه 
اواخر  مسابقات  اين  البته  بود.  جاده  بخش  در  جهان 
شهريور برگزار مى شود؛ اما اخذ ويزاى نروژ سخت 
هنوز  و  ندارد  سفارت  ايران  در  كشور  اين  است. 
جوابى به ما براى اخذ ويزا نداده اند. بعيد مى دانم با 
توجه به اينكه بايد كمتر از 10 روز ديگر پرواز كنيم، 

ويزاى ما برسد. 
 هدفم كسب مدال بازى هاى آسيايى است

يكى از اهداف بزرگ من در يك سال آينده كسب مدال 
در بازى هاى آسيايى است. مدال اين بازى ها ارزش بااليى 
دارد و مى تواند هدف خيلى از ورزشكاران 
هاى  بازى  در  گرفتن  مدال  همچنين  باشد. 
آسيايى امتياز بااليى در رنكينگ جهانى هم 
دارد. اميدوارم همه چيز خوب پيش برود تا 

بتوانم مدال اين مسابقات را بگيرم. 
 بزرگترها دوست ندارند

 پيشرفت كنم!
اين روزها كه پيشرفت مى كنم، مخالفانى هم 
پيدا كردم. وقتى بزرگترهاى تيم ملى مى بينند، 
يك دوچرخه سوار 19 ساله با اين سرعت 
پيشرفت مى كند، براى من حاشيه درست مى 
كنند. آنها دوست ندارند من پيشرفت كنم و 
فكر مى كنند كه من جاى آنها را تنگ مى كنم. 
به هر حال وقتى من وارد تيم ملى بزرگساالن 
مى شوم، يك نفر بايد از تيم بيرون برود. هيچ 
كدام از اين دوستان نمى خواهند خودشان از تيم بيرون 

بروند. 
  اين حركات در شان ملى پوشان نيست

به عنوان مثال يكى از كارهايشان اين بوده كه دور هم جمع 
مى شوند و به فدراسيون مى گويند اگر جمشيديان در 
مسابقه اى باشد، ما شركت نمى كنيم. متاسفانه آنها چشم 
ديدن مرا ندارند. اين حركات هم در شان يك ملى پوش 
نيست. البته حسين ناطقى، مربى ام همواره در اين مسائل 
پشت من بوده است. از سوى ديگر فدراسيون نيز در جريان 
است و قمرى و سلگى هم خيلى خوب از من حمايت 

كرده اند. از آنها تشكر مى كنم.

بزرگترها چشم ديدن مرا ندارند



از  ويژگى هاى كار تحقيقى 
-پژوهشى «كارآوا (كاردنگ) 
در گويش بختيارى «بگوييد

مورد  در  نوشتار  و  مجموعه  اين 
آواهاى كار در گويش بختيارى است 
كه در گرداورى آن   از تحقبقات  
ميدانى ،گزارش و تا حدودى هم از 
شده  استفاده  موجود  محدود  منابع 
كار،  آواهاى  كلى  طور  به   ، است 
اشعار، جمالت و صداهاى آهنگينى 
است كه به هنگام كار خوانده مى 
شود ودر توصيف نوع كار و ايجاد 
محيطى فرح بخش در كار نقش 
ًموثرى دارند و بخشى از ادبيات عامه 
محسوب شده، در مناطق مختلف 
بختيارى با شيوه هاى متنوعى ادا 

ميشوند. 
در اين مجموعه تالش شده با نگاه علمى و نوگرايى در 
عرصه پژوهش در ادبيات فولكوريك به موضوع نگاه شود 
كه خوشبختانه با همكارى جمعى از اساتيد دانشگاهى و 
صاحب نطران اين عرصه تا حدود زيادى به اين مهم 

دست يافتيم.
 تفاوت اين كار با ساير كارهاى  مشابه چه بوده 
است ؟ آيا نمونه تحقيق مشابه اى در اين زمينه 

