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يك فنجان چاپلوسي
حميد نجف 

و  متملق  بسيار  كه  داشتيم  همكاري  استخدام  اوايل 
چاپلوس بود، در پذيرايي چاي و نسكافه گوي سبقت را 
از آبدارچي قسمت ربوده، گويي فوق تخصص اين رشته 
را با باالترين نمره اخذ كرده بود، همچون آقاي ووپي 
در كمد اتاقش همه چيز يافت مي شد از نخ و سوزن 
و دكمه گرفته تا قرص سرماخوردگي و اسهال كه اگر 
خدايي نكرده در ساعتي از روز مدير مربوطه دچار مثال 
رواني معده مي شد، ايشان حي و حاضر دارو در آستين 
تقديم مي نمود. معموال ساعت چهار بعدازظهر با رفتن 
كاركنان تازه كار اين همكار شفيق ما شروع مي شد آنجا 
كه با سيني پذيراي وارد اتاق رئيس قسمت مي شد و در 
حين پذيرايي مو به مو از كار روزانه ساير همكارانش 

گزارش مي داد.
راستش آن اوايل از ديدن رفتار فردي چون او بسيار 
دست به  شدم و گهگاهي براي سالمتيش  مي  آشفته 
در  بيماران  اين  دوران  آن  در  چند  هر  بردم،  مي  دعا 
ويروس  اين  شدن  اپيدمي  با  امروزه  اما  بودند  اقليت 
و تقريبا فراگير شدن آن كمي بي خيال شده ام. آنجا 
كه خود مديران از وجود اين نوع كارمندان مسرور و 
دلخوش هستند و به آنان پر و بال مي دهند ديگر ما 
چه كاره ايم كه در رد اين رفتار رذيالنه دست به قلم 

شويم و خرده بگيريم.
آنجا كه متاسفانه خود مديران ارشد در وصف حال فالن 
وزير و وكيل از القاب قلمبه و سلمبه بهره مي برند ديگر 
از كاركنان رده هاي پائين چه توقعي مي توان داشت، آنجا 
كه قالبا به واسطه منافع شخصي در حال سوت و كف 
زدن الكي براي يكديگرند، چرا ما از اين قافله پس بيفتيم؟ 
مديراني كه اتفاقا بودجه هاي فراواني را هم جهت حل 
و فصل بعضي از خطاهاي خود از پيش كنار گذاشته اند، 
به ما چه كه اين سروران چه مي گويند و چه مي كنند، ما 
اين وسط سر پياز هستيم يا ته پياز؟ به ما چه مربوط كه 
زيان بعضي از اين سو مديريتي ها را بايد مردم با پوست 

و استخوان لمس كنند و به سختي بيفتند.
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به مردم خوزستان دروغ گفتند
نمايش بى سابقه «آمريكاى منزوى» 

و «جهان اسالم متشتت»

خشكى تاالب شادگان و طوفان 
نمك؛ تهديد اين روزهاى خوزستان
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فوالد شادگان با حضور
  معاون اول رياست جمهورى 
 رسـما افتتاح مى شـود

به ميمنت ايام پربركت هفته وحدت، انتظار شهروندان خوزستان بسر رسيد و كارخانه فوالد شادگان به يارى 
خداوند، روز دوشنبه20 آذرماه، با حضور معاون اول رياست جمهورى، وزير صنعت، معدن و تجارت، 

استاندار، مردم، خبرنگاران و مسئولين كليد مى خورد

B A M D A D - e  Z A G R O S
Bamdadzagros.news@gmail.com

 اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى

اجتماعى-   سياسى

هفته نامه منطقه اى
واكنش كيهان به توئيت ترانه 
عليدوستى پس از يك سال

تحصيل دانش آموزان خوزستانى 
در كالس هاى مرگ

طى هفته جارى و در تكميل زنجيره هاى باالدستى و پايين دستى فوالد شادگان:

فوالد شادگان با حضور
 معاون اول رياست جمهورى

 رسما افتتاح مى شود
ــهروندان  ــدت، انتظار ش ــام پربركت هفته وح ــه ميمنت اي ب
ــادگان به يارى  ــيد و كارخانه فوالد ش ــر رس ــتان بس خوزس
خداوند، روز دوشنبه20 آذرماه، با حضور معاون اول رياست 
ــتاندار، مردم،  ــورى، وزير صنعت، معدن و تجارت، اس جمه
ــورد. به گزارش خبرنگار  ــئولين كليد مى خ خبرنگاران و مس
ــركت فوالد خوزستان اخيرا  ــانى مديرعامل ش ما، محمد كش
ــتى و پايين  ــه تكميل زنجيره هاى باالدس ــوان كرده بود ك عن
دستى در اولويت كار اين هلدينگ بزرگ در استان خوزستان 
ــادگان، از واحدهاى توليد آهن اسفنجى  قرار دارد و فوالدش
اين شركت، در آستانه رسيدن به مرحله توليد و بهره بردارى 

ــت اس
اين گزارش حاكيست، فوالد شادگان از طرح هاى استانى فوالد 
ــتمل بر بخشى فوالد سازى و واحد احياء مستقيم براساسى  مش
روشى ايرانى (پرد PERED ) مى باشدكه يك تكنولوژي بومى 

ــط  ــت و براي اولين بار در ايران و جهان توس با ثبت جهانى اس
ــادگان راه اندازى مى شود. بنابر گزارش  فوالد خوزستان در ش
ــت  ــحق جهانگيرى معاون اول رياس ــده، دكتر اس هاى تاييد ش
ــتان  ــود در هفته جارى به اس ــفر دو روزه خ ــورى طى س جمه
ــت چند طرح مهم عمرانى و صنعتى را در  ــتان، قرار اس خوزس
ــهرهاى آبادان، شادگان و مسجد سليمان افتتاح كند كه فوالد  ش
شادگان از جمله مهمترين آنها در زمينه توسعه و تكميل زنجيره 

فوالد خوزستان مى باشد.
ــتان خوزستان در سال  ــفر دكتر جهانگيرى به اس اين دومين س

جارى خواهد بود.

برخالف آنچه گفته شد طرح بهشت آباد در حال اجرا است

دانشجو عليه دانشجو و باالگرفتن 
داستان ژن خوب براى نفت
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خوزستان

چرا بايد اين گونه باشد كه هر كس دلش خواست به خود اجازه دهد 
چنين بالهايى بر سرفضاهاى شهر بياورد.

ديوارهاى هر شهرجزء محيط هايى محسوب مى شوند كه فارغ از قوه 
اختيار شهروندان همه روزه در معرض ديد آنان قرار دارند. در اين 
ديدن هاى اجبارى شهروندان مجبورند تصاوير يا مناظرى را نظاره 

نمايند كه بر ذهن و فكر آنان سنگينى خواهند كرد.
 اين تصاوير بنا بر مضامين و اشكال متنوع خود تفكرات گوناگونى را 
به شهروندان القاع مى نمايند. اين تصاوير روبروى شهروندان خواهند 
ايستاد و بر آنان چشم مى دوزند و بر ذهن و فكر و روح و روان آنان 

تأثير خواهند داشت و آنان را متأثر از خود خواهند كرد.
 حتى ممكن است تا جايى پيش روند كه برآنان فرمانروايى كنند يا 
حال و هواى آنان را منقلب نمايند، اگر ابعاد و اندازه و يا شكل و 

شمايل آن ها بگونه اى باشد كه نتوان از آن ها گريزى داشت پس چاره 
اى جز تسليم شدن در برابر آن ها نيست.

 فرض كنيد پنجره محيط كارى شما رو به ديوارى است كه عبارت 
تخليه چاه فاضالب با نازل ترين قيمت به رنگ سياه و دست خطى 
نا زيبا نوشته شده است، ديدن اين نوشته ناموزون و زشت كه شما 
هر روز مجبور به ديدن آن هستيد چه تاثيرى روى روح و روان شما 
خواهد داشت. نوشتن عبارت هاى ديگرى همچون تبليغات قاليشويى، 
داربست، آموزشگاه، شركت هاى خدماتى تنظيف، تدريس هاى درس 
و كالس هاى موسيقى و مدارس فوتبال،...جز مواردى هستند كه روزانه 
در انواع مختلفى از تبليغات زشت و زيبا محيط هاى شهرى را اشغال 
نموده اند، از نوشتن با رنگ هاى ناموزون، زشت و نازيبا گرفته تا پوستر 
و تراكت ها و برچسب هاى مختلف كه معموالً به دليل عدم نظارت 

شهردارى در جاهاى نامتناسب نصب شده اند. اين روزها اكثر محيط 
شهرى اهواز از ديوارهاى عمومى ادارت، بدنه پل ها و ايستگاه هاى 
اتوبوس گرفته تا ديوار منازل با حجم وسيعى از اين تبليغات ناموزون 
و ناخواسته پوشيده شده اند. تمامى اين تبليغات موجب نازيبايى بيشتر 
محيط هاى شهر و بهم ريختگى هاى بصرى هستند كه هزينه شهردارى 
اهواز را براى پاكسازى ديوارها و محيط هاى شهر باال مى برند و يا 
شهروندان را با مشكالت عديده از نظر نظافت تا تاثيرات روانى گرفتار 

خود كرده اند.
 چرا بايد اين گونه باشد كه هر كس دلش خواست به خود اجازه دهد 
چنين بالهايى بر سرفضاهاى شهر بياورد. اگر در سطح شهر نگاه دقيق 
و كارشناسى به عمل آيد مشخص مى گردد كه اكثراً اين سوءاستفاده 
كنندگان به راحتى قابل شناسايى هستند، همان هايى كه با اين اعمال 
زشت خود به حقوق شهروندى ديگران تجاوز مى كنند و به شهردارى 
اهواز خسارت وارد مى آورند. نمونه آن را مى توانيد در ايستگاه هاى 
اتوبوس، ديوارهاى عمومى و حتى فضاهاى سبز و پارك ها مشاهده 
نماييد. لذا بايد با اين سوءاستفاده كنندگان برخوردهاى جدى به عمل 

آيد و مستلزم اعمال جريمه هاى سنگين گردند. 
چرا شهردارى با اين موضوع مهم برخورد قاطع نمى كند تا درس 
عبرتى براى ديگر سوءاستفاده كنندگان باشد. اين رسيدگى آن قدر مهم 
است كه مى تواند در تلطيف فضاهاى شهرى مؤثر باشد و مى طلبد 
شهردارى واحد اجرايى در اين خصوص با حداقل نيرو تربيت نمايد 
يا آ آنكه اين مهم را به بخش خصوصى واگذار نمايد و طورى قرارداد 
نظارت تنظيم گردد كه از دل جرائم مأخوذ شده هزينه اين اقدام 

جبران گردد
. چنانچه محيط شهرى تنظيف بصرى شود خود عملكرد بزرگى 
براى شهردارى اهواز خواهد بود و زيبايى شهر خود را هويدا خواهد 
كرد. اگر خأل قانونى يا نظارتى وجود دارد بايد اين موضوع توسط 
شوراى شهر اهواز پيگيرى شود. اگر اهرم هاى الزم در دست است 
پيگيرى  در  هم  شهروندان  نقش  البته  است.  ضعيف  نظارت  چرا 
اين موضوع بسيار مهم و برجسته است كه متأسفانه پيگير حقوق 
شهروندى خود نيستند. به اميد روزى كه محيط شهرى اهواز از چنين 

نازيبايى ها و سوءاستفاده هايى پاك گردد.

ديوارهاى شهر اهواز چه پيامى دارند
له مقا سـر

خبـر

هم  تقاطع  كرد:  اظهار  زاده   درويش  عبدالكريم 
سطح جاده با راه آهن جزو نقاط حادثه آفرينى 
است كه در شبكه ريلى وجود دارد و همواره به 

عنوان يك تهديد بالقوه محسوب مى شود.
وى افزود: در سه تا چهار ساله گذشته حوادث 
ريلى رخ داده بيشتر در نقاط تقاطعى جاده و راه 

آهن و گذرگاه هاى غيرمجاز بوده است.
كارگروه  از  داد:  ادامه  جنوب  آهن  راه  كل  مدير 
تخصصى حمل و نقل و جاده ها مى خواهيم كه 
براى اين تقاطع هاى غيرمجاز جاده و راه آهن 
فكرى كنند. وى تاكيد كرد: البته براساس دستور 
العملى كه به ما ابالغ شده اجازه تخريب و جمع 
آورى تقاطع هاى همسطح و غيرمجاز را داريم اما 
هستند  مردم  تردد  مسير  گذرگاه ها  اين  از  برخى 
و نمى شود آنها را مسدود كرد لذا بايد براى غير 
همسطح سازى اين تقاطع ها كارى كرد.  درويش 
زاده گفت: بيشترين تعداد تقاطع هاى غيرهمسطح در 
مسير شهرستان خرمشهر است كه در چهار نقطه آن 
پل احداث شده اما در برخى نقاط حتى در 500 مترى 

اين پل ها اقدام به ايجاد گذرگاه كرده اند.

كاهش تصادفات جاده اى با انتقال 
بار از جاده  به راه آهن

وى حمل و نقل ريلى را ايمن ترين سيستم حمل 
نقلى دانست و بيان كرد: هر چه ميزان بار از جاده ها 
كم، و به راه آهن منتقل شود ايمنى جاده ها افزايش 
پيدا مى كند چرا كه اكنون موضوع ايمنى جاده 
ها به عنوان يكى از پر مخاطره ترين موضوعات 
اثر  بر  ساالنه  زيادى  افراد  و  شده  تبديل  كشور 

تصادفات جاده اى كشته مى شوند.
گاهى  اينكه  بيان  با  جنوب  آهن  راه  مديركل 
خود ما شرايط را براى حادثه در جاده ها فراهم 
مى كنيم اظهار كرد: هنوز مجوزهايى براى حمل 
ورق هاى عريض به صورت ترافيكى و جاده اى 
صادر مى شود كه بايد ممنوع شود چرا كه وقتى 
مى توان ورق هاى عريض را با قيمتى پايين تر از 
سيستم حمل و نقل جاده اى و بدون هيچ گونه 
تهديد جانى از طريق راه آهن حمل كرد لزومى بر 

حمل نقل جاده اى نيست.
وى تاكيد كرد: ما بر امنيت جاده ها و سالمت جان 

انسان ها تاكيد داريم در غير اين صورت حمل و 
نقل 50 هزار تن ورق فوالد بار قابل توجهى براى 

كسب درآمد در راه آهن نيست.
راه آهن جنوب با قدمتى حدود80 سال در زمره 
خطوط پر تردد كشور محسوب مى شود و خط 
ريلى خوزستان به تهران ساالنه بيش از پنج ميليون 

مسافر را جابجا مى كند.

بر اساس آمار اعالم شده از سوى راه آهن كشور، 
شبكه ريلى خوزستان از نظر جابجايى بار و مسافر 
رتبه چهارم راه آهن كشور را به خود اختصاص 
آهن  راه  كل  اداره  آمار  اين  پايه  بر  است.  داده 
منطقه زاگرس و جنوب 699 كيلومتر طول دارد 
و 6درصد طول خطوط ريلى كشور را به خود 

اختصاص داده است.