انجام شده است ؟
 بدليل آنكه براى انجام فعاليت هاى تحقيقاتى به منايع 
علمى متعددى نياز داشتيم متاسفانه به نمونه مشابهى در 
اين زمينه  برخورد نكرديم و اين موضوع كار ما را سخت 
مى كرد . مهترين تفاوت اين كار با ساير كارها ى مشابه 
ترين  كامل  تقريبا  شده  گردآورى  نمونه  كه  است  اين 
مجموعه گرداورى شده در زمينه آوا هاى كار در گويش 
بختيارى است . البته اين را هم بايد بگويم كه پژوهش 
در اين عرصه بايد ادامه پيدا كند نا مردم و عالقمندان 
با ويژگى هاى مختلف اين ادبيات غنى بيشتر آشنا شوند 
،بختيارى ها فرهنگ و فولكور خاص خود را دارند كه 
كمتر به آن پرداخته است هرچند كه در چند سال اخير 
در حوزه تاريخ و ادبيات داستانى كارهاى ارزنده اى منتشر 

شده است.  
 گويا قرار است كتابى تحت عنوان « كاردنگ 
« كه ماحصل همين كار پژوهشى است منتشر 

هم  آن  اهداف   و  كتاب  اين  مورد  ،در  شود 
توضيحاتى بفرماييد.

اين ترانه ها در بيشتر موارد بصورت شفاهى در بين مردم 
رواج داشته است كه متاسفانه در جمع آورى آنها هم كوتاهى 
زيادى صورت گرفته است ،بيشتر ترانه ها ى ضبط شده 
موجود ،تنها قسمتى از آواهاى كار را در بر ميگيرد و همه 

تالشهاى زنان و مردان بختيارى را شامل نمى شود 
تا  توان  مى  مضامين  بررسى  و  آثار  اين  آورى  جمع  با 

آن افراد  روانشناسى  به  حدودى 
به نسبت  آنان  نگرش  و  جامعه 
زندگى و مسايل و مشكالت آنان
پى برد ،اين آثار مى توانند ابزار مفيد
و موثرى در انتقال مفاهيم ،عناصر
فرهنگى ،فنون ،ارزش ها ،هنجار ها
و باور ها از نسلى به نسلى ديگر باشند
از سويى ديگر ضبط اين ترانه  ها مى
تواند  در توليد محتواى الزم براى
توليد آثار فاخر موسيقى فولكوريك
ايرانى كمك شايانى نمايد  اميدواريم
با انشار اين كتاب  - كه موارد اشاره
شده را دربگيرد -بتوانيم گامى موثر

در تحقق اين اهداف برداريم
كاردنگ پژوهشى»  كار  در 
حضور به  اى  ويژه  «نگاه 
اقتصاد در  بختيارى  زنان 
خانواده و ايل شده است  لطفا در اين مورد

هم توضيحاتى بفرماييد.
 با اندك مطالعه در حوزه زندگى و فرهنگ عشاير بختيارى
متوجه خواهيد شده كه زنان اين قو م از بامداد تا شامگاه در
اقتصاد و زندگى خانواده ها نقش آفرينى مى كنند كه اين
حضور، خود باعث توليد آوا ها و ترانه هاى  ماندگارى در

اين عرصه شده است. 
آواهايى عاشقانه در قالب  كار و زندگى ،عشق و خانواده
،شادى و غم  و .... زنان  ايل ،خالقان  گمنام اين ترانه
هاى دلنشين هستند كه نمى شود از نقش آنان در اين
خصوص غافل شويم ،البته منكر تالشهاى بى وقفه
مردان ايل هم  در اين زمينه نيستم  و حضور هردو اين
ها جداى از دوام زندگى به توليد آثار ترانه ها و آثار در

فرهنگ بخيارى كمك شايانى نموده است.  
  آيا اين اثر پژوهشى به  مراكز علمى  ساير
كشور ها معرفى شده است ،در انجام اين امور

پژوهشى چه كسانى ياريگر شما بودند ؟
hilix درمجله  isi مقاله قالب  در  كار  از  بخشى  بله 
internation   jouronal  منتشر شده است  البته
شايسته است در اين خصوص از همكارى هاى استاد
ارجمند جناب دكتر غالمعلى ايزدى و همچنين اقاى

محمد مرادى جاويد تشكر نمايم
  عكس : ميترا فيروزى نژاد

پژوهشگر ادبيات فولكوريك  :