مديركل ميراث فرهنگى خوزستان اظهار كرد: درصدد 
هستيم ششمين جشنواره گل نرگس بهبهان را در 
سطح ملى طى سه هفته از تاريخ 20 دى تا 6 بهمن ماه 

96 در روزهاى پنج شنبه و جمعه برگزار نماييم.
 خسرو نشان در اولين جلسه شوراى سياستگذارى 
جشنواره ملى گل نرگس بهبهان كه با حضور غالمرضا 
شريعتى، استاندار خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: 
استان خوزستان داراى اشياى تاريخى گران بهاء، ذخاير 
طبيعى  جاذبه هاى  و  نهفته  و  آشكار  گنجينه هاى  و 
بسيار است و رويدادها مى توانند نقش بسيار مؤثرى 
در جذب مردم به سمت مناظر و مكان هاى ديدنى 

استان داشته باشند.
اين كه  بيان  با  خوزستان  فرهنگى  ميراث  مديركل 
با حمايت همه مسئوالن استانى مى توان يك برند 
گردشگرى برجسته را براى شهرستان بهبهان به واسطه 
نرگس زارهاى اين شهرستان ايجاد كرد، افزود: امسال 
براى جشنواره گل نرگس برنامه هاى متعددى درنظر 
گرفته  شده است كه اصل برنامه ها در نرگس زارها 

اتفاق مى افتد. 
گذشته  سال هاى  كه  بهبهان  نرگس زار  كرد:  بيان  او 
نيز جشنواره نرگس در آن برگزار مى شد، متعلق به 
اداره كل منابع طبيعى استان است؛ اما از سال گذشته 
بخش خصوصى نيز اعالم آمادگى كرد كه در اين 
جشنواره مشاركت داشته باشد كه خوشبختانه به قول 
خود نيز پايبند بودند و براى جشنواره امسال نيز اعالم 

آمادگى كردند.
نشان با اشاره به برنامه هاى فرهنگى و هنرى كه قرار 
است در ششمين جشنواره ملى گل نرگس بهبهان اجرا 
شود گفت: كنسرت موسيقى «ناگفته هاى خوزستان» با 
حضور شهرام ناظرى و حافظ ناظرى، اهدا هشت هزار 
شاخه گل نرگس به آستان قدس رضوى، نمايشگاه 
«گنجينه ميراث خوزستان“، برگزارى نشست پژوهشى 
كاوش  هيات  رييس  حضور  با  چگاسفلى  ميراث 
باستان شناسى چگاسفلى، برگزارى نمايشگاه هنرهاى 
تجسمى با حضور هنرمندان برجسته تجسمى كشور، 
دعوت از وبالگ نويسان، داستان نويسان و عكاسان در 
سطح ملى و استانى با هدف انعكاس سفرنامه بهبهان، 
حضور تعداد زيادى از اعضاى خانه سينماى ايران 
در بخش فيلم كوتاه با هدف توليد روايات تصويرى 

از جشنواره، برپايى نمايشگاه صنايع دستى، جشن 
فرهنگ بهبهان شامل برنامه هاى آيينى و موسيقايى 
توسط گروه هاى بومى خوزستان با همكارى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، برپايى غرفه هاى غذاهاى 
به  سفر  عنوان  تحت  خوزستان  سوغات  و  محلى 
و  آبى  تفريحات  و  ورزش ها  برگزارى  سفره ها، 
بازى هاى محلى با همكارى اداره كل ورزش و جوانان، 
برپايى  محلى،  البسه  با  عكاسى  غرفه هاى  برپايى 
غرفه هاى  برپايى  نهاد،  مردم  تشكل هاى  غرفه هاى 
معرفى جاذبه هاى گردشگرى، برگزارى كارگاه هاى 
اموزشى براى معرفى گونه هاى گل نرگس، نمايش 
جشنواره  ويژه نامه  چاپ  و  هنرى  دست ساخته هاى 
گل نرگس عنوان برنامه هايى است كه براى برگزارى 

جشنواره گل نرگس در نظر گرفته شده است.
مديركل ميراث فرهنگى خوزستان در ادامه عنوان كرد: 
براى اين رويداد وسيع، اركانى از شوراى سياستگذارى 
و  برنامه ريزى  شوراى  هماهنگى،  شوراى  تا  گرفته 
شوراى اجرايى تعيين كرده ايم كه شوراى هماهنگى 
در اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و  عمدتاً 
گردشگرى مستقر است و شوراى اجرايى جشنواره 
بهبهان و با همكارى ساير  فرماندار  نيز به رياست 

دستگاه ها در اين شهرستان مستقر است.
جشنواره  برگزارى  دقيق  زمان  درخصوص  نشان 
تصريح كرد: برگزارى جشنواره به لحاظ زمانى، طى 
سه هفته از بيستم دى ماه تا ششم بهمن ماه 96 پيش بينى 

شده است، اما تمركز جشنواره روى روزهاى پنج شنبه 
و جمعه مى باشد؛ در واقع اين رويداد طى سه هفته 

پنج شنبه ها و جمعه ها برگزار خواهد شد.
او درباره دليل توزيع شدن زمان جشنواره بين سه هفته 
توضيح داد: برنامه هاى جشنواره امسال تعدد فراوانى 
دارد و از طرفى به دليل آن كه در سال گذشته تمام 
استقبال  شد،  برگزار  متوالى  روز  سه  طى  جشنواره 
فراوان و ازدحام زياد جمعيت، مديريت آن را مشكل 

كرده بود.

آمادگى كامل بهبهان
 براى برگزارى جشنواره 

در ادامه على مظفرى، فرماندار بهبهان نيز از آمادگى 
كامل مسئوالن و مردم اين شهرستان براى برگزارى 
ششمين جشنواره گل نرگس بهبهان خبر داد و با تقدير 
و تشكر از مسئوالن ميراث فرهنگى استان و استاندارى 
خوزستان براى برگزارى جشنواره اظهار كرد: قدمت 
مسيح  ميالد  از  پيش  دوران  به  بهبهان  نرگس  گل 
بازمى گردد و اين گل در جشنواره گل هلند در سال 
1992 ميالدى رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

او بيان كرد: دشت هاى بهبهان، خاستگاه گل نرگس در 
خوزستان و كشور است و در نيمه دوم سال كار كشت 

پياز و برداشت اين گل صورت مى گيرد.
گل  برداشت  فرآيند  طى  افزود:  بهبهان  فرماندار 
از  گل  شاخه  ميليون  حدود 35  بهبهان،  در  نرگس 

نرگس زارهاى شهرستان برداشت مى شود كه پيش بينى 
مى شود اين مقدار امسال به 40 ميليون شاخه برسد.

از  يكى  عنوان  به  بهبهان  نرگس  گل  از  مظفرى 
قابليت هاى توسعه ى گردشگرى در شهرستان نام برد 
و افزود: بسيارى از گردشگران خارجى براى تماشاى 
نرگس زارهاى بهبهان به اين شهرستان مراجعه مى كنند 
و  زيرساخت ها  بهبود  و  توسعه  با  اميدواريم  كه 
امكانات رفاهى الزم در بهبهان، شرايط براى اقامت 

اين گردشگران خارجى فراهم آيد.

جشنواره گل نرگس بهبهان بايد به 
سمت مردمى تر شدن برود

مديركل  چنگلوايى  كيخسرو  جلسه  اين  ادامه  در 
اين كه  بيان  با  نيز  خوزستان  كشاورزى  جهاد 
برگزارى  قبال  در  وظيفه  القاى  باعث  مؤلفه  سه 
مؤلفه،  نخستين  افزود:  مى شود  نرگس  جشنواره 
كه  است  بهبهان  در  نرگس  گل  تاريخى  سابقه 
قدمتى چهارهزار ساله دارد، دومين مؤلفه، ويژگى 
خاص گل نرگس است كه مى توان با توسعه آن 
باعث رونق صنعت گردشگرى شد و سومين مؤلفه 

ارزش اقتصادى گل نرگس است. 
جشنواره  برگزارى  واسطه  به  اين كه  به  اشاره  با  او 
نرگس  گل  اقتصادى  ارزش  و  صنعت  بايد  نرگس 
را نيز معرفى كرد ادامه داد: استان خوزستان ساالنه 
حدود 200 ميليون شاخه گل توليد مى كند؛ اين در 
حالى است كه استان در زمينه توليد گل مريم مقام 
نخست را در كشور دارا است و در زمينه توليد گل 
رز و نرگس نيز رتبه دوم را در كشور در اختيار دارد. 
البته درخصوص گل نرگس مى توان گفت شهرستان 
بهبهان مقام دوم را در كشور دارا است چراكه تقريبًا 
همه گل هاى نرگس استان در شهرستان بهبهان توليد 

مى شوند.
او با تأكيد بر اين كه جشنواره گل نرگس بهبهان را بايد 
به سمت مردمى تر شدن سوق داد، گفت: در اين زمينه 
مسئوالن گردشگرى اداره كل ميراث فرهنگى استان 
باتوجه به اشتياق مردم درحال انجام اقدامات خوبى 
هستند و اين اميد مى رود كه اين جشنواره در سال هاى 
آتى مردمى  تر شود و خود مردم متولى برگزارى آن 

شوند. 

وجود 60 گذرگاه غيرمجاز در تقاطع جاده و راه آهن جنوب

يك فنجان چاپلوسي
ادامه از صفحه 1

اينكه مملكت تهي از نقد و نقادي گروهي متخصص 
و دلسوز شده اساسا ربطش به ما چيست؟ اينكه 
قالب رسانه هاي ما آلوده به اين بيماري وخيم شده 
اند به ما چه مربوط است، در فضاي كه تملق و 
چاپلوسي ارزش و جايگزين شرافت و انسانيت 
شده ديگر مهم نيست كه در راس يك اداره يا يك 
وزارتخانه روباه نشسته باشد يا شغال يا حتي كفتار، 
مهم اين است كه همه او را شير تصور كنند. اگر 
باور نداريد يك سري درمحيط هاي اداري خود 
يك  از  كنيد  نمي  رويت  چيزي  اگر  بچرخانيد 
آينه كمك بگيريد چرا كه ممكن است آنقدر در 
نقش خود فرو رفته باشيد كه چيزي حس نكنيد. 
زياد داستان را رمانتيك نمي كنم به مديران ارشد، 

كاركنان، كارشناسان و ارباب رسانه نسبت به اين 
انحراف بزرگ اخالقي هشدار مي دهم، انحرافي 
كه بزرگترين آفت نقد سازنده است. تملق زباني كه 
بوي تعفنش اين روز ها از دور دست ها هم به مشام 
مي رسد را كنار بگذاريم ، حضرت امير المومنين 

(ع) در نكوهش چاپلوسي مي فرمايند:
ة»» ْهَد و يُْدنى مَِن الْعِزَّ «»َكثَْرُة الثّناءِ َمَلٌق يَْحُدُث الزَّ

«»بسيار ستايش كردن از افراد، چاپلوسى است كه 
تكبر را سبب مى شود و شخص را از عزت دور 

مى سازد»»
بر اين اساس چاپلوسي از يك سو، ستايش شونده را 
به فخرفروشى و كبرورزى وا مى دارد و از سويى ديگر، 
عزت نفس را از گوينده مى گيرد، چاپلوسى و تملق در 
حقيقت غرور مى آورد و مغرور به پند ناصحان گوش 
نمى دهد و اگر اين حركت او با قدرت همراه شود، 

همه را به سختى و بدبختى مى افكند.

ناامنى غذايى در خوزستان
 30 گفت:  اهواز  پزشكى  علوم  دانشگاه  رئيس 
امنى  نا  دچار  خوزستان  هاى  خانواده  درصد 
غذايى هستند كه اين رقم بايد كاهش يابد. ايرج 
نظرى در شوراى سالمت خوزستان اظهار كرد: 
در امر ارتقاى امنيت غذايى، گروهى تشكيل و 
كار بررسى سه هزار خانوار شهرى در شهرستان 
كارون را انجام و وجود مشكالت عديده غذايى 

يك هزار خانوار را گزارش دادند.
و  خوب  زندگى  بايد  همه  اينكه  به  اشاره  با  وى 
گفت:  باشد،  داشته  زيست  براى  مناسبى  شرايط 
شده  انتخاب  پايلوت  عنوان  به  كارون  شهرستان 
است. اگر تعداد خانوار داراى ناامنى غذايى آن را كه 
30 درصد هستند براى استان به 10 درصد كاهش 
دهيم باز هم زنگ خطرى براى استان است. رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى اهواز تصريح كرد: در كل 
بارندگى اول كل مراجعات 330 نفر و در بارندگى 
دوم نيز به تناسب كمتر از آن بود؛ در سال 94 تعداد 
26 هزار نفر مراجعه كننده به مراكز درمانى با مشكل 

تنفسى داشتيم.
براى  اواخر  در  كه  چيزى  آن  كرد:  بيان  نظرى 
درخت  شد،  اعالم  تنفسى  هاى  حساسيت 
كونوكارپوس بوده ولى با اين وجود من قبال بارها 
از وجود آن تقدير و از آن كسى كه اين درخت را 
كاشته و در زمينه توسعه فضاى سبز شهر همكارى 

داشته تشكر كردم.
باعث  درخت  اين  افشانى  گرده  كرد:  عنوان  وى 
كه  بوده  شهروندان  براى  تنفسى  مشكالت  ايجاد 
بيماران  مراجعه  كاهش  باعث  آن  موقع  به  هرس 
تنفسى به مراكز درمانى شد. رئيس دانشگاه علوم 
كننده  آلوده  عوامل  شد:  يادآور  اهواز  پزشكى 
محيط زيست فراوان هستند، فلرهاى نفتى، توليد 
در  كه  شده  اعالم  بارها   … و  نفت  نامناسب 
صورت پرداختن به بحث سالمت بايد اين ميزان 
آلودگى ها را كاهش داد. نظرى در پايان گفت: 
بودجه بسيار خوبى را در زمينه آب و فاضالب 
در حال اختصاص است كه از آنها تقاضا داريم 
تا نقاط داراى معضالت بيشتر را در اولويت قرار 
بدهد؛ معاونت بهداشت نقاط خطر را شناسايى 
پروژه  اجراى  اولويت  در  را  آنها  بايد  كه  كرده 

هاى خود قرار بدهند.

سهم خوزستان از محل 
فروش نفت افزايش يافت

رئيس مجمع نمايندگان خوزستان گفت: 2 درصد 
سهم خوزستان از محل فروش نفت به 3 درصد 
افزايش يافته است. عباس پاپى زاده بالنگان   در 
حضور  با  شادگان  ملى  روز  همايش  چهارمين 
استاندار و جمعى از نمايندگان استان خوزستان 
با اشاره به برخى از اقدامات اظهار داشت: اينكه 
دولت نتوانست از مجلس راى  وزير پيشنهادى 
بگيرد و از غافله راى اعتماد جا ماند نشانه قدرت 

و مطالبه گرى مردم خوزستان است.

وى در ادامه با اشاره به اتحاد خوب نمايندگان 
برنامه  ششم  قانون  در  افزود:  خوزستان  استان 
همه  براى  كه  شد  گنجانده   112 ماده  توسعه 
مناطق عملياتى رديف بودجه اى براى توسعه اى 

خاص در اين مناطق در نظر گرفته شده است.
منابع  و  آب  كشاورزى،  كميسيون  سخنگوى 
طبيعى مجلس شوراى اسالمى در ادامه بيان كرد: 
نفت  فروش  محل  از  خوزستان  سهم  درصد   2
به 3 درصد افزايش يافته است و بيش از هزار 
استان  اعتبارات  به  طريق  اين  از  تومان  ميليارد 

خوزستان افزايش داده شده است.
وى در همين اتباط توضيح داد: اين ميزان افزايش 
و  تملك  كل  بودجه  برابر  چند  حدود  اعتبار 
دارايى استان است كه همين امر سبب راه اندازى 

بسيارى از پروژه ها در استان مى شود.
با  كرد:  بيان  خوزستان  نمايندگان  مجمع  رئيس 
پيگيرى هاى نماينده شادگان و استاندار خوزستان 
حقابه  كه  شدند  متقاعد  دست  باال  شهرستان   5

شادگان رعايت شود.
نماينده مردم دزفول در مجلس شوراى اسالمى 
با بيان اينكه براى برطرف كردن مشكالت مردم 
معتقدم  كرد:  تصريح  مى كنيم،  تالش  شادگان 
خوزستان  امنيت  شوند  آباد  اگر  مرزى  مناطق 
امنيت  نيز  خوزستان  امنيت  و  مى شود  تامين 

كشورمان است.

گردو خاك 49 نفر را در اهواز 
راهى بيمارستان كرد

قائم مقام رئيس دانشگاه جندى شاپور اهواز گفت: 
به دنبال وقوع گرد و غبار صبح امروز 49 نفر با 
عارضه تنگى نفس به مراكز درمانى زيرمجموعه اين 

دانشگاه در اهواز مراجعه كردند.
رمضان احدى افزود: در نوبت صبح امروز 49 نفر با 
عارضه تنگى نفس به بيمارستان هاى شهر مراجعه 

كردند كه بيشتر آنها بيمارى زمينه اى داشتند.
وى با اشاره به اينكه بيمارستان گلستان اهواز با 
10بيمار بيشترين مراجعه كننده را داشته گفت: بيشتر 
افراد مراجعه كننده بزرگسال بودن، تعداد مراجعه 
كنندگان با عارضه تنگى نفس نسبت به سال هاى 
گذشته كاهش داشته است. بنابر اين گزارش و بر 
زيست  محيط  حفاظت  كل  اداره  اطالعيه  اساس 
ساعت 12  در  ريزگردها  غلظت  ميزان  خوزستان 
روز جمعه در شهر اهواز به2141 ميكروگرم بر متر 
مكعب و بيش از 14 برابر حد مجاز رسيد. روز 
گذشته نيز به علت وزش باد و فعال شدن كانون 
هاى جنوب شرق اهواز مدارس و مراكز آموزش 
ماهشهر،  خرمشهر،  آبادان،  اهواز،  شهرهاى  عالى 
آزادگان،  دشت  باوى،  حميديه،  كارون،  شادگان، 

هويزه، هنديجان، اميديه و رامشير تعطيل شد.
بنا به گفته اداره كل هواشناسى استان خوزستان 

منشا اين ريزگردها كانونى در عراق است.
 150 هوا  در  معلق  ذرات  ميزان  نرمال  شاخص 

ميكروگرم بر متر مكعب است.

نويد قائدى

مدير كل راه آهن جنوب گفت: 60 گذرگاه غيرمجاز در تقاطع جاده و راه آهن در شبكه ريلى راه آهن جنوب
 وجود دارد كه هر كدام از اين گذرگاه ها مى تواند حادثه آفرين باشد.

 برادر گرامى جناب آقاى
اسماعيل جليلى

با اهداء سالم و آرزوى توفيق
بدين وسليه انتصاب به جا و شايسته حضرتعالى را 

به عنوان "معاون وزير اقتصاد" كه مبين مراتب تعهد، 
شايستگى و تجارب ارزنده تان در سطوح مختلف 

مديريتى مى باشد را صميمانه تبريك و تهنيت عرض 
مى نمايم، اميدوارم همچون گذشته در راستاى 

تحقق اهداف ارزشمند نظام مقدس جمهورى اسالمى 
همواره موفق و مويد باشيد

عبدالرحيم كيوانى
 مديريت شعب بانك ملت استان بوشهر

امسال جشنواره  گل نرگس بهبهان در سطح ملى برگزار مى شود



شرط سرايدار «جنت آباد» براى مناظره با كواكبيان!
پس از آن كه «مصطفى كواكبيان» نمايندهى مجلس، گفت «اگر احمدى نژاد قرص 
روانگردان نخورده، او را به مناظره دعوت ميكنم»، كانال تلگرامى «حميد بقايى» 
معاون احمدى نژاد، در كنايهاى به او اعالم كرد «سرايدار ساختمان جنت آباد» 
آمادهى مناظره با كواكبيان است اين كانال نوشت: «در پى تقاضاى مناظره توسط 
مصطفى كواكبيان در پشت تريبون در دانشگاه مالير، آقاى شفيع سرايدار ساختمان 
جنت آباد براى مناظره با اين نماينده مجلس به شرط ارائه گواهى سالمت از 
روانپزشك (كه 48 ساعت از صدور آن نگذشته باشد) اعالم آمادگى كرد»./انصاف 

نيوز

كار سازماندهى نيروهاى شهادت طلب 
خارج از كشور با سردار سليمانى است

حجت االسالم والمسلمين محمد محمدى گلپايگانى عصر امروز در جلسه شوراى 
ادارى استان كرمان با بيان اينكه وجود رهبرى زاهد باعث مى شود فرزندانى 
همچون سردار سليمانى تربيت شود تصريح كرد: حتى در خارج از كشور نيز 
افرادى هستند كه آماده شهادت و دفاع از كيان اسالم و نظام اسالمى هستند و 
كار سازماندهى تشكيالتى آنها با سردار سليمانى است. حجت االسالم والمسلمين 
محمدى گلپايگانى با اشاره به اينكه عدهاى كج فهم مى گفتند كه چرا بايد در سوريه 
و عراق بجنگيم گفت: حضرت آقا فرمود كه اگر ما در جاهاى دور و در خارج از 

گود نجنگيم بايد در داخل كشور با آنها وارد جنگ شويم./تسنيم

اصالح طلبان مشهد: ما احمدى نژاد را دعوت نكرديم
اصالح طلبان خراسان رضوى، دعوت از احمدى نژاد براى سفر به اين استان را 
تكذيب كردند. پيش از سفر محمود احمدينژاد به خراسان رضوى، اطالعيهاى 
در فضاى مجازى منتشر شد كه در ادعايى عجيب «جمعى از اصالح طلبان 
خراسان بزرگ» به عنوان مدعونين احمدى نژاد معرفى شده بودند. با اين حال 
بالفاصله گروهها و جريانهاى سياسى اصالحطلب مشهد اين دعوت نامه را 
تكذيب كردند.در بيانيه جوانان اصالحطلب مشهد آمده است: جريان ورشكسته 
احمدى نژاديزم كه اين روزها از براى حيات دوباره خود درقدرت، دست به هر 
ريسمان پوسيدهاى مى آويزد؛ در تداوم روند بى اخالقيهاى ويژه خود اين بار با 
جعل فاحش نام جريان ريشه دار اصالحطلبى خراسان را دستاويز دعوت از مردم 
مشهد جهت عقده گشاييهاى خود قرار داده است.رفتارى كودكانه و مضحك كه 
در انتخابات رياست جمهورى اخير نيز ديده شد و تنها اسباب مطايبه و خنده 
مردم را فراهم آورد. بدين وسيله اعالم ميداريم برهمگان پر واضح و مبرهن است 
كه جريان اصالح طلبى هيچ گونه سنخيتى با شخص آقاى محمود احمدينژاد و 
حاميانش نداشته و ندارد.گفتمانى كه آبرو و اعتبارش را از خط درخشان آرمانهاى 
انقالب اسالمى و آزادمردان راست قامت و ايستادگى بر سر منافع ملى گرفته است، 
هيچ زمانى سرمايه اجتماعياش را بر سر بازاره مكاره سياست آن هم براى جماعتى 

كه امروز نقاب اپوزيسيون زده اند چوب حراج نخواهد زد./ايلنا

علم الهدى: كنسرت و نوازندگى 
مختلط محرك آسيب هاى اجتماعى است

آيت اهللا سيد احمد علم الهدى روز پنجشنبه همزمان با روز دانشجو در ’همايش 
رسالت دانشجو در دهه پيشرفت و عدالت‘ در دانشكده پزشكى مشهد در مورد 
برگزارى كنسرت در مشهد نيز گفت: هويت اجتماعى اين شهر بايد محفوظ باشد. 
اگر بخواهيم آن را بر هم بزنيم از بسيارى از مزاياى مقدس آن نمى توانيم استفاده 
كنيم. اجراى برنامه ها در هر شكل بايد با هويت شهرى سنخيت داشته باشد. علم 
الهدى افزود: كنسرت، نوازندگى و برخوردهاى احساسى در برابر نوازندگيهاى 
مختلط محرك آسيبهاى اجتماعى است در حالى كه فضاى پارك محرك اين 

آسيبها نيست. وى ادامه داد: مظلومترين هنر هنرى است كه در استخدام ابتذال 
درآيد. به عنوان منادى اين مساله هستم و به عنوان منجى و وارد اين قضيه شدم 
تا هنر از استخدام ابتذال درآيد. بزرگترين حركت انقالب فرهنگى اين بود كه هنر 
را از استخدام ابتذال بيرون آورد. ما دشمن هنر نيستيم بلكه دوست هنر هستيم و 
برخى هنر دزدند و ما با اينها مخالفيم. امام جمعه مشهد بدون توضيح بيشتر گفت: 
هم اكنون كارگروهى در شوراى فرهنگ عمومى در حال بررسى موضوع كنسرت 

است./ايرنا

روايتى از نامه رئيس سيا به قاسم سليمانى
عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى گفت: اقتدار سردار سليمانى ثمرهاى از سه 
قطره خون پاكى است كه در اين دانشگاه در 16 آذر به زمين ريخت.عزت اهللا 
ضرغامى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى با اشاره به اينكه در دوران قبل از 
انقالب، آمريكايى ها در كشور ما حقوق ويژه اى مانند كاپيتوالسيون داشتند كه 
اگر يك فرد معمولى آمريكايى يك مقام ارشد در كشور به قتل ميرساند و ايران 
حق نداشت او را در داخل محاكمه كند، گفت: اما امروز ميبينيم كه مسئله كامال 
برعكس شده و وقتى كه رئيس سازمان جاسوسى آمريكا به يك مقام نظامى ايرانى 
نامه مينويسد او با آرامش خاطر و اقتدار ميتواند بدون اينكه نامه را باز كند آن را 
برگرداند.عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى رفتار سردار سليمانى در خصوص 
برگرداندن نامه رئيس سازمان جاسوسى آمريكا را ثمره قطره قطره خون پاك سه 

شهيدى خواند كه در روز 16 آذر به زمين ريخته شد./خبرآنالين
نگرانى «ابتكار» از ستاره دار شدن برخى دانشجويان

معاون زنان و امور خانواده رياست جمهورى با بيان اينكه آزادى بيان و پس از 
بيان از شروط اوليه پويايى و نشاط اجتماعى محسوب مى شود، گفت: خوشبختانه 
در دوران دولت يازدهم و دوازدهم شاهد برگزارى گسترده مراسم روز 16 آذر و 
فضاى بهتر اجتماعى و سياسى بودهايم؛ گرچه موانع و محدوديتهايى در اين زمينه 
ديده ميشود و ستاره دار شدن و محدوديت براى ادامه تحصيل برخى دانشجويان 
نگرانيهايى را به وجود آورده، اما با اطالع و پيگيرى جدى وزير علوم، تعدادى از 

اين موارد كاهش يافته و روند ستاره زدايى ادامه دارد./ايسنا 

علت انتخاب استانداران غير بومى
معاون سياسى وزير كشور گفت: در دولت قبل استاندار بومى انتخاب شد اما 
معايبى در اين زمينه وجود داشت و مقرر شد در دولت دوازدهم استاندار بومى 
انتخاب نكنيم.اسماعيل جبارزاده معاون سياسى وزير كشور درباره دليل انتصاب 
استانداران غيربومى از سوى وزارت كشور، اظهار كرد: در دولت يازدهم انتخاب 
استانداران به صورت بومى انجام شد اما معايبى در اين زمينه وجود داشت كه 
بر اساس ارزيابيهاى انجام شده تصميم گرفتيم در دولت دوازدهم براى استان ها 
استاندار بومى انتخاب نكنيم.وى با اشاره به معايب انتخاب استانداران بومى ادامه 
داد: ممكن است همه استانها بر اساس شرايط خود، با مشكالتى مواجه باشند، 
متاسفانه در برخى استانها بخشى از انرژى استاندارها صرف رسيدگى به حواشى 
مختلف مى شود در صورتى كه استاندار مسئوليت هماهنگى امور استان را بر عهده 

دارد./باشگاه خبرنگاران
توضيح شهردارى درباره شايعه تخريب «كافه نادرى»

در پى حواشى ايجاد شده پيرامون تخريب كافه نادرى روابط عمومى شهردارى 
منطقه 12 در اطالعيه اى اعالم كرد كه ماموران شهربان و حريم بان در محل كافه 
نادرى مستقر شده اند. شهردارى منطقه 12 اعالم كرد: برابر دريافت اخبار غيررسمى 
در فضاى مجازى مبنى بر تخريب ديوار كافه نادرى در ساعات آينده بنا به دستور 
شهردار منطقه 12، دستور نظارت دقيق و برخورد قاطع و احتمالى با متخلفين صادر 
شد. الزم به ذكر است در اين خصوص شهردارى منطقه 12 ضمن حساسيت 

فراوان نسبت به ملك ارزشمند و ثبتى كافه نادرى، هيچ گونه مجوزى صادر نكرده 
و مالكين بايد در صورت ضرورت و پس از تشخيص و تاييد كارشناسان طرح 
پيشنهادى مرمت، احيا و يا حتى تخريب خود را ارائه دهند تا پس از تاييديه ميراث 
فرهنگى استان تهران اقدامات الزم انجام شود. در ادامه اعالم شد: همكاران شهربان 
منطقه 12 از ساعت 12 بامداد امروز در محل كافه نادرى به دستور شهردار منطقه 

12 و در راستاى حفاظت از ميراث فرهنگ شهر مستقر هستند./ايسنا

پاسخ ديرهنگام رييسى: چندبرابر ماليات،
 به مناطق محروم كمك ميكنيم

ابراهيم رئيسى گفت: اتهامات زيادى به ما زده مى شود كه اگر بخواهيم پاسخ دهيم 
بايد ديگر كارها را تعطيل كنيم.حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضوى در مراسم روز دانشجو كه در دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد گفت: 
دانشجويان بايد مراقب آفت هايى از جمله سوء استفاده جريان هاى سياسى از آنها 
باشند كه براى كسب قدرت تالش مى كنند. مجموعه هاى دانشجويى با تكيه بر 
علم و دانش حركت كنند و سطحى نگر نباشند. وى گفت: تالش مى كنيم در حوزه 
رسانه اقدامات مهمى را به انجام رسانيم تا بتوانيم پيام رضوى را به همه منتقل كنيم. 
رييسى در بخش ديگرى از سخنانش گفت: مردم عليه آستان قدس سخن نمى 
گويند و چند سايت خاص موضوعاتى از جمله ماليات را مطرح مى كنند. امام 
راحل دستور دادند آستان قدس و شركت هاى تابعه از ماليات معاف هستند.رئيسى 
گفت: ما هم اكنون ماليات ارزش افزوده و تكليفى را پرداخت و چند برابر ماليات 
در مناطق محروم خدمت رسانى مى كنيم. در راستاى شفافيت، موسسه اى خارج 
از آستان قدس را مامور به حسابرسى كرديم و مجامع عمومى همه مجموعه هاى 
وابسته را تشكيل داديم. شفافيت اقدامات آستان قدس به ميزانى است كه تالش 
مى كنيم ميزان درآمد و هزينه كرد موقوفات را اعالم كنيم.وى گفت: ميزان نذورات 
آستان قدس در انتهاى سال 95 بيش از 21 درصد افزايش يافته و دليل آن ارائه 

خدمات به محرومان و اعتماد خيران و مردم بوده است./خبرآنالين

دانشگاه قم تفكيك جنسيتى ندارد
در پى مطالبات صنفى و تشكلى و اعتراض برخى دانشجويان دانشگاه قم به 
روند برگزارى مراسم روز دانشجو در اين دانشگاه، مسئوالن دانشگاه بر عدم 
وجود هرگونه منع در برگزارى برنامه هاى دانشجويى به صورت مشترك ميان 
دانشجويان دختر و پسر در دانشگاه قم و نيز پيگيرى مطالبات صنفى دانشجويان 
تاكيد كردند. ابراهيمى، دير روابط عمومى دانشگاه قم در پايان خاطرنشان كرد: 
پرديس خواهران دانشگاه قم يك بخش مستقل است، ساختار و چارت سازمانى 
مشخص و مديريت خود را دارد، با اين شرايط در اصل چيزى به عنوان تفكيك 
جنسيتى در دانشگاه قم نيست بلكه دو واحد مستقل يكى براى پسران و يكى براى 

دختران وجود دارد./ايسنا

آيت اهللا نورى همدانى: مبارزه با بدحجابى ضرورى است
آيت اهللا حسين نورى همدانى  در ديدار دبير ستاد امر به معروف و نهى از 
منكر با بيان اينكه مسئله امر به معروف و نهى از منكر يكى از موضوعات 
بسيار مهم است، با اشاره به اهميت تشكيل وزارتخانه اى به نام امر به معروف 
و نهى از منكر گفت: اين وزارت بايد با منكرها در رده هاى مختلف مقابله 
كند و هر كس مرتكب منكر است پاسخگو باشد. بارها بيان شده ديركرد 
ربا و حرام است و ربا از گناهان كبيره محسوب مى شود ولى بانك ها ربا 
دريافت مى كنند و به اين امر گوش نمى دهند. آيت اهللا نورى همدانى مبارزه با 
بدحجابى را ضرورى دانست و تأكيد كرد: بايد براى احياى معروف ها و از 
بين بردن منكرها قيام شود و بدانيد در نظام اسالمى زندگى مى كنيد و بايد 

تمام معروف ها عملى و منكرها ريشه كن شود./فارس

معاون احمدى نژاد رئيس جوان
 شوراى سياستگذارى ائمه جمعه ميشود

جايگزين  است  قرار  دماوندى،  ساله  روحانى 53  اكبرى،  على  محمدجواد 
سيدرضا تقوى 71 ساله در شوراى سياستگذارى ائمه جمعه شود تا رياست 
امور  در  احمدينژاد  محمود  معاون  روزگارى  كه  برسد  فردى  به  شورا  اين 
جوانان بود.على اكبرى كه يكى از اعضاى شوراى سياستگذارى ائمه جمعه 
است از سال 79 تاكنون با حكم رهبر انقالب به عنوان نماينده ايشان در 
هيئت  در  عضويت  دارد.  حضور  آموزان  دانش  اسالمى  انجمنهاى  اتحاديه 
مديره كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان، رياست مركز رسيدگى به 
امور مساجد از ديگر مسئوليت هاى اين روحانى دماوندى است.على اكبرى 
در دولت نهم محمود احمدى نژاد به رياست سازمان ملى جوانان منصوب 
شد. او در يكى از همايش هاى حاميان محمود احمدى نژاد براى انتخابات 
رياست جمهورى سال 88 با تمجيد از رئيس دولت نهم، روى كار آمدن اين 
دولت را «عنايت امام زمان» دانسته گفته بود: «سوم تير ماه سال 84 روزى 
عظيم در تاريخ انقالب اسالمى ايران به شمار مى رود كه در پى آن خورشيد 
انقالب اسالمى از پى ابرها دوباره طلوع كرد.»با روى كار آمدن دولت دهم 
على اكبرى در سمت معاون رئيس جمهور احمدى نژاد در امور جوانان قرار 