فقر فعاليت هاى پژوهشى در ادبيات بختيارى

   درسـت  راس سـاعت مقـرر بـه محل 
گفتگـو بـا لبخندى برلـب و نگاهـى نافذ 
حضـور پيـدا نمـود، مـردى كـه او هم در 
و  محالتـى  فوتبـال  خصوصـا  و  ورزش 
باشـگاهى چهره ايى آشـنا و نامى بزرگ 
از  برخـورد  دوميـن  ايـن  تقريبـا   ، دارد 
نزديك با اين عضو شـوراى شهر و اولين 
ديدار رسـمى و جدى بود كـه با مهندس 
بن عبود داشـتم، بدون هيچ فوت وقتى و 
پـس از تعارفات معمـول ،گفتگوى خبرى 
مـا آغاز شـد، مصاحبه ايـى جدى و بدون 

تعارف ، كه اميد اسـت مقبول ،افتد :

بيو گرافى :
صالح بن عبود ، ليسانس برنامه ريزى شهرى را 
اخذ نموده ام ،و هم اكنون دانشجوى كارشناسى 
ــال سابقه  ــته مى باشم ،16 س ــد همين رش ارش
ــهردارى دارم. و با راى و  ــى در ش كار تخصص
ــار نمايندگى  ــزم ، افتخ ــهريان عزي اراده همش
مردم شريف كوت عبداللـه عزيز را در شوراى 

اسالمى شهر دارم .

 شهر كوت عبداللـه :
ــالهاى  ــد محله،منطقه كه در س از تجمع چن
ــهر اهواز  ــيه كالن ش ــدان دور حاش ــه چن ن
ــا تعويض  ــد،اينك فقط ب ــى ش ــوب م محس
ــهردارى كوت  ــواز به ش 5 اه ــو منطقه  تابل
ــه اين  ــدون اينك ــت ،ب ــر ياف ــه تغيي عبداللـ
ــده  ــهر تعيين ش ــدوده ايى كه بعنوان ش مح
ــهرى  ــاختهاى الزم ش ــر س ــدام از زي هيچك
ــهروند از نظر  ــه حداقل يك ش ــى ك و رفاه
ــهرى ،عمرانى ،توسعه ايى و زيبا  خدمات ش

ــد. ــته باش ــهرى داش ــازى ش س

مردم كوت عبداللـه :
ــن و فهيم ترين  ــهريان عزيزى كه ،بهتري همش
ــت بهترين ها را دارند،  ــتند،و لياق مردم دنيا هس
ــان عزيزان و  ــرايط فعلى در ش ــفانه ش اما متاس
ــه اصال نمى  ــوت عبداللـ ــهر ك ــواران ش بزرگ
باشد،زيرا دهه ها اين منطقه مورد بى مهرى قرار 

گرفته است .
ــوت عبداللـه انتظار داريم ،كه  از مردم فهيم  ك
ــورا فرصت دهند،تا با انجام اقدامات  به اين ش
ــق ميدانى و نياز  ــات دقي ــى و مطالع الزم ابتداي
ــنجى هايى مبتنى بر واقعيات ، تصميم سازى  س
ها، و برنامه هايى راهبردى براى پيشبرد توسعه 
ــهر انجام دهيم... هرچند اين حرف ما  پايدار ش
ــت كه با انتقاد سازنده يا پيشنهاد  بيانگر اين نيس
هاى راه گشا يى كه مردم عزيز و فعالين عرصه 
ــى و... ارائه مى دهند  ــاى اجتماعى و فرهنگ ه
ــود  مخالفيم،ولى مى گوييم ،اگر انتقادى مى ش
ــازنده و توام با پيشنهاد و راهكار باشد، (البته  س
ــود) زيرا  ــدت حضور ما نيز مد نظر گرفته ش م
ــك يكى است  هدف ما با آنها(مردم)  بدون ش
ــا راى و اراده اين مردم فهيم انتخاب  ــرا ما ب ،زي
شده و فقط نماينده آنها در شوراى شهر هستيم .