گرفت و تا پايان دولت دهم در اين پست باقى ماند./اعتمادآنالين

كمك 250 هزار يورويى يك ايتاليايى
 براى حفاظت از تخت جمشيد

عليرضا عسكرى رئيس دانشگاه هنر شيراز و عضو هيات علمى تاريخ دانشگاه 
شيراز به آخرين دستاوردهاى كاوش هاى باستانى در تل آجرى شهر پارسه 
(تخت جمشيد) اشاره كرد و گفت: (تل آجرى) يكى از محوطه هاى هخامنشى و 
ارزشمند فارس است كه بنا به كشفيات اخير دروازه ورودى شهر پارسه و تخت 
جمشيد بوده است. عسكرى رئيس دانشگاه هنر شيراز گفت: يك خير ايتاليايى بالغ 
بر 250 هزار يورو براي اقدامات حفاظتي تخت جمشيد هزينه مى كند. اين رقم 
به عنوان مجموعه كارهاي حفاظتى در تخت جمشيد هزينه مى شود. /خبرجنوب 

روحانى عافيت طلبى را به محبوبيت
 در بين مردم ترجيح مى دهد

سياسى  عافيت طلبى  با  رابطه  در  اصالح طلب  سياسى  فعال  نيا،  تاجر  على 
حسن روحانى گفت: با توجه به اينكه پيش روى آقاى روحانى سرنوشت 
روساى جمهورى قبلى قرار دارد، بنابراين او بين حضور دائمى در حاكميت 
و محبوبيت در بين مردم - با خروج از حاكميت كه سرنوشت آقاى خاتمى 
است و درواقع منفور بودن و باز خروج از حاكميت كه بدترين شكلى است 
كه امروز آقاى احمدى نژاد بيشتر به آن متصل است - گزينه اول را انتخاب 
مى كند كه همان حضور در حاكميت است. خصوصاً اينكه سال هاى پيش رو 
سال هاى مهم و سرنوشت سازى براى جمهورى اسالمى محسوب مى شود. 
روحانى تالش مى كند، تعاملش با حاكميت به گونه اى باشد كه در عرصه قدرت 
حضور داشته باشد، اين مسئله اگر توأم با همراهى مردم و محبوبيت در بين افكار 
عمومى باشد، بهتر است، اما در صورتى  كه بين اين دو مخير شود، به نظر مى رسد 
بخش اول را بر خواهد گزيد. واقعيت اين است كه نوع مواجهه اى كه آقاى 
روحانى بعد از دور دوم انتخابات رياست جمهورى انجام داد، نشان مى دهد كه 
رضايت مؤثرين در قدرت از اهميت باالترى نسبت به رضايت مردم برخوردار 
است و اين مسئله را جهت اثرگذارى در مجموعه كشور مهم تر مى داند. احساس 
آقاى روحانى اين است كه اگر قرار باشد تغيير و تحولى به سمت مثبت در كشور 
صورت گيرد و او هم در آن نقش داشته باشد، بايد در قدرت باقى بماند تا توانايى 

تأثيرگذارى را داشته باشد./ رويداد24
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سى سيا

ــر جنگ ها،  ــالمى درگي ــورهاى اس ــرايطى كه كش در ش
ــتند، ترامپ با  ــابقه اى هس اختالفات و بحران هاى بى س
ــابقه  ــفارت آمريكا به قدس، بى س اعالم تصميم انتقال س
ــن صحنه از انزواى جهانى دولت آمريكا را به نمايش  تري

گذاشت.
اعالم تصميم دونالد ترامپ مبنى بر انتقال سفارت اياالت 
متحده آمريكا از تل آويو به شهر قدس(اورشليم)مخالفت 

هاى گسترده جهانى را در پى داشته است.
ــيارى  اين تصميم دولت ترامپ با وجودى كه به گمان بس
ــيار كم  ــدن آن بس از ناظران و تحليلگران امكان عملى ش
خواهد بود اما تا اينجاى كار تنها با موافقت كابينه راست 
ــت وزير اسراييل مواجه شده  گراى بنيامين نتانياهو نخس
ــدام دولت اياالت متحده  ــور ديگرى با اين اق و هيچ كش
آمريكا همراهى نكرده و بسيارى از كشورها آن را محكوم 

كرده يا دستكم از اين تصميم ابراز تاسف كرده اند.
ــورهايى كه در 24 ساعت گذشته با اين تصميم  صف كش
ــترده  ــيار گس ــد ترامپ اعالم مخالفت كرده اند بس دونال
است؛ از كانادا و بريتانيا گرفته تا همه كشورهاى اروپايى 
ــطينى و حتى  ــنگتن تا گروه هاى مختلف فلس متحد واش
متحدان عرب آمريكا در منطقه از جمله  كشورهايى چون 
عربستان سعودى و اردن و البته جمهورى اسالمى ايران.

ــور هايى كه  ــكيل يك موضع واحد بين همه اين كش تش
ــمنى هاى عميقى  ــا در بين آنها اختالفات و گاه دش بعض
وجود دارد (همانند ايران و عربستان) مرهون ماجراجويى 
ــايى رسمى شهر اورشليم (قدس)  جديد ترامپ در شناس
ــفارت  ــراييل و آغاز فرايند انتقال س به عنوان پايتخت اس
ــت؛ اقدامى كه  ــهر اس ــه آمريكا از تل آويو به اين ش خان
ممكن است در نهايت عملى نباشد و يا در صورت عملى 
شدن هم سالها به طول بينجامد و حتى در صورت عملى 
ــدن نهايى از بيم جلوگيرى از عملى شدن تهديدات و  ش
ــتر شبيه  حمالت احتمالى، به يك مقر نظامى - امنيتى بيش

باشد تا يك سفارت خانه و مكان ديپلماتيك.
ــم ”نابخردانه“ كه تبعات منفى  ــپ با اعالم اين تصمي ترام
گسترده اى روى ديپلماسى بين المللى واشنگتن و تحميل 
انزواى بيشتر به واشنگتن در صحنه جهانى خواهد داشت، 
ــت  ــان داد به هر قيمت و هزينه اى حاضر به  از دس نش
ــعارها و وعده هاى انتخاباتى خود نيست؛  ــيدن از ش كش
ــم هزينه هاى گزافى بر دوش  ــى اگر اجراى آن تصمي حت

اياالت متحده آمريكا بر جاى گذارد.

ــت بيش  ــان داد، او با وجود گذش ــدام ترامپ نش اين اق
ــت جمهورى 2016  ــال از اتمام انتخابات رياس از يك س
ــان در حال و هواى  ــن انتخابات همچن ــروزى در اي و پي
ــراى او موضوعات مربوط به  ــير مى كند و ب انتخاباتى س
ــت؛ بر خالف آنكه  ــى برخوردار اس آن از اولويت اساس
ــتمداران و روساى كشورهايى كه با  به طور طبيعى سياس
ــوند به محض راه يابى  ــتقيم مردم انتخاب مى ش راى مس
ــايل و امور كشوردارى و  ــند قدرت آن قدر با مس به مس

ــتمى و مسايل  چالش تصميم گيرى هاى لحظه اى و سيس
ــات  ــران هاى داخلى و خارجى و حضور در جلس و بح
ــتگذارى و سفرهاى داخلى و خارجى مواجه  متعدد سياس
ــى و طبيعى به يكباره از فضاى  ــوند، كه به طور كل مى ش
انتخاباتى پيش از رسيدن به مسند قدرت فاصله مى گيرند 

و به تمشيت امور كشور همت مى گمارند.
ــاله در يك سال گذشته محقق  اما در مورد ترامپ اين مس
نشده و رييس چهل و پنجم كاخ سفيد همچنان با مسايل 
و موضوعات و حتى پرونده قضايى انتخابات كلنجار مى 
رود و در فضاى آن تنفس و اقدام مى كند و هر از گاهى 

ــم نثار رقيب  ــرى خود ”متلكى" ه ــاب توييت هم در حس
انتخاباتى سابق خود (هيالرى كلينتون) مى كند.

هنوز پرونده رسيدگى به اتهام دخالت روسيه در انتخابات 
ــه عنوان جدى ترين تهديد عليه ترامپ در  اخير آمريكا ب
دستگاه قضايى و كنگره آمريكا در حال رسيدگى است و 
ــايد تا حدودى بيرون نيامدن او از فضاى  از اين حيث ش

انتخاباتى قابل توجيه هم باشد.
ــان داد او تا  ــر روى اعالم تصميم ديروز ترامپ نش به ه
ــه ميزان حاضر و مايل به همكارى با تندروترين جناح  چ
سياسى اسراييل ( كه نتانياهو نماد آن محسوب مى شود) 

ــرار گرفتن در مقابل اراده  ــت، و در اين راه ابايى از ق اس
متحد جامعه جهانى ندارد.

 با وجودى كه ترامپ امضاى خود را پاى طرحى گذاشته 
ــال ها پيش در كنگره آمريكا تهيه شده است، اما به  كه س
احتمال قريب به يقين جز او هيچ رييس جمهورى چه از 
حزب دموكرات و چه حتى از حزب جمهوريخواه حاضر 

به انداختن امضا در پاى چنين طرحى نمى بود.
ــال گذشته هم، دنيا و افكار عمومى جهان  البته در يك س
به اين قبيل رفتارها و اقدامات و گفتارهاى رييس جمهور 
جديد آمريكا عادت كرده است و شايد اگر رييس جمهور 

ديگرى چنين كارى مى كرد، دنيا جديت موضوع را بيشتر 
ــورهاى  حس كرده و افكار عمومى جهانى به ويژه در كش
اسالمى و عربى واكنش شديدترى نسبت به آن نشان مى 
ــال از جانب فردى با  ــتور اين انتق ــد؛ اما  صدور دس دادن
ــى ترامپ شايد اين ُحسن را  در شرايط  مختصات و مش
ــر از تصميمات و  ــياق برخى ديگ ــه به س ــى دارد ك كنون
ــت ها و رفتارهاى نامتعادل و متعارض او، كمتر از  سياس

سوى دنيا جدى گرفته مى شود.
ــت  ــاره به يك نكته هم خالى از فايده نيس در پايان اش
ــطين در نيم قرن  ــاله فلس ــه وضعيت و مس و آن  مقايس
ــته پس از پايان جنگ  ــته است؛ در نيم قرن گذش گذش
ــن 1967)،  ــراييل (در ژوئ ــراب و اس ــش روزه اع ش
ــاى زيادى در  ــاهد افت و خيزه ــطين ش ــوع فلس موض
ــكار عمومى جهان  ــى جهان به ويژه در اف افكار عموم
ــا بحران هاى  ــت و هم اينك ب ــالم و عرب بوده اس اس
ــت و فوريت  ــالم، اولوي ــترده موجود در جهان اس گس
سابق خود را از دست داده؛ براى مثال كيست كه امروز 
ــرارى از ميانمار به  ــزار پناهجوى ف ــت صدها ه وضعي
ــوء  ــگالدش، يا ميليون ها يمنى گرفتار محاصره و س بن
ــار آوارگى و  ــوريه اى گرفت ــا ميليون ها س ــه و ي تغذي
ــى و... را از وضعيت يك  ــگ زدگ ــى خانمانى و جن ب
ــرقى قدس، كرانه باخترى  فلسطينى ساكن در بخش ش

ــد؟ ــر نبين ــزه بدت ــه غ ــى باريك و حت
ــابقه ترين  ــالمى نيز گرفتار بى س ــور هاى اس البته كش
ــتند و در همين  درگيرى هاى داخلى در ميان خود هس
ــديد نزاع هايى به عمق و وسعت بى  ــاهد تش منطقه ش
سابقه اى هستيم؛ نزاع هايى كه برادران سابق (همچون 
ــابق  ــعودى) را به جان هم انداخته و رقباى س قطر و س
ــر بدل كرده  ــمن يكديگ ــعودى) را به دش ــران و س (اي
ــرايط پيچيده و  ــت كه در اين ش ــت و پرواضح اس اس
ــوب گونه در منطقه است كه مانورهايى چون اقدام  آش
ــى يابد و نكته  ــترى م ــروز ترامپ امكان تحقق بيش دي
ــتى از كشورهاى  پايانى اينكه اگر تنها ترامپ امروز ليس
ــف اقدام ديروزش را ببيند و به ناهمگونى موجود  مخال
ــوف يابد كه تنها  ــرده و بر اين نكته وق ــه ك در آن توج
ــتقبال كرده،  ــو از  تصميم ديروز او اس ــن نتانياه بنيامي
ــابقه آمريكا در  ــتكم كم س ــابقه يا دس بر انزواى بى س

ــتر پى بِبَرد. ــت جهانى بيش سياس
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احمدى نژاد را جدى نگيريم اما ...
محمود احمدى نژاد يك بار ديگر به سبك دوران صدارت 
ــى را با بيان نقد هاى بى محابا  ــود جامعه و افكار عموم خ
ــگفت زده كرد،او قوه قضاييه و مقننه  و ساختار شكنانه ش
را به سبب حضور برادران الريجانى مورد حمله قرار داده 
ــئله و رويكرد احمدى نژادى ها كه مسبوق  است، اين مس
به سابقه هم هست در قالب و بستر دو قطبى سازى جامعه 
و فعال كردن گسل ها و شكاف هاى اجتماعى و اقتصادى 
به دنبال بهره بردارى حداكثرى سياسى و تقويت توان چانه 

زنى براى باقى ماندن در عرصه سياست است.
ــى از انسداد  ــا تفكر و گفتمان احمدى نژادى ها ناش اساس
ــاح هاى محافظه كار و اصالح طلب بود كه عدم توجه  جن
و اعتناى الزم از سوى هر دوجناح به طبقات و دهك هاى 
ــدن جربانى را فراهم  ــن جامعه موجبات ظهور و برام پايي
ــه دل در گرو محافظه  ــت، ن كرد كه نه چپ بود و نه راس
كاران داشت و نه توان نشست و برخاست با اصالح طلبان 

را در ظرفيت و رويكرد خود مى ديد.
ــازى فقر و غنا، ظالم و مظلوم  اگر روزگارى در دو گانه س
ــرافيت و توده گرايى احمدى نژاد كوشش كرد كه در  و اش
ــنى  ــمى براى خود هويت و پوزيش ــل با آيت اهللا هاش تقاب
ــت اهللا فقيد او مى  ــار و در نبود آي ــا كند، اين ب ــت و پ دس
ــد با هدف قرار دادن الريجانى ها بار ديگر با بازتوليد  كوش
ــكاف بر موج انشقاق افكنى در جامعه سوار شود  همان ش
ــينى و دور كارى او اين بار  ــه همچون ماجراى خانه نش ك

هم طرفى نخواهد بست.
اما واقعيت اين است كه از يك خطر عمده نبايد غافل شد، 
ــم در ذيل ان تعريف  ــر بزرگ كه احمدى نژاد ه اين خط
ــم است. گفتمانى كه مى كوشد با  مى شود احمدى نژاديس
ــى يا  ــتحاله يك پرونده حقوقى به سياس فرار به جلو و اس
ــخصى از  ــتن آن به خصومت و حب و بغض ش فرو كاس

پاسخگويى در برابر افكار عمومى خود را برهاند.
ــمن توسعه گرايى و  ــوى ديگر احمدى نژاديسم دش از س
تحول خواهى است. اين گفتار و گفتمان تالش مى كند با 
تعريف جايگاه فراجناحى البته از منظر منفى آن و همچنين 
ــت و جامعه هم مانند  ــط بين حاكمي حذف نهاد هاى واس
ــكل ها با دامن زدن به تقويت جامعه توده اى  احزاب و تش
ــكل بر مركب مراد خود سوار شود و بر همين مبنا  و بى ش
هر چند گاهى با جنجال و غوغا ساالرى و تقابل و تهاجم 
به نهادهاى حاكميتى مى كوشد خود را در عرصه رسانه اى 
و سياسى كشور حفظ كند. احمدى نژاد حمايت يكجانبه و 
ــت سر خود داشت اما اين بار  متعصبانه اصولگرايان را پش
از اين عنصر مهم بى بهره است .نبايد او را جدى گرفت اما 
به جد معتقد هستم احمدى نژاديسم را بايد تهديدى جدى 
ــعه خواهى و دموكراسى خواهى كشور بايد  در فرايند توس

تلقى كرد.

شـت ا د د يا پژمان گرامى

مازيار آقازاده
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كارون

پايان  در  خادمى  اهللا  هدايت 
مجمع  روزه  يك  بازديد 
نمايندگان خوزستان از شادگان 
در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينكه در بخش راه به خوزستان 
كرد:  تصريح  است،  شده  ظلم 
اكنون از نظر اتوبان ها، آزادراه 
ها و خطوط ريلى تنها جايى كه 
خيلى كار خاصى در آن انجام 
خوزستان  استان  شود،  نمى 
قم،  بين  مزايا  اين  همه  است. 
اصفهان، تهران، خراسان، شمال 

و تبريز وجود دارد.
آثار  اينكه  از  گاليه  با  خادمى 
براى  نفت  محيطى  زيست 
در  داد:  ادامه  است،  خوزستان 
نفت  بيشترين  كه  نفت  بخش 
خوزستان  در  كشور  انرژى  و 
توليد مى شود، چه منفتى براى 

استان داشته است؟ ارزش افزوده فروش نفت را به اين استان 
اختصاص نمى دهند و فقط براى استان محل فروش آن را 

لحاظ مى كنند.
وى بيان كرد: سد گتوند خوزستان را روى كوه نمك احداث 
كردند و تمام خاك حاصلخيز مردم شور شد؛ همچنين نخل 
هاى استان از بين رفته و سوختند. اين سد به صورت كلى 

محيط زيست و اكوسيستم خوزستان را به هم زد.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
يك بيمار نيازمند به انجام يُد درمانى امكان مداوا در استان 
خوزستان را ندارد و بايد با يك نامه به استان هاى هرمزگان، 
يُد  اتاق  يك  حتى  خوزستان  كند.  مراجعه  اصفهان  و  تهران 
درمانى نداشت و قرار بوده كه علوم پزشكى اهواز پيگيرى 

كند كه از نتيجه آن بى خبر هستم.
و  برده  را  خوزستان  هاى  آب  اينكه  از  گاليه  با  خادمى 

گفت:  است،  اجرا  حال  در  اكنون  هم  نيز  آباد  بهشت  طرح 
آب خوزستان براى شرب، كشاورزى و بازى هاى ساحلى 
به خارج از استان منتقل مى شود؛ براى برخى از شهرهاى 
كويرى كشور رودخانه، ساحل و يا حتى ويالهاى ساحلى 

ساخته اند.
وى عنوان كرد: ما خوزستانى ها خودمان را يك خوزستانى 
استان  اين  در  قومى  نگاه  هنوز  چون  متأسفانه  و  دانيم  نمى 
بى  ما  به  چنين  اين  نداريم  قبول  را  همديگر  و  دارد  وجود 
و  شوشترى  بختيارى،  عرب،  لر،  هر  اگر  كنند؛  مى  توجهى 
يا دزفولى خودش را خوزستانى بداند آن وقت به پيشرفت 

اصفهان مى رسيم.
به  ها  برخى  گفت:  آب  انتقال  از  دوباره  انتقاد  با  خادمى 
خوزستانى ها مى گويند از زمان شيخ بهايى حق آبه داريم و 
بايد به ما آب بدهيد؛ آن وقت وضع شادگان بايد اينطور باشد 
و چه كسى فكرش را مى كند كه اين شهر چنين وضعيت 

بدى دارد.
جاى  به  اشتباها  امروز  افزود:  وى 
شديم،  شادگان  شهر  وارد  تاالب، 
آسمان  از  را  مردم  سرى  يك  انگار 
با چترباز بدون هيچ چيزى به سمت 
يك بيابان رها كردند. مردم شادگان 
بايد فقط در چهار تا خانه كلنگى و 
در  اين  و  كنند  مى  زندگى  بلوكى 

شأن خوزستان توانمند نيست.
در  باغملك  و  ايذه  مردم  نماينده 
با  گفت:  اسالمى  شوراى  مجلس 
خوزستان  مجلس  نمايندگان  اتحاد 
وزير  طرف  بى  تا  شديم  باعث 
پيشنهادى براى تصدى وزارت نيرو 
اين  نگيرد؛  اعتماد  رأى  مجلس  در 
اتحاد داشتن ها باعث حل مشكالت 
و معضالت مى شود به شرط اينكه 

استمرار داشته باشد.
راه  همه  اينكه  از  انتقاد  با  خادمى 
خوزستان به دليل عدم تخصيص بودجه تعطيل شده است، 
تصريح كرد: اين در حالى است كه همين هفته گذشته تنها 
در يك سرفصل مبلغ اعتبارى 350 ميليون دالر را به استان 

كرمان اختصاص دادند.
كابينه  در  را  كسى  ها  خوزستانى  ما  اينكه  از  گاليه  با  وى 
نداريم، اظهار كرد: تا دهه 60 همه به ايرانى بودنشان افتخار 
داشته و بودجه ها را به صورت عادالنه توزيع مى كردند ولى 
اكنون ديگر كسى نگاه ملى ندارد و هركسى وزير شد ابتدا به 

اختصاص بودجه شهر و استان خودش فكر مى كند.
نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى بيان 
براى  چون  كردم  امضا  را  كشور  وزير  استيضاح  نامه  كرد: 
برخى استان ها مشكالت زيادى را ايجاد كرده است؛ مثال 
يك درگيرى پتك در منطقه ما چند سالى طول كشيده و همه 

تبعيدى را به خوزستان مى فرستند.

جدى  تهديد  روزها  اين  كه  نمكى  طوفان 
مسؤوالن  و  شده  خوزستان  براى  زيست محيطى 
جنوب  در  شادگان  تاالب  خشكى  را  آن  داليل 
خوزستان و ورود پساب شركت هاى كشت نيشكر 

به آن عنوان مى كنند.
چند روزى است كه از روز ملى شادگان مى گذرد 
و آنچه در اين روز به سمع و نظر شادگانى ها و 
خوزستانى ها رسيد جز افزودن دردى بر دردهاى 

آن ها گويا چيزى ديگر دربر نداشت.
از مهاجرت 20 هزارنفرى شادگانى ها در پنج سال 
اخير گرفته تا بيكارى، نخيالتى خشك و تاالبى 
سر  بر  را  شادگان  نام  كه  چيزى  آن  شايد  بى آب. 
زبان ها انداخته باشد تاالب اين شهر باشد تاالبى 
بين المللى بانام همين شهر كه امروز حال و هواى 
آن هم دردناك است. اين تاالب در جنوب غربى 

ايران در جنوب شهر شادگان واقع شده است و از ديرباز دليل 
ارتزاق مردان و زنان خوزستانى بوده اما چند سالى است كه 
از  بيش  خوزستان  مى شود.  ديروز  از  بدتر  هرروز  روزگارش 
يك دهه است كه از بحران ريزگردها رنج مى برد و كم آبى و 
خشك شدن زمين هاى اطراف تاالب شادگان نيز يكى از داليل 
آن است. مسئله انتقال نامحسوس و محسوس آب هاى خوزستان 
هرچند قصه تازه اى نيست ولى تبعات آن باگذشت روزها و ماه ها 
بر چالش ها و معضالت اين استان افزوده و بعضى از شهرستان ها را 
با بحران روبرو كرده كه شهرستان شادگان مشمول اين قاعده است.

بحرانى كه از آن به نام طوفان نمك در خوزستان ياد مى شود و 
دير يا زود گريبان گير مردم استان هاى ديگر كشور خواهد شد.

حال  در  همچنان  كه  كارون  رودخانه  باالدست  از  آب  انتقال 
اجراست باعث مى شود كه بخش هاى شيرين تاالب بين المللى 
شادگان از بين بروند تا همچنان با خشك شدن اين تاالب در 
معرض طوفان هاى نمكى عالوه بر ريزگردها در خوزستان و 

استان هاى ديگر شود.

خطر بروز طوفان نمك
 در خوزستان وجود دارد

كه  است  معتقد  خصوص  همين  در  محيط زيست  فعال  يك 
اجراى طرح انتقال آب موجب مى شود كه بخش هاى شيرين 
و لب شور تاالب بين المللى شادگان از بين بروند و همان اتفاقى 
را كه در خصوص درياچه اروميه شاهد بوديم كه خشكى آن 
خطر بروز طوفان هاى نمكى را ايجاد كرده بود، در رابطه با تاالب 

شادگان نيز به وجود بيايد.
تاالب  آب،  انتقال  پروژه  اجراى  مى گويد:  دهكردى  شهرام 
شادگان را كه اكنون نيز وضع و حال وروز خوبى ندارد، بيشتر به 

سمت وسوى خطر بروز طوفان نمكى سوق خواهد داد.
اين در حالى است كه برخى از نمايندگان نيز بعد از بازديد از 
تاالب شادگان گفته اند كه در اين تاالب از 340 هزار هكتار فقط 
20 درصد آبگيرى داشته و اين نوع آبگيرى كه زهاب است يا 

آب رودخانه خود نيز جاى بحث دارد.

در تاالب شادگان هيچ گونه آبگيرى 
صورت نمى گيرد

نماينده مردم اهواز در مجلس در گفتگو با خبرنگار 
فارس بابيان اينكه تاالب شادگان درواقع خشك و 
غيرقابل استفاده براى دام شده است اظهار مى كند: 
وضعيت هور العظيم نسبت به تاالب شادگان اندكى 
بهتر است چراكه از راه كارون آبگيرى مى شود اما در 

تاالب شادگان هيچ گونه آبگيرى صورت نمى گيرد.
جواد كاظم نسب مى افزايد: اندك آب موجود در تاالب 
شادگان زهاب هاى نيشكر است كه زيست بوم اين 

تاالب را با خطرات جدى مواجه كرده است.
طوفان نمك درراه است

همچنين نماينده مردم شادگان در مجلس شوراى 
اسالمى دراين باره مى گويد: يكى از منشأهاى اصلى 
ريزگرد در كشور، زمين هاى خالى اطراف تاالب شادگان است كه 
دشت هاى حاصلخيز به بيابانى تبديل شده است و باعث بروز طوفان 
نمك مى شود. مجيد ناصرى نژاد معتقد است كه آب سطح االرضى 
باالست و با تبخير آب زمين هاى شوره زار باعث بروز طوفان نمك 
مى شود كه نه تنها استان بلكه كشور را با مشكل مواجه مى كند.  او 
مى افزايد: آب موجود در سراخيه، پساب نيشكر است و برخى ها 
به دروغ اعالم مى كنند كه تاالب شادگان را آبگيرى كردند كه بايد 

بگويند از كجا اين كار انجام شده است.
 ناصرى نژاد تأكيد مى كند: تاالب نه تنها آبگيرى نشده بلكه آب 
موجود در آن از پساب نيشكر و زهاب است. تاالب زندگى است 
و آب شيرين، شور و لب شور دارد و آبى كه اكنون هست حتى 

گاوميش هم از آن نمى خورد.
انتقال آب در باالدست رودخانه هاى خوزستان براى پسته رفسنجان، 
زيبايى هاى زاينده رود، صنعت استان هاى نورچشمى و... باعث شده 
كه زندگى خوزستان با مختل روبرو شود و عالوه بر بيكارى جوانان، 
مهاجرت و معضالت زيست محيطى، خوزستان و به تبع آن كشور 

را با بحران هايى نظير طوفان نمك مواجه كند.

به مردم خوزستان دروغ گفتند

خشكى تاالب شادگان و طوفان نمك؛ تهديد اين روزهاى خوزستان

شـت ا د د يا

خبـر

چرا با مصوبه استخدام غيربومى ها 
در شركت نفت مخالفت شد؟

ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه يكى از مشكالت اساسى كه استان خوزستان با آن مواجه مى باشد عدم 
اشتغال جوانان است كه خود دروازه بسيارى از معضالت و مشكالت اجتماعى است از جمله اعتياد، طالق، 

دزدى، درگيرى و نزاع، قتل و ....
اما درباره شرايط استخدام شركت نفت انتقاداتى نيز وجود دارد كه بايد برطرف شود مثال رتبه هاى برتر دانشگاه ها، معدل 

باالى 18، دانشگاه هاى برتر و موارد ديگر.
اما در اين اعتراضات چيزى كه خيلى بزرگ نمايى شده است و نگاه ها را به خود جلب نمود اعتراض به نيروهاى 
غيربومى بوده كه اين نيز از ديدگاهى جاى تعجب دارد كه چرا ما مخالف ورود نيروهاى غيربومى متخصص به استان 
باشيم؟ چرا وقتى بعضى از نيروها از خارج از كشور مى آيند اعتراضى وجود ندارد؟ و يا اگر جوانان ما به استان ديگر براى 
كار و اشتغال بروند استان پذيرنده نيز بايد ممانعت كند؟! البته استفاده از نيروهاى هر شهر و استانى با توجه به تخصص 

و مدرك مربوطه تا حدودى عقالنيست و تا حد امكان بايد از اين نيروها استفاده كرد. 
اينكه بگوئيم نيروهاى غيربومى براى استخدام در شركت نفت نيايند، اين پرسش مطرح در ذهن ها مى شود كه آيا اين 
نيروهاى غيربومى مگر فرزندان ايران زمين نيستند؟ مگر شهيدان غيربومى بسيارى براى دفاع از خاك خوزستان و ايران 

تقديم نشدند؟ حال كه نوبت استخدام شده آنان غيربومى تلقى مى شوند؟!
اما اعتراض نمايندگان مجلس داليل خاص خود را دارد از جمله اينكه در هر استخدامى، تعدادى از  نمايندگان جمعى 
از نيروهاى طرفدار خود در ايام تبليغات را به دستگاه مربوطه جهت استخدام معرفى مى نمايد كه در اين استخدام دست 
و پاى آنان از طرف وزير نفت بسته شده و نمى توانند اقدام به چينش نيروهاى خود كنند؛ پس به همين خاطر همه 
نمايندگان استان خوزستان يك دل و يك صدا به اين استخدام اعتراض كردند؛ اعتراض به استخدام 2500 نفر نيروى 

متخصص با مدرك دانشگاهى عالى كه شايد جمعيتى نيروى غيربومى در بين آنان باشند.
حال توجه شما را به نكته اى تامل برانگيز جلب مى نمائيم چرا در هنگام استخدام حق التدريس در آموزش و پرورش 
كه بالغ بر 3200 نفر نيروى كامال غير مرتبط و غير متخصص بدون حتى يك روز سابقه جذب شدند و صداى همه مردم 

را درآورد، چرا شما نمايندگان خوزستان اعتراض نكرديد؟ 
چون اكثر نمايندگان استان داراى ليستى معرفى شده به ادارات آموزش و پرورش بوده و خود را با اداره كل آموزش و 
پرورش استان خوزستان همراه كرديد فقط يك نماينده به اين نحوه استخدام اعتراض نموده است. تا امروز كسانى كه 
صاحب حق بوده اند و هيچ كس را نداشته به تمام جاهايى كه بايد شكايت مى شده و رسيدگى مى شده مراجعه نموده 

اند و هيچ كس پاسخگو نبوده.
چرا نمايندگان استان خوزستان به چنين ظلمى كه در حق فرزندان معصوم اين استان زجركشيده شده اعتراض نكردند، 
(فرزندان)چه در مدارس و چه كسانى كه براى استخدام مراجعه كردند و واسطه و پارتى  نداشتند كه اين امر سبب شده 
نسبت به دين و نظام جمهورى اسالمى زده شوند. كه به گفته بيشتر كارشناسان مربوطه در آموزش و پرورش اگر در 

منطقه 50نفر جذب شد بالغ بر 1000نفر دافعه وجود داشته است. 
چرا نمايندگان استان خوزستان از كارمندان و دبيران  آموزش و پرورش كه در اين قضيه ذى نفع نيستند سوال نمى 
كنند كه اين استخدام چقدر مصيبت بار بوده است؟ چرا فقط به فكر آمار كذايى اشتغال هستيد اگر به فكر اشتغال بوده 
ايد بهترين راه حل براى اين امر، جذب نيروهاى پيش دبستانى در خود پيش دبستانى بوده است و براى نيروهاى حق 
التدريس اقدام به برگزارى آزمون با شرايط و معيارهاى مناسب بوده و سپس شركت افراد قبول شده در دوره هاى 

مناسب بوده است.
اميد است كه نمايندگان خوزستان به فكر همه جوانان استان باشند نه يك گروه خاص و صداى جوانانى را كه در استان 

بغير از خداوند كسى را ندارند هم بشنوند.
ُءوا مِنَّا َكَذلَِك يُرِيهُِم اَهللاُّ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعَليْهِْم   َوَما ُهْم بَِخارِِجيَن مَِن  أَ مِنُْهْم َكَما تَبََرّ ةً َفنَتَبََرّ َوَقاَل الَِّذيَن اتَّبَُعوا لَْو أََنّ لَنَا َكَرّ

النَّارِ(سوره بقره، آيه 167)
و آن پيروان گويند: كاش ديگر بار به دنيا باز مى گشتيم و از (اطاعت) اينان بيزارى مى جستيم چنان كه اينها (گرهى از كار 
ما نگشودند و) از ما بيزارى جستند! اين گونه خدا، كردار (زشت جاهالنه) آنها را مايه حسرت و پشيمانى آنان كند و آنها 

از عذاب آتش جهنّم بيرون شدنى نباشند.

معلمان حق التدريس اهواز خواستار شدند؛

اصالح شرايط آزمون 
استخدامى آموزش وپرورش 

جمعى از معلمان حق التدريسى اهواز خواهان بازنگرى و اصالح شيوه نامه آزمون جديد استخدام رسمى وزارت آموزش 
و پرورش شدند .