 
اولويت هاى كارى :

ــى ترين اولويت شهر كوت  ــتين و اساس نخس
عبداللـه ، حل مشكل فاضالب كوت عبداللـه با 
ــتاندارى و  رايزنى ها و پى گيرى هايى كه با اس
ــرم آب و فاضالب انجام خواهيم  اداره كل  محت

داد.
ــازى ،رودخانه كارون  اولويت ديگر ،ساحل س
ــهر كوت عبداللـه ،زيرا اين ساحل هم از  در ش
ــاظ بصرى و كاربردى باعث رنج و ناراحتى  لح
همه مردم كوت عبداللـه شده و هم از نظر اينكه 
خاكبردارى هايى كه گاه و بى گاه در آن صورت 
مى گيرد، كه اين پروژه باعث ايجاد گرد و خاك 
ــى آزار دهنده براى مناطق كنار رودخانه مى  هاي

گردد.
ــه با انجام آن  ــى و راهبردى ك پروژه ايى اساس

ــراه دارد ، و  ــا خود به هم ــى خدمات را ب خيل
ــاكنين محجوب  ــكل س آن چيزى جزء حل مش
ــن ،كه  ــهيد محس ــتنى كوى ش ــت داش و دوس
ــتفاده كه در  ــاغل پرفرصت و پراس يكى از مش
ــهر  ــانى زيادى به مردم كالن ش آن خدمت رس
ــود را از ساليانى خيلى دور  اهواز و كارون ميش
ــد، و آن پرورش  ــه انجام مى دهن در اين منطق
ــت، صنعتى مبتنى بر دام و فراورده  گاوميش اس
ــت ، كه متاسفانه آنطور كه بايد  هاى جانبى اس
ــانى و به روز  ــعه،خدمت رس ــايد به توس و ش
ــودن آن اقدامى انجام نگرفته و وضعيتى اين  نم
نگاه سنتى پيش آورده كه هم اين عزيزان و اين 
توليدكنندگان واقعى جامعه سالها بالتكليفند و 
هم شهر كوت عبداللـه در بن بست بى تدبيرى 

قفل شده است .
ــص مكانى يا قطعه زمينى  مى توان با تخصي
ــات و تمهيدات يك  ــه امكان ــه در آن كلي ك
ــهرك صنعتى توليد و پرورش گاوميش و  ش
ــى مورد نياز دارد در آن  فراورده هاى جانب
ــت  ــى و ايجاد نمود ، تا هم بهداش پيش بين
ــتغال و در آمد زايى و  ــت و اش ــم معيش ،ه
ــهرى توام با زيبا سازى همه باهم  توسعه ش
ــته  ــود.كه اين خواس و در كنار هم متبلور ش
ــن در برابر منافعى  ــهيد محس اهالى كوى ش
ــه در قبال انجام آن براى جامعه ايجاد مى  ك

ــت. نمايد معقول و ناچيز اس
و در كل  بنفع جامعه مى باشد.

ورزش حرفه ايى و ورزش 
همگانى 

ــينه  ــعه ورزش در يك جامعه يعنى واكس توس
ــدن بيماريهايى  نمودن جامعه در برابر فراگير ش
ــتن ورزش و يا  ــدم تحرك و نداش ــى از ع ناش
ــمت اعتياد و راههايى  روى آوردن جوانان به س

اينگونه ...
اگر جامعه ايى بتواند اماكن و زمين هاى ورزش 
ــتگاههاى ورزش  ــگاهى يا ايس محالتى يا باش
همگانى را در جغرافياى شهرى توسعه بدهد،اين 
ــرمايه گذارى  جامعه ديگر كمتر منابع مالى و س

در زمينه ساخت بيمارستان،مطب ،درمانگاه و.... 
و مراكز ترك اعتياد و داروهاى ترك اعتياد و.... 
صرف مى نمايد ،كه از اين نظر هم به اين مقوله 
ــذارى در ورزش و  ــرمايه گ نگاه كنيم بازهم س
توسعه اماكن ورزشى مقرون بصرفه تر و شيرين 
تر از خرج كردن براى درمان بيماريها و يا ترك 
اعتياد جوانان كه آينده سازان جامعه هستند مى 

باشد.
ــاهللا خبرهاى خوبى در خصوص ورزش و  انش
ــهر  ــعه ورزش همگانى و محله ايى در ش توس
ــبختانه  ــت ،زيرا خوش كوت عبداللـه در راه اس
همه همكاران عزيزم در اين خصوص با من هم 

نظر و وجود چهره هايى شناخته شده در ورزش
از فاكتورهاى مثبت اين شورا مى باشد.