آنان صبح پنج شنبه با حضور در مقابل دفتر همايون يوسفى يكى از نمايندگان مردم اهواز در مجلس خواهان 
دخالت مسووالن و پيگيرى خواسته شان شدند .

يكى از اين معلمان حق التدريسى كه خواست نامش فاش نشود به ايرنا گفت: شرايط آزمون استخدامى وزارت 
آموزش و پرورش به گونه اى است كه هيچ تضمينى براى تبديل وضعيت نيروهاى با سابقه حق التدريسى كه 

اكنون دراين سازمان مشغول به كارند، وجود ندارد.
وى با بيان اينكه 12 سال سابقه تدريس در مقطع پيش دبستانى و سه سال در مقطع ابتدائى را دارم افزود: يكى از 
موارد استخدام مطرح شده شرط سنى است كه تنها متولدين 1360 به بعد را واجد شرايط تبديل وضعيت عنوان 
كرده و اگر چه عنوان شده كه سابقه تدريس از سقف سنى كم مى شود اما حتى در اين شرايط نيز بسيارى از 

نيروهاى حق التدريس فعلى امكان استخدام شدن را از دست مى دهند.
اين فرد يكى ديگر از موارد را داشتن مدرك تحصيلى در رشته هاى مرتبط خواند و يادآورشد: در اينكه افرادى با 
تحصيالت مرتبط بايد استخدام شوند شكى نيست اما تكليف نيروهاى قراردادى كه هركدام حداقل 15 سال سابقه 

تدريس در مقطع پيش دبستانى و دبستان دارند چه مى شود؟
وى با انتقاد از پايين بودن حقوق معلمان حق التدريس گفت: ميزان دريافتى ما حتى از حقوق تعيين شده مطابق 
قانون كار نيز بسيار كمتر است. ضمن آنكه از ابتداى سال تحصيلى تاكنون تنها حقوق مهرماه پرداخت شده است، 
اگر ما اين وضعيت را تحمل مى كنيم به خاطر چشم انداز استخدام و آينده شغلى است كه اكنون با اين شرايط 

از ما سلب مى شود. 
ساير افراد حاضر در اين تجمع نيز با عنوان كردن موارد مشابهى ، نگرانى خود را بيان كرده و خواهان احقاق 

حق خود شدند. 
بنابراين گزارش،وزير آموزش و پرورش چندى پيش گفته بود: سياست كلى دولت براى آموزش و پرورش و 
ساير دستگاه ها، تبديل وضعيت پيمانى ها و قراردادى هاست كه حدود12 هزار نفر هستند و من اميدوارم بتوانم 

موافقت دولت را براى تبديل وضعيت پيمانى ها به رسمى و قراردادى ها به پيمانى بگيرم. 
نمايندگان مجلس خواستار استخدام نيروهاى حق التدريس بدون برگزارى آزمون هستند اما آموزش و پرورش اين 
امر را در تضاد با كيفيت بخشى به نظام تعليم و تربيت مى داند. اين مخالفت ها منجر به طرح نامه هايى در مخالفت 

با استخدام نيروهاى حق التدريس از يك سو و از سوى ديگر نگارش نامه هاى اعتراضى اين نيروها شده است.
بنابر اعالم آموزش و پرورش خوزستان، با وجود جذب و بكارگيرى سه هزار و 200 نفر معلم حق التدريسى در 
ابتداى سال تحصيلى جارى، اين اداره كل در حال حاضر با كمبود هفت هزار نفرى معلم در كل استان مواجه است

عبدالحسين منگشتى

عبدالحسين منگشتى

بنا بر گفته مديركل آموزش و پرورش خوزستان 250 
هزار دانش اموز در كالس هايى درس مى خوانند كه 
با كوچك ترين حادثه اى امكان ريزش سقف آن ها 

وجود دارد.
خوزستان با دارا بودن يك ميليون دانش اموز، سومين 
استان كشور در حوزه آموزش و پرورش به شمار 
مى آيد اما پراكندگى روستاها، حضور عشاير كوچ 
نشين، تحميل 8 سال جنگ سخت به ايران اسالمى 
و گسترش حاشيه نشينى از جمله عواملى هستند 
كه كيفيت مدارس و آموزش را در خوزستان تحت 
تأثير قرار داده اند. سال گذشته بود كه تصاوير مأيوس 
كننده اى از برخى از مدارس ايذه منتشر شد كه دانش 

آموزان در محل نگهدارى حيوانات! درس مى خواند و امسال 
هم خبر بد ديگرى منتشر شد كه 30 درصد مدارس خوزستان 

با كوچك ترين لرزشى بر سر دانش آموزان تخريب مى شوند.
اظهار  جديدترين  در  خوزستان  پرورش  و  آموزش  مديركل 
نظر خود با بيان اينكه 30 درصد مدارس خوزستان تخريبى 
هستند، مى گويد: 250 هزار دانش آموز در زير سقف هايى درس 
مى خوانند كه با كوچك ترين حادثه اى خطر ريزش سقف آن ها 

وجود دارد.

محمد تقى زاده با انتقاد از نحوه برگزارى مانور زلزله در مدارس 
خوزستان بيان مى كند: نتيجه عملى اين مانورها چيست؟ سال ها 
اين مانورها در حال برگزارى است اما كسى اين را توضيح نداده 
كه در هنگام بروز حادثه تكليف اين مدارس در معرض خطر 
چه مى شود. نماينده مردم شوش در مجلس مى گويد: برخى از 
مدارس خوزستان بيش از 40 سال عمر دارند و با كوچك ترين 
تكانى فرو مى ريزند اما با وضعيت اعتبارات موجود اگر همين 
تعداد 30 درصد مدارس تخريبى را ثابت نگه داريم، هنر كرده ايم.

سيد راضى نورى مى افزايد: براى كاهش آمار مدارس 
تخريبى در خوزستان بايد به دنبال جذب خيرين 
باشيم و در يك حركت جهادى ساالنه 40 مدرسه 
جديد در اين استان ساخته شود. وى بيان مى كند: 
با توجه به شرايط فعلى ثابت ماندن آمار مدارس 
فرسوده در خوزستان در ساليان مختلف خبر خوبى 

است اما در كل مطلوب نيست.
نورى با بيان اينكه شركت نفت و بنياد بركت بايد 
براى نوسازى مدارس خوزستان ورود كنند، عنوان 
صنايع  اجتماعى  مسئوليت هاى  از  يكى  مى كند: 
مختلف ساخت مدرسه است و ما انتظار داريم كه 
صنايع موجود در خوزستان و به  ويژه شركت نفت 
ساخت و ساز يك مدرسه را به صورت كامل بر عهده بگيرند تا 

زودتر شاهد از بين رفتن مدارس تخريبى باشيم.
آموزش و پرورش خوزستان در حدود 2 هزار ميليارد ريال 
و  است  طلبكار  خوزستان  استان  صنايع  و  شهردارى ها  از 
همچنين بايد با استفاده از ظرفيت هاى مختلف صنايع مستقر 
اجتماعى شان  مسئوليت  چذيرش  به  وادار  را  خوزستان  در 
كرد تا هرچه زودتر «كالس هاى مرگ» خوزستان تبديل به 

محلى براى تحصيل شوند.

تحصيل دانش آموزان خوزستانى در كالس هاى مرگ

Bamdadzagros.news@gmail.com

نماينده مردم ايذه و باغملك در مجلس شوراى اسالمى گفت: برخالف اعالم هاى صورت گرفته، 
طرح بهشت آباد براى انتقال آب كارون در حال اجرا است.
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جتماعى ا

بيش از 500دانشجو و فارغ التحصيل دانشگاه هاى مادر بااعتراض 
دانشجويان دانشكده نفت مخالفت كردند

قسمت مهمى از اعتراضات به تجمع نفتى ها از سوى 500 دانشجو و فارغ التحصيل 
مربوط به اين بخش در دانشگاه هاى ديگر مى شود كه «چرا استخدام در وزارت نفت بايد 

در انحصار دانشجويان دانشگاه صنعت نفت باشد؟»
آزمون  شرايط  به  اعتراض  در  نفت  صنعت  دانشجويان  كه  است  روز  از 20  بيشتر   
استخدامى و حذف استخدام بدون آزمون فارغ التحصيالن گروه الف تحصن كرده اند 
و جلسات با مسئوالن نيز نتيجه اى نداشته است. رئيس دانشگاه هم براى پايان دادن 
تحصن، اينترنت را قطع و خوابگاه و سلف را تعطيل كرده و دانشجويان چند شب را در 
حياط دانشكده مانده بودند. هرچند در پى شكايت اين دانشجويان، با حكم ديوان عدالت 
ادارى آزمون استخدامى وزارت نفت لغو شده تا اصالحات انجام شود اما تحصن همچنان 
ادامه دارد تا دانشجويان و فارغ التحصيالن به خواست و مطالبه شان برسند. حال در كنار 

اعتراضات اين دانشجويان، جمعى از دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاى كشور با ارسال نامه اى به وزير نفت و با اعالم حمايت از 
سياست هاي وزارت نفت براي استخدام نيروهاي متخصص، خواهان 
ايستادگي زنگنه در برابر فشارهاي دانشجويان صنعت نفت شده اند 
و معتقدند اين اعتراضات ضرر بيشترى به دانشجويان نفت مى زند. 
دانشجويانى كه به نظر مى رسد به فكر شرايط استخدام خود افتاده اند 
و با اين نامه مى  خواهند تغييرى در اين وضعيت ايجاد كنند؛ اما 
نكته قابل توجه اين است كه يكى از امتيازات دانشگاه صنعت نفُت 

استخدام دانشجويان در وزارت بوده و حاال از آن سر باز مى زنند.

500 امضا براى مخالفت با اعتراض 
دانشجويان نفت

در اين نامه كه چند نمودار درباره استخدام ها در خود دارد (اينجا دانلود 
كنيد) و ظاهرا به دفتر رهبر انقالب، رييس جمهور و چند مركز ديگر 
ارسال شده است، بيش از 500 نفر از دانشجويان و فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاي كشور از شرايط نابرابر در آزمون استخدامي وزارت نفت 

انتقاد و خواستار ايستادگى در برابر اعتراضات دانشجويان شده اند.
در بخشى از اين نامه آمده است: «پس از اعالم شرايط آزمون استخدامى توسط وزارت 
نفت كه نويدبخش عصر نوينى در گزينش نيروى انسانى اليق و همچنين برقرارى اصل 
شايسته ساالرى در نظام ادارى كشور بود، متاسفانه فشارها و هجمه هاى همه جانبه اى به 
سوى وزارت نفت آغاز شد. يكى از جنجالى ترين موارد مطرح شده توسط مخالفان شرايط 
جديد آزمون استخدامى، بحث اولويت استخدامى دانشجويان دانشگاه صنعت نفت است. 

از دو منظر مى توان به اين موضوع پرداخت.»
در بخش ديگرى از اين نامه آمده است: «اول آن كه در دو سال گذشته تعداد بسيار 
زيادى از فارغ التحصيالن گروه الف دانشگاه صنعت نفت با جانبداري و ايجاد انحصار 
توسط وزارت نفت و تضييع حقوق ساير دانشگاه ها بدون در نظر گرفتن مالك هاي 
كيفي و ايجاد فرصت برابر، توسط وزارت نفت دعوت به مصاحبه شده و تعدادى از 

آنها كه داراى صالحيت هاى فنى الزم بوده اند نيز بدون شركت در آزمون استخدامى، 
استخدام شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت شده اند. با اين وجود شاهد هستيم كه با 
چشم پوشى از اين اقدام وزارت نفت دانشجويان اين دانشگاه درخواست استخدام بى قيد 
و شرط تمامى فارغ التحصيالن گروه الف را در وزارت نفت و شركت هاى تابعه دارند كه 

اين امر جاى بسى شگفتى دارد.»
در قسمت ديگرى از اين نامه آمده است: «نكته ديگرى كه مغفول مانده اين است كه با 
تدبير شما سال هاست رشته هاي مورد نياز باالدست و پايين دست صنعت نفت در فضايي 
رقابتي در دانشگاه هاي برتر كشور چون شريف، تهران، اميركبير، تربيت مدرس، صنعتي 
سهند و شيراز راه اندازي شده اند و دانشجوياني با رتبه كنكور و غالبا معدل بهتر به تحصيل 
در اين دانشگاه ها پرداخته اند. ما دانشجويان دانشگاه هاى برتر كشور ضمن حمايت از 
اين موضوع و همچنين اعالم بى نيازى از هرگونه امتياز ويژه جهت استخدام، خواهان 
برگزارى آزمون علمى با استانداردهاى باال هستيم تا در يك هماورد علمى منصفانه خود 

را در برابر ديگر متقاضيان ورود به اين صنعت قرار دهيم.»
آنها در پايان نوشته اند: «در اين فضاى ياس آور و در حالى كه برخى از دوستان 
هم دانشگاهى مان عطاى خدمت در وطن پاكشان را به لقايش بخشيده اند و به 
ساير كشورها مهاجرت نموده اند، برداشتن انحصار جذب فارغ التحصيالن دانشگاه 
صنعت نفت با رقابتى نمودن فضا و اعمال شرايطى جديد جهت حضور نخبگان 
در آزمون استخدامى وزارت نفت براى جمع ما اميدبخش و نويد دهنده ى آينده 
اى روشن براى همگان بود. لذا بدينوسيله ضمن تشكر از تدبير و تصميم صحيح 
حضرتعالى، از شما درخواست مى نماييم در مقابل فشارهاى بيرونى ايستادگى نماييد 
و منافع ملى را فداى منافع اشخاص و گروهها نفرماييد. ضمنا انتظار ما اين است كه 
با شفافيت و تعهد بيشترى مانع از سو استفاده ژن هاى خوب و افراد فرصت طلب 

شويد و اميد ما را به ياس تبديل ننماييد.»

واكنش دانشجويان نفت: «ما ژن خوب نداريم!»
قسمت مهمى از اعتراضات به تجمع نفتى ها از سوى اين 500 دانشجو و فارغ التحصيل 
مربوط به اين بخش مى شود كه چرا استخدام در وزارت نفت بايد در انحصار دانشجويان 
دانشگاه صنعت نفت باشد. حاال دانشجويان نفت در جوابيه اى به اين مساله واكنش 
نشان داده اند كه مهم ترين بخش هاى اين جوابيه كه نسخه اى از آن در اختيار خبرآنالين 
انحصار  از  نفت  صنعت  دانشجوهاى  از  كدام  است: «هيچ  زير  شرح  به  گرفته،  قرار 
استخدام براى خود در مقابل دانش آموخته هاى ساير دانشگاه ها صحبت نكرده اند و 
برخالف تالش برخى رسانه ها، دانشجويان ساير دانشگاه ها نيز به طرفدارى از حركت 
عدالت خواهانه دانشگاهيان صنعت نفت به امضاى طومارى الكترونيكى پرداخته اند. چرا 
كه اين حركت در آستانه روز دانشجو بوده و يادآور مطالبه گرى دانشجويانى است كه با 

برخورد نامناسب در قطعى آب و برق و گاز به سر مى برند!»
در بخش ديگرى از اين جوابيه آمده است: «در اينجا بحث روال سابق و روال خلق الساعه 
كنونى است. در روال سابق دانش آموخته درجه الف به شركت هاى 
تخصصى معرفى مى شد و اگر موفق به قبولى در مصاحبه نمى شد، 
مدرك او آزاد مى شد. روند كنونى مصاحبه ها كه بيشتر به هفت خوان 
رستم شباهت دارد شامل يك مرحله آزمون عمومى شامل زبان 
كه  است  جالب  است.  كامپيوتر  و  روانشناسى  و  هوش  عمومى، 
مخاطبان اين نوشتار بدانند كه در اين آزمون از تست خالقيت 
به  شده  طراحى  نوجوانان  گروهاى  براى  كه  تورنس  تصويرى 
گونه اى غير استاندارد و با زمان بندى غيرمنطقى استفاده مى شود 
و از داوطلبين مى خواهند كه نقاشى بكشند! الزم به ذكر است كه 
آزمونى در اين سطح، سابق بر اين براى ارتقاى مديران ارشد استفاده 
مى شده است! در اين مرحله، به دليل وجود ظرفيت محدود، تقريبا از 
هر 5 نفر، 4 نفر فارغ از داشتن استاندارد و شايستگى رد خواهند شد. 
كما اينكه كسانى با رتبه برتر كنكور كارشناسى ارشد و با نمره هاى 
باالى تافل و رزومه هاى عالى در اين مصاحبه رد شده اند و وزارت 
نفت از ارائه كارنامه آزمون به آنها خوددارى كرده است! شايد بهتر 
است كه برگزاركننده اين مصاحبه ها، سازمان بى طرفى نظير سازمان 
سنجش باشد.» در ادامه اين بيانيه آمده است: «نكته ديگر كه به نظر مى رسد اشاره به آن 
خالى از لطف نباشد اين است كه شكايت مطرح شده به ديوان عدالت ادارى از سوى چند 
دانشجو مطرح شده كه حتى تمكن مالى براى استفاده از وكيل را نداشته اند، حال آنكه 
متشاكى از تيم حقوقى عريض و طويلى متشكل از حقوق دانان برجسته و با نفوذ استفاده 
مى كند. به نظر مى رسد كه حق دانشجويان صنعت نفت چنان اظهر من الشمس است كه 
ديوان عدالت ادارى به آنان راى مثبت داده است. حال وزارت نفت به جاى پذيرش قانون 
برگزارى آزمون را به كل منتفى كرده است. اولين دانشگاه تخصصى مهندسى نفت در 
خاورميانه و دومين دانشگاه ايران با سابقه هشتاد ساله به ورطه نابودى كشيده شده است، 
آسيبى جدى به بدنه صنعت نفت كشور كه در دراز مدت اثرات مخرب آن نمايان خواهد 
شد. بارى شايد گناه دانشجويان نفت نداشتن ژن خوب و كرسى سبز نمايندگى مجلس 

باشد! به اميد برقرارى عدالت در جذب نيروهاى متخصص و متعهد.»

دانشجو عليه دانشجو و باالگرفتن 
داستان ژن خوب براى نفت

صداى مرا شنوا باشيد...
مدتى است كه حالمان خوب نيست ،چون حال جامعه بسيار بد است چونان مريضى كه 
به بيمارى صعب العالج دچار گرديده و تمامى اطبا نااميد از هرگونه بهبودى و درمان دنبال 

راحت كردن پذيرش فلسفه مرگ توسط بيمار، هستند..
چندى است بى رغبتم حتى براى نوشتن از دردهاى جامعه ،دردهايى كه چون دمل چركين 

با هر گونه فشار و دستكارى بوى تعفن اش موجبات سردرگمى و  بيهوشى ميگردند .
گوييا من هم بدين نتيجه رسيدم كه بيمارم و حتى مطالعه و نوشتن حالم را خوش نميكند...

اما امروز مى خواهم بنويسم تحت اين عنوان كه «صداى مرا شنوا باشين » صدايى كه 
از فرط غمباربودنش خش گرفته است و براى فهمش بايست به كرات گوش داده شود

در تقويم جهانى 25 نوامبر معادل چهارم آذرماه ،روز جهانى منع خشونت عليه زنان است.
ايده اى كه به عنوان يك راهبرد فرهنگى و حتى سياسى متاثر از فجايع شكاف جنسيتى 
فزاينده و مفهومى كه تبديل شده به واژگان كليدى مورد قبول در سطح بين المللى براى 

يك گفتمان فرهنگى سياسى.
هاى  خشونت  انواع  از  پرهيز  مى كنند،  خودنمايى  عمده  مولفه  چهار  گفتمان،  اين  در 
فيزيكى،روانى عاطفى و جنسى عليه زنان .به عبارتى محوريت تساوى حقوق جنسيتى و 
حفاظت از جنسيت ستم ديده و نوعى توجه به بحران هاى چشم انداز«عقل مدارانه » و 
«مردانه» ى خود بر ساخت جامعه كه ماحصل آن نرينه گى/قدرت است.الگوى مسلطى 
كه سعى دارد خود را سوژه ى تام و بى نقص به جهان معرفى كند.وضعيتى كه نامش «امر 
طبيعى» است.و اوج قدرتمندى مردان را به رخ مى كشاند. نيم نگاهى كنيم به شيوه زيست 
زنان در دورانى كه با برچسب پسامدرنى،سعى در ايجاد چشم انداز هابى معرفت شناسانه دارد 
،دال بر تظاهرات تساوى حقوق زنان و مردان،بطوريكه قشر عظيم زنان در برخورد و قضاوت 
با چنين معرفت هابى دوگانه به تشكيك و ترديد مى رسند از چالش ايجاد شده كه آيا من در 
دنياى سراسر مدرن،جايگاه واالترى دارم نسبت به زنان معلق در دنياى سنت گذشته يا فقط 

صورتك هاى توسعه يافتگى جامعه عوض شده اند و محتوا يكى است؟
من قصد دارم تجربه زيسته اين زنان را مقايسه اى نمايم.

از خانه بيرون ميزند ،دليل برون زده گى اش متفاوت است يا شاغل است و به قصد خدمت 
،يا شاغل نيست و جهت خريد و گذران زندگى روزمره پاى بيرون نهاده است كه با صداى 
بوق ممتد ماشين ها مواجه ميگردد،گاه مى ايستد و تأمل ميكند و «خود» را وارسى 
و تحليل، گاه در اين بررسى حتى به خود شك ميكند ،آزرده خاطر ميگردد از سماجت 
مقصد  كدام  به  .رساندن  ميرسونمت»  گويد «خانوم  مى  كه  راننده خودرو  وقيحانه 
،مقصدى كه در مسيرش قدرى و لحظه اى غرايز سر به فوران گزارده تحت تأثير 
لذت آنى ،فروكش مى كنند .زن باز هم به خود،شك ميكند ،به وجودش، به جنسيت 

اش ،به تمامى باورهايش......
به سازمان شغلى اش مراجعه ميكند، مكانى به ظاهر امن !مكانى كه دالى است بر 
مدلول استقالل شخصيتى و «خود بيان گرى»،همان «خودى» كه سالها و زمان هاى 

متوالى است ديده نشده است به ستمگرى نامهربانانه.
آنجا هم متوجه «سقف شيشه اى» چند جداره مى گردد ،جداره هابى با ضخامت فقه 
سياسى،سياست مردانه،قدرت،قانون متعصبانه و......و به خود اين باور را تلقين ميكند 
كه ،براى اوج گرفتن جايگاه شغلى حدى دارى و مرتبه اى و نمى توانى فراتر روى، به 
عبارتى نمى گذارند اوج بگيرى و فراز و فرودت را «غير خودى »ها كنترل مى كنند.
نگاهى ميكنى عالمانه و در مى يابى حتى در ممالك مدنى غربى و پر مدعى باز هم به 

لحاظ كمى زنان در احراز پست هاى كليدى و خاص انگشت شمارند.
وضعيت «گرگ و ميشى » است.گوياى بى ثباتى اين نوع زندگى، زندگى توأمان با 

ترس و اميد.
دنيايى كه هم روشنايى صبح را نويد مى دهد و هم دنياى سايه ها را به رخ مى كشاند.

احساس بى ثباتى و خأل تو را مى فشارد.و تو در اين لحظه گرگ و ميشى فقط به سايه 
اى از «خود» تبديل ميشوى !و افسوس حسرت بار تو را له مى كند .راويان فرهنگى 
جامعه گاه به تو لقب «گرگ» مى دهند ،گرگى با لباس فاخر و آراسته و زبان حق 
خواهى،كه قصد دارى مردان جامعه را به دام اندازى و رقيبى هستى براى مناصب آنان 
و گاه به تو با برچسب «ميش »بودن سعى در رامش و ستايش تو دارند و انتظارات 
كرنش گرى و انقياد.ستايشى در حد بدنى و فيزيكى از مديريت بدن گرفته تا نگاه 

ابزارى جهت تبليغات رسانه اى.
حس متزلزلى است اين «شدن »ها .

از گرگ به ميش و بالعكس.و سراسر اضطراب و ناامنى.
درهم آميزى كه نظام كثيف سرمايه دارى با تمهيدات كااليى خود موجبات آسيب 

پذيرى زنان گرديد ه است.
واهى «برابرى  ادعاى  با  هايى  گفتمان  عناوين  تحت  است  سخت  چالش  اين  در 
جنسيتى»بتوانيم با رويكردى غير استثمار گرايانه به زنان و هويت آنان بنگريم.كارل 
ماركس،با هوشمندى تام زمانى كه عنوان كرد بايست به تفكيك شكل كااليى به 
«ارزش مصرف» آن توجه كرد قصد داشت خاطر نشان سازد كه تبديل شدن تمام 
زنان جهان به كاالهايى براى «مبادله» محور مركزى فرايند بردگى نظام سرمايه دارى 
است.بازى وحشتناكى كه نيروى فكرى و كارى زنان بدون هيچ رحمى استخراج و 
فرو بلعيده مى شود.از «پدوفيليزم» گرفته تا استخدام در صنعت پورنوگرافى و كار در 
كارتل ها و تراست هاى توليد كننده مارك و برندها و بزعم ماركس ،«سرمايه» در 
حالى پا به عرصه ى وجود مى گذارد كه خون و كثافت از فرق سر تا نوك پا و از هر 

منفذش جارى است(1).
آرى كثافت از ازدواج دختر بچه اى 12ساله با شيخ متمول حوزه خليج فارس....

كثافت از پس توسعه و درآمدزايى صنعت پورن ،صنعتى پر رونق كه زنان را پيكره تراشى 
ميكنند و باربى وار تا دنياى مردان را به لحاظ مديريت شهوت و سكس سامان بندى كنند.

كثافت از قبل خودبرتربينى مردانى كه دختركان را فقط از پس انتخاب همسر و سر 
دادن نجواهاى عاشقانه بى قضاوت رسمى كشتار مى كنند..

و غمبار تر اينكه خود زنان بر عليه خود خشونت مى ورزند ،خشونتى بر جسم و جان 
خويش تا يار كه را خواهد و به پسندد ،غافل اينكه نه خود يارى است وفادار و نه 

ديگرى يارى ماندگار.
و غم و محنت در صداى زنانى كه در كريدورهاى سازمان هاى عدالت محور ستم 

گستر! مملو شده از درد فراق فرزندان و ناديده گرفته شدن حقوق انسانى شأن.
كثافت و خون در حمالت بنياد گرايان تجلى مى يابد، جايى كه بزرگان فلسفى و دينى 
اش دستور قانونمند و نظامند كردن «نكاح جنسى » را مقتدرانه در پرتو مذهب ، اعالم 

مى كنند.
و تو با نهايت ناكامى در هزاره سوم، هزاره ى مدعى سيطره علم و تكنولوژى بر صحنه 
جهانى شاهد يك آرايش مختلط از دستور العمل ها و برنامه ها دست و پا مى زنى  كه در آن 

تجارت ،سكس ،سود و سرمايه ،كااليى شدن موج مى زند.
و اوج بى اخالقى زمانى است كه به باور فوكو، تو شاهد اين هستى كه نظام هاى زيست 

قدرت هدفشان اين است كه ترا تحت كنترل سياسى گيرند و نظارت كنند .
فوكو ،در جلد اول تاريخ سكسواليته (1976) مى گويد :الاقل از دوران مدرنيته به اين سو 
 (species) هدف اصلى قدرت سياسى اين بوده كه فرد را به عنوان نماينده ى گونه
مورد كنترل و حكومت قرار دهد.پديده هابى چون سرشمارى جمعيت،كنترل توليد و رفتار 
جنسى،بهداشت عمومى،سالمت ذهنى و جسمى و همچنين رفع ناهنجارى ها و عيب 
و نقص ها در ميان جمعيت گوياى يك زيست قدرت اند .همان تكنولوژى سياسى مراقبت 

از بدن هاى جمعيت به صحنه آمده است كه فرد را مبناى تداوم گونه قرار مى دهد.(2).
آرى ما به يك گونه تنزل پيدا كرده ايم.زمانى گونه اى هستيم كه با مديريت بدن از جراحى 
ها ى زيبايى گرفته تا ساكشن و اندام پروتزى بدنبال محبوبيت اجتماعى هستيم و زمانى هم  
گونه اى هستيم كه ،با مشاركت سياسى خود و فعاليت مدنى در نظرورزى حاكمان سياسى 
صاحب انديشه موقت ،چرا موقت چون وقتى خواسته هاى رجال سياسى برآورده شد ديگر 

نام و نشانى از تو در حلقه ى صدارت ها و وزارت ها نيست.
برماست كه عملكرد خود را باز انديشى كنيم....

منابع:
1_  ماركس،كارل ،سرمايه ،نقدى بر اقتصاد سياسى ،ترجمه جمشيد هاديان

2_فوكو،ميشل،اراده به دانستن ،ترجمه افشين جهانديده،نشر نى....

شـت ا د د يا

«اميدوار بودم كه دكترها اشتباه كرده باشند؛ غافل از اينكه اين هيوالى درونى هنوز خودش 
را نشان نداده و مى خواهد آرام آرام و از درون آبم كند؛ طوريكه تا به خودت بيايى، ببينى 

زمين گيرت كرده است...“
«يك سطل آب يخ»؛ چالشى كه قرار بود كارى نمادين باشد براى درك اندكى از دردهاى 
جسمانى بيماران اى ال اس؛ چالشى كه خيلى زود در سراسر جهان فراگير شد و روزنه اميدى 
شد جهت جلب حمايت هاى دولتى و مردمى براى اين بيماران. حتى در ايران هم اين 
چالش به سرعت در بين مردم شناخته شد، اما افسوس كه خيلى زود هدف اين چالش از 

يادها رفت...
بيمارى اسكلروز جانبى آميوتروفيك (ALS) يك بيمارى نورون هاى حركتى و عصبى پيش 
رونده است كه سبب زوال تدريجى سلول هاى عصبى  كه وظيفه كنترل حركت ماهيچه ها 
را بر عهده دارند، مى شود. با پيشرفت بيمارى افراد مبتال به تدريج توانايى كنترل حركت 
ماهيچه هايشان را از دست داده و به مرور زمان فرد مبتال توان حركتى خود را از دست 
مى دهد.از طرفى بيمارى (ALS) منجر به از دست رفتن تدريجى عملكرد عضالت 
بويژه عضالت مخطط شده و با تضعيف ماهيچه ها به تدريج فرد به فلج عمومى مبتال 
 (ALS) و توانايى هر گونه حركت از وى سلب مى شود. بايد توجه كرد كه بيمارى
درمان خاصى به جز درمان عالئم ندارد. هرچند كه به تازگى استفاده از سلول هاى 

بنيادى براى درمان آن پيش بينى شده است.
تعداد بيماران اى ال اس در ايران به طور دقيق مشخص نشده است، اما طبق اعالم 
قبلى بنياد بيمارى هاى نادر ايران، 46 بيمار تحت پوشش اين بنياد قرار گرفته اند. 
اين درحاليست كه مبتاليانى هم در كشور هستند كه هنوز پايشان به بنياد بيماران 
نادر نرسيده است و اين بيماران، انجمن يا NGO حمايتى ندارند. هرچند كه اخيرا 
و  اى ال اس  به  مبتال  بيمار  از 100  بيش  و  رسيده  آنها  داد  به  اجتماعى  شبكه هاى 
و  تنهايى ها  تجربيات،  توانسته اند  تلگرامى  گروه  يك  طريق  از  آنها  اطرافيان  يا 
دردهايشان را با يكديگر به اشتراك گذارند و عزم شان را براى كمك به خودشان جزم 
كنند.“بدريه» يكى از بيماران مبتال به اى ال اس است كه با او در همين گروه تلگرامى 
بيماران اى ال اس آشنا شدم. او 46 سال دارد، خوزستانى است و كار فرهنگى داشته 
است، اما حاال با پيشرفت بيمارى اش نه مى تواند به راحتى بنويسد و نه قادر به صحبت 
كردن است. به همين دليل تجربياتش را طى چند روز آرام آرام برايم مى نويسد و به 

سواالتم پاسخ مى دهد.
از او مى پرسم از كى متوجه بيمارى اى ال اس در وجودت شدى؟، مى گويد: درسال 92 
انگشت اشاره ام شروع به پريدن كرد. به دكتر مراجعه كردم كه گفتند تيك عصبى 
است. اما اين موضوع به طور مداوم ادامه داشت و بعد از مدتى انگشتان دست راستم 
يا جمع نمى شدند و يا در زمان نوشتن دستم خسته مى شد. خالصه به چند پزشك 
مراجعه كردم كه تنگى كانال مچ دست را تشخيص دادند. نهايتا در شهريور 93 كه 
فقط سه ماه از بيمارى ام گذشته بود، به تهران رفتم. به چند دكتر مراجعه كردم كه هر 
كدام شان تشخيص متفاوتى مى دادند، اما در نهايت يكى از پزشكان بيمارى اى ال اس 
را تشخيص داد و به من گفت ديگر هزينه زيادى نكن و فقط دوشنبه اول هرماه براى 
گرفتن قرص به بيمارستان حضرت رسول (ص) بيا و در مورد بيمارى چيز بيشترى 

به من نگفت.
سايه شوم تحريم بر سر بيماران

بدريه ادامه مى دهد: دو سال اول فقط انگشتان دست راستم درگير بود، اما آرام آرام 
توانايى نوشتن و انجام كاراهاى ظريف را از دست دادم. البته هر سه ماه يكبار به تهران 
مراجعه مى كردم وخوشبختانه دكتر به من اعالم مى كرد كه روند بيمارى ات كند است. 
تا دو سال فقط دست راستم درگير بود و فقط قرص ريلوتك استفاده مى كردم. هر دو 
ماه يكبار 120 عدد قرص را به قيمت 800 هزار تومان مى گرفتم. بعد از مدتى به دليل 
تحريم ها ديگر به قرص خارجى دسترسى نداشتم و مجبور به استفاده از داروهاى ايرانى شدم. 