شناسنامه دار نمودن محالت
ــهر ــريعا آن را در ش ــد س ــى كه باي ــروژه اي پ
ــا انجام آن ــام دهيم زيرا ب ــوت عبداللـه انج ك
ــعه ــفاف و كامل از توس ــى تصويرى ش براحت
ــهرى،نحوه انجام ــهرى،امكانات خدمات ش ش
ــار در هر محله ــات و نوع تخصيص اعتب خدم
ــتر به ــخص و كمبودها بهتر و بيش و منطقه مش

چشم خواهند آمد     

صالح بن عبود : مردم كوت عبداللـه 
لياقت بهتـرين هـا را دارنـد

شـت نو عكـس 

نـه بخا كتا

«به ديوارها بخند» 
روانه بازار كتاب شد

نخستين جلد از سه گانه «مهارت هاى زندگى براى 
كودكان» نوشته سيدعلى شجاعى با عنوان «به 

ديوارها بخند» منتشر شد.
كتاب «به ديوارها بخند» نوشته سيد على شجاعى 
نخستين مجلد از سه گانه داستانى او براى مخاطبان 
آموزش  به  آن  در  كه  است  نوجوان  و  كودك 
جلد  در  اين  و  شده  پرداخته  زندگى  مهارت هاى 
تسليم شرايط نشدن و ايجاد تغيير محور روايت 

است.
اين  ديگر  مجلد  دو  در  اين  از  پيش  شجاعى 
سه گانه با عناوين «هيچ طوفانى راهش را عوض 

نمى كند» و «شايد ديگران از آسمان مى آيد» به 
ديگر مهارت هاى اساسى مورد نياز گروه مخاطب 
پرداخته بود؛ كه شامل تقابل حرف و عمل و آغاز 
اصالح جامعه از اصالح خويش است. حاال در اين 
كتاب داستانى را روايت مى كند كه در آن كودكان 
سردمدار اصالح رويه هايى هستند كه نه تنها نقشى 
در ايجاد آن ندارند كه حتى ناچار از پذيرش شرايط 

تحميل شده در آن نيز هستند.
«به ديوارها بخند» قصه ديوارهايى است كه زندگى 
كودكان را بدون اينكه خود بخواهند محصور كرده 
است. ديوارهايى از حرص و آز و طمع و در يك 
كالم هر آن چيزى كه زندگى پيرامون آنها را ساخته 
و نزاع هاى بى دليلى را پيرامون آنها خلق و به زندگى 

آنها تحميل مى كند.
نويسنده در اين كتاب داستان مردمانى را روايت 
مى كند كه به بهانه هاى مختلف و به طور عمده 
واهى با يكديگر درگير هستند و اين درگيرى ها 
ديوارى از خشم و كينه و نفرت را ميان آنها ساخته 
است. كودكان شان اما به رسم كودكى و براى فرار 
از اين موقعيت عجيب و ناراحت كننده براى خود 
شهرى ساخته اند كه تنها راه ورود به آن لبخند است 
و به دور ريختن كينه ها. شهر چنان باشكوه مى شود 
كه بعدها والدين آنها نيز وقتى از نزاع هاى روزانه 

خود دلزده مى شوند براى رهايى و فراغت سرى به 
آن مى زنند تا بتوانند براى لحظاتى گذشته و آنچه بر 

آنها مى رود را به فراموشى بسپارند.
شجاعى در اين كتاب به خوبى دنياى كودكان را به 
تصوير مى كشد كه برگرفته از ذات پاك آنهاست و 
در وراى ذهن تمامى شان، آرزوى در اختيار داشتنش 
را دارند. او نشان داده كه كودكان در پس ظاهرى از 
خود كه گويى راهى به مناسبات والدين شان ندارد، 
معماران جهانى هستند كه سال هاست گمشده 
والدين آنهاست و شايد نيافتن و نجستن آن بوده 
كه دنياى فعلى آنها را چنين تيره و سياه كرده است.
 در كنار متن اين اثر بخش قابل توجهى از موفقيت 
اين مجموعه را بايد در تصويرگرى و گرافيك آن 
و  عباسى  نازنين  تصويرگرى هاى  كرد.  جستجو 
ترسيم معصوميت كودكانه در چهره و ذهن و زمين 
كودكانى كه او رقم زده است چنان به متن كتاب 
عينيت بخشيده است كه به نظر مى رسد متن در 
كتاب به حالتى فراتر از تكست و در حال مبدل 
شدن به فرامتن است. در كار گرافيك كتاب نيز 
مى توان اين مساله را به خوبى شاهد بود كه هيچ 
بخش از كتاب سعى نداشته تا خود را بر بخش 
ديگرى تحميل كند و همه اجزا در خدمت خلق 

يك ساختار و مفهوم بوده اند.

به رنگ تابستان
نجمه مساعدي

از مـردم فهيم كوت عبداللـه انتظار 
داريـم ،كـه به ايـن شـورا فرصت 
دهند،تـا بـا انجـام اقدامـات الزم 
ابتدايى و مطالعـات دقيق ميدانى و 
نياز سنجى هايى مبتنى بر واقعيات 
، تصميم سـازى هـا، و برنامه هايى 
راهبردى براى پيشبرد توسعه پايدار 

شهر انجام دهيم.
شوراى اسالمى شهر كوت عبداللـه 
، با سـاختارى جديـد و چهره هايى 
تازه نفس ، و فرزندانى ديگر از اين 
شهر فرهنگ و واليت كه به پايتخت 
حسينيه ها در كشور و نيز كشورهاى 
همسـايه مرزهاى جنوبـى و جنوب 
غربى  معروف مى باشد، آغاز به كار 
نمود،جهت آشنايى مخاطبين با ايده 
ها، افكار و سوابق اعضاء اين شوراى 
شهر ،گفتگو هايى در اين خصوص 
بصورت خاص و ويژه با اين عزيزان 
انجام داده ايم كـه گفتگويى كه در 
زير آمده است ،ماحصل يك نشست 
،صميمانـه و دوسـتانه ، با صالح بن 
عبود يكى از اعضاء شوراى اسالمى 
شهر كوت عبداللـه مى باشد. 

آواهاى كار، اشـعار، جمالت و 
صداهـاى آهنگينى اسـت كه 
به هنگام كار خوانده مى شود 
ودر توصيف نـوع كار و ايجاد 
محيطـى فرح بخـش در كار 
نقش ًموثرى دارند و بخشـى 
از ادبيات عامه محسوب شده، 
در مناطق مختلف بختيارى با 
شيوه هاى متنوعى ادا ميشوند. 
آواها و ترانه هاى كار به فراخور 
شرايط و نوع كار توسط مردان 
و زنان خوانده ميشوند. زمزمًه 
آواهـا در محيـط كار موجـب 
زدودن سـختى و خسـتگى و 
از سـويى آسـان كردن كار و 
گاه دلنشين كردن آن ميشود. 
خالقـان عمومى اين اشـعار 
ناشناخته اند واز طريق سينه 
به سينه به نسل بعدى منتقل 
شده است. آواهاى هر نسل تا 
حدودى بيان كننده احساسات 
و روحيـا ت آنها به شـمار مى 

رود
سارا مرادى  كارشناس ارشد 
ادبيات فارسـى و پژو هشگر 
ادبيات وفرهنگ بختيارى  در 
چند سـال اخيـر  و در نگاهى 
متفاوت به فرهنـگ  و ادبيات 
فولكوريك ، اقدام به گرداورى 
و پيمايـش يافته هاى خود در 
عرصه آواهاى كار در فرهنگ 

اصيل بختيارى نموده است 
وى اخيـرا در كارى تحقيقـى 
-پژوهشـى با نام «كاردنگ « 
نگاهى موشـكافانه به آواهاى 
قـوم  ايـن  فرهنـگ  در  كار 

زاگرس نشين داشته است 
گفتگـوى بامـداد زاگـرس با  

ايشان در ادامه مى آيد :

 اجتماعى سياسى

هفته نامه منطقه اى
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زنان بختياري درهنگام بافتن قالي ياديگربافتني هاي 
متنوع خود ترانه هايي را به صورت آهنگين زمزمه 
ميكنند دراين اشعار دلتنگي ها، غم واحساس آنان  
هماهنگ با نواي كوبش( كركيت)شانه بافتني -بيرون 

ميريزد كه باعث تسكين دل دردمند انان ميشود
دا ُمو كه قالي تِنيد ِوه( چاله گوراو)

زوني ِسه  َكركيت ِگرهد، ُشو، ني بَِرس خو
Da mo ke gali tanid ve chale gooraw
zoonise karkid gerrd show es khow

برگردان فارسي:
گورآب   محل  در  قالي  بافتن  درحال  مادرم 
و  ديده  آسيب  بافتني  فلزي  شانه  با  زانويش 

ديگرشبها خوابش نميبرد