دركنارش فيزيوتراپى هم مى رفتم.

هيوالى اى ال اس! 
او از بيم و اميدهايش برايم مى نويسد: هرچند كه در اينترنت يا در مراجعه به پزشكان 
اطالعاتى راجع  به بيمارى، العالج بودن و آينده وحشتناك اين بيمارى گرفته بودم، اما چون 
تا دو سال اول فقط دستم درگير بود، اميدوار بودم كه شايد دكترها اشتباه تشخيص دادند، 
غافل از اينكه اين هيوالى درونى هنوز خودش را  نشان نداده و مى خواهد آرام آرام و از درون 

آبم كند؛ طوريكه تا به به خودت بيايى، مى بينى كه زمين گيرت كرده است.
بعد از گذشت دو سال از بروز بيمارى در جان بدريه و در يك زمستان، اين بيمارى خودش 
را بيشتر به بدريه نشان مى دهد و هر روز بيشتر از گذشته به جانش مى افتد. او مى گويد: در 
زمستان سال 94 پايم در حين راه رفتن پيچ خورد و مجبور شدم پايم را گچ بگيرم. بعد از 
سه هفته كه گچ را باز كردم پايم خوب بود، اما ديگر قدرت اوليه را نداشت. مثال نمى توانستم 
از پله ها باال روم و بعد از اين اتفاق پاهايم مرتبا پيچ مى خوردند و زمين مى خوردم. به فاصله 
يك ماه، دوباره بر اثر زمين خوردن پاى ديگرم را گچ گرفتم و ماه بعد در سفر به تهران 
زمين خوردم و مچ دستم هم شكست، اما بعد از باز كردن گچ، اعضاى شكسته شده به علت 
بى تحركى توان اوليه خود رو از دست مى دادند. مثال دست راستم ضعيف شده بود و ديگر 

باال نمى رفت و عمال قادر به انجام هيچ كارى نبود.

بى حركتى و بارها رفتن تا مرز خفگى
اعضاى حركتى بدريه روزبروز ضعيف تر مى شد و از طرفى زبانش هم سنگين تر؛ به طوريكه 
او  ديگر به سختى مى توانست سخن بگويد. خودش برايم مى نويسد: هر روز وضعيت 
جسمى ام بدتر از روز قبل مى شد. تا سال 95 مى توانستم با عصا يا با كمك ديگران راه بروم، 
اما از اسفند آن سال به بعد ويلچرى شدم؛ به طوريكه در سال 96 ديگر هردو پا، هردو دست 
و زبانم كامال ضعيف شدند و ديگر قادر به برداشتن يك قدم هم نيستم. عالوه بر اين تنگى 
نفس هم دارم و غذا و آب به گلويم مى پرد. حتى آب دهانم را هم به سختى قورت مى دهم 

و گاهى تا مرز خفگى پيش مى روم.

درد بى درمان با هزينه هايى سرسام آور 
او مى گويد: در كنار اين جسم سنگين و اين درد بى درمان، دغدغه هاى مالى و هزينه هاى 
سرساور پزشكى هم كمرمان را شكسته است. دكتر به من گفت كه بايد مرتبا براى تمام 
اندام هايم فيزيوتراپى انجام دهم، كاردرمانى و گفتار درمانى هم بروم و داروهاى تقويتى 
مكمل هم مصرف كنم. من و همسرم هر دو بيمه تكميلى داريم، اما هزينه ها آنقدر باال بود 
كه سقف هزينه هاى بيمه تكميلى طى دو ماه پرشد. از طرفى مى گفتند اين بيمارى جزو 
بيمارى هاى خاص محسوب نمى شود. اين حرف ديگر بيشتر آتش به جانم مى اندازد. چطور 
يك بيمارى العالج كه تمام اندام هاى حركتى، زبان و عضالت ريه را ازكار مى اندازد، اما 

مى گويند خاص نيست!.
بدريه ادامه مى دهد: هزينه هر 10 جلسه فيزيوتراپى كه مى روم، يك ميليون و 500 هزار 
تومان و 10  جلسه كاردرمانى و گفتار درمانى هم پانصد هزار تومان است. از طرفى هزينه 

دارو و دستگاه هاى تنفسى حدود 10 ميليون تومان و ويلچر و ساير لوازم هم هست. فكر 
كنيد كه اكثر اين هزينه ها براى 10 روز است، حال ببينيد در يك ماه چه بر سرمان مى آيد. 
هزينه هاى سرسام آور بيمارى از يك سو، درد و رنجش از يك طرف و تامين وسايل و 
تجهيزات پزشكى از طرف ديگر بر سر آدم مى ريزد. دردها و غصه ها و دغدغه هاى 

خانواده هايمان هم اين درد را بيشتر مى كند.
آتش هاى بيمارى اى ال اس نه تنها وجود بيماران را خاكستر مى كند، بلكه همسر، فرزند 
و اطرافيانشان را هم در ابهام، نگرانى و ترس مى گذارد. ترس از نداشتن عزيزى كه 
نبودش براى هر خانه اى فاجعه است. اشرف يحيايى هم همين نگرانى ها را  با خود به 

دوش مى كشد؛ چراكه مادرش چند سالى  است اسير ”اى ال اس» شده است.
او برايم تعريف مى كند كه از سال 92 متوجه وجود اشكالى در تكلم مادرش شده و هر 
روز شرايطش بدتر مى شده است؛ به طوريكه بعد از چند ماه اصال متوجه صحبت هايش 
نمى شدند و تكلمش خيلى دچار مشكل شده بود. در آن زمان اصال اسم بيمارى 
اى ال اس را نشنيده بود و فكر مى كرد اين عوارض بدنبال داروهايى است كه مادرش 
به دليل بيمارى مغز و اعصاب مصرف مى كرد، اما كم كم اين عوارض  پيشرفت كردند.

بيمارانى كه مظلومند
يحيايى مى گويد: به پزشكان متعددى مراجعه كرديم، اما به ما اعالم نكردند كه 
بيمارى چيست، فقط مى ديديم روزبروز تكلم و بلع مادرم دچار مشكل مى شود. 
زمان  آن  در  است.  اى ال اس  بيمارى  به  مبتال  مادرم  كه  فهميديم  بعد  يكسال 
بحث هاى چالش آب يخ شروع شده بود. شرايط خيلى سختى بود. وقتى مى فهميد 
بيمارى مبتال به اى ال اس داريد، بسيار سخت است؛ چون خود بيمار خيلى عذاب 
مى كشد. فكر كنيد كه حتى نتوانيد پلك تان را بخوابانيد يا نتوانيد صحبت كنيد 
و درباره دردهايتان بگوييد، خيلى عذاب آور است. بيماران ما واقعا مظلوم هستند.

او ادامه مى دهد: اين بيمارى انجمن ندارد. هيچكس هم نبود كه به ما كمك كند يا 
راهنمايى بدهد. تمام تجربياتى كه درباره اين بيمارى داريم با سعى و خطاى خودمان 
بدست آورده ايم. در تلگرام گروهى داريم كه بيماران و خانواده بيماران در آن هستند 
و خدا را شكر تجربيات مان را به اشتراك مى گذاريم و اين كار خيلى به ما كمك 
مى كند. به عنوان مثال ما اصال نمى دانستيم بيمارى كه مشكل بلع دارد، چه بايد انجام دهد. 
بنابراين خودمان شروع به سعى و خطا كرديم و كم كم متوجه شديم كه چطور بايد با بيمار 
اى ال اس برخورد و از آنها مراقبت كنيم. بعد هم با جست وجوهايى كه انجام داديم، متوجه 
شديم كه مى توانيم براى اين بيماران تزريق سلول انجام دهيم. تزريق سلول مى تواند 
مشكالت تنفسى يا برخى عوارض بيمارى را عقب اندازد. قبل از اين اقدام مادر من 
دچار حمله هاى تنفسى مى شد، اما بعد از تزريق سلول يكسال درگيرى تنفسى نداشت.

يحيايى مى گويد: بيمار اى ال اس وقتى روى تخت افتاده، از دست رفته است. اما اى 
كاش  تزريق سلول را روى بيماران ما تست كنند، وقتى يك مرحله انجام آن توانسته 
حمالت تنفسى را به تعويق اندازد، شايد در درمان بيمارى  هم جواب دهد. بايد بدانيم 
كه مرگ بيماران اى ال اس، از طريق درگيرى هاى تنفسى است. يعنى وقتى بيمارى 
پيشرفت مى كند و به مشكالت تنفسى مى رسد، بيمارى وارد مرحله پيشرفته شده 

است. تزريق سلول يكسال بروز اين مشكل را در مادر من به تعويق انداخت.
زيرميزى 40 ميليونى براى نجات جان مادر

او مى گويد: متاسفانه ما براى تزريق سلول در آن زمان زيرميزى پرداخت كرديم و 
نزديك به 40 ميليون تومان به طور غيرمستقيم به پزشكى كه بايد انجام اين كار را 
تاييد مى كرد، پرداختيم. متاسفانه پزشك تاكيد مى كرد تا داروى يك ميليون تومانى را 
از داروخانه اى خاص به قيمت سه ميليون تومان خريدارى كنيم. اگر تزريق سلولى مادر 
من زودتر انجام مى شد، يكسال ونيم ديرتر از پا مى افتاد، اما متاسفانه اين پزشك خاص اين 
كار را نكرد. از طرفى نگران بوديم كه اين كار را انجام ندهد و به همين دليل از آن پزشك 

شكايت نمى كرديم.

Bamdadzagros.news@gmail.com

دردى بى درمان با هزينه هايى سرسام آور

دكتر ليال حاجى آقايى

  فاطيما فردوس
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اقتصادى
خبـر

علت پرداخت حداقل دستمزد به بازنشسته ها
بررسى ها صورت گرفته نشان مى دهد حقوق پرداختى به بازنشستگان تنها نيمى از هزينه 

هاى خانوار ايرانى را پوشش مى دهد.
اين فاصله عظيم ميان درآمد در دوران بازنشستگى و همچنين ميزان هزينه هاى خانوار 
خود نشان دهنده نوعى عدم تعادل در درآمد- هزينه خانوارهاى ايرانى است از اين رو 
به نظر مى رسد اشتغال مجدد پس از بازنشستگى،اقدامى ناگزير براى پيشگيرى از ورود 

به فقر باشد.
 اين وضعيت در شرايطى است كه بررسى هاى كارشناسى نشان مى دهد نظام تامين 
اجتماعى و ساختار بازنشستگى در ايران ، نظامى سخاوتمندانه است وهمواره قوانينى به 
منظور شمول بازنشستگى و بيمه بر گروه هايى از جمعيت تصويب مى شود كه بار مالى 

ناشى از آن، فشارهاى وارده بر صندوق ها را بيش از پيش افزايش مى دهد.
در اين نظام سخاوتمندانه اما پرداخت حقوق مكفى از پس سى سال كار چندان در دستور 
كار نيست و اغلب كسانى كه بازنشسته مى شوند ، حداقل دستمزد را از بيمه دريافت 

مى كنند.
 بر اين اساس مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى ميزان مستمرى 70 درصد 
مستمرى بگيرن را حداقل اعالم كرده و تاكيد دارد مستمرى ها كمتر از 50 درصد هزينه 
هاى معيشت را تامين مى كند. به نظر مى رسد درخواست هاى مكرر بازنشستگان براى 
همسان سازى با شاغلين و بازنشستگان ساير صندوق ها مويد كم بودن ميزان مستمرى 

هاست.
 اين وضعيت در تناقضى آشكار با سازوكار ضد فقر تامين اجتماعى است. بر اساس اين 
گزارش در اين شرايط نيز سازمان تامين اجتماعى با بحرانى جدى و غير قابل اغماض 
روبروست و بروردها نشان مى دهد دوره بحرانى اين سازمان در صورت تداوم ضعيت 

موجود كمتر از يك دهه ديگر از راه خواهد رسيد.
 در اين ساختار بى ترديد وابستگى سازمان تامين اجتماعى به دولت افزايش يافته و همين 

امر تهديدى براى بيمه گذاران در اين سازمان تلقى مى شود.
 مساله كمى دستمزد و فاصله آن با هزينه هاى خانوار ايرانى تنها مختص بازنشستگان در 
ايران نيست. بسيارى از شاغالن نيز با اين وضعيت روبرو هستند و از اين رو معيارهاى كار 

شايسته در ايران چندان رعايت نمى شود.
برآوردهاى مركز آمار ايران مويد اين مطلب است كه نزديك به نيمى از شاغالن ايرانى 
بيش از استاندارد كار مى كنند كه اين وضعيت بى ترديد با هدف تامين هزينه هايى است 

كه خانوار ايرانى براى گذران زندگى ناگزير به پرداخت آن است.
 كاهش سطح رفاه و كيفيت زندگى، در شرايطى رخ مى دهد كه دارا بودن شغل به منزله 
خروج از فقر نيست.در اين راستا حتى سى سال كار نيز نمى تواند ارمغان دريافت حقوق 

مكفى براى گذران زندگى در سال هاى بازنشستگى باشد.
دست و دلبازى هاى شديد دولت ها و استفاده از منابع سازمان تامين اجتماعى با هدف 

پاسخ به اغراض سياسى از مهمترين داليل شكل گيرى اين وضعيت تلقى مى شود.
 بررسى ها نشان مى دهد دولت نهم و دهم يكى از بزرگترين دست و دلبازى ها را در 
قبال منابع سازمان تامين اجتماعى به خرج داد و با تصويب قوانين تعهد زا در عين عدم 
پرداخت بدهى هاى خود به اين سازمان بار مشكالتى كه متوجه اين سازمان است را 

افزايش داد.

ــك تصميم درباره يارانه نقدى  رئيس مجلس از جزئيات ي
ــال  ــى كرد كه مى تواند يكى از محورهاى بودجه س رونماي
ــس حكايت از آن دارد كه  ــد. اظهارات رئيس مجل 97 باش
ــدى تغيير مى كند.  ــدف دريافت كنندگان يارانه نق جامعه ه
على الريجانى در گفت و گوى تلويزيونى خود درباره روند 
ــران گفت: يارانه  ــت يارانه بگي حذف برخى افراد از فهرس
ــش كميته امداد و  نقدى بايد عالوه بر «اعضاى تحت پوش
ــاكنان شهرهاى كوچك»  ــتى»، به «روستانشينان و س بهزيس

نيز پرداخت شود.
ــن روحانى در گفت و گوى زنده  چندروز پس از آنكه حس
تلويزيونى گزارش عملكرد 100 روز اول دولت دوم خود 
ــور به مردم ارائه  ــا محوريت موضوعات اقتصادى كش را ب
داد، على الريجانى رئيس مجلس در يك گفت و گوى زنده 
تلويزيونى حضور يافت؛ گفت و گويى كه شامگاه شنبه و به 
ــد و بخش عمده آن به اقتصاد  بهانه روز مجلس برگزار ش
و حوزه هاى چالش برانگيز اقتصادى كشور اختصاص يافت 
ــائل سياسى در اولويت دوم قرار گرفت. «دامنه مجاز  و مس
يارانه بگيران» از مهم ترين موضوعاتى بود كه على الريجانى 

آن را تشريح كرد.

ــن  اي ــادى  اقتص ــت  محوري
گفت و گوى تلويزيونى، با توجه به 
اقتصادى بودن گزارش 100 روزه 
ــن روحانى، از دغدغه جدى  حس
ــوا در باب  ــران ق اين روزهاى س
ــران حكايت  ــائل اقتصادى اي مس
ــن همه، گرچه روحانى  دارد. با اي
ــاع از عملكرد  ــرد در دف تالش ك
ــگاه اميدوارانه به  ــود، ن دولت خ
ــا كند، على  ــه مردم الق آينده را ب
ــتر بر نقاط چالشى  الريجانى بيش
اقتصادى اين روزهاى ايران تاكيد 
ــال در اظهارات  ــن ح ــرد. با اي ك
ــى وعده هايى براى  ــى الريجان عل
بهبود شرايط نيز داده شد. بررسى 
ــوى  گفت و گ ــن  اي ــات  مختص

ــريح  ــان مى دهد على الريجانى در تش زنده تلويزيونى نش
ــه محورى ترين بخش هاى  ــور ك موضوعات اقتصادى كش
ــكل مى داد، اظهارات خود را در دو وجه  مصاحبه اش را ش

مطرح كرد؛ نخست از وضعيت اقتصادى كشور گزارش داد 
و در وجه دوم، به ترسيم رويكردها در اين حوزه پرداخت.
ــران، يكى از  ــاره يارانه بگي ــس درب ــارات رئيس مجل اظه
ــى الريجانى در  ــه عل ــت ك ــى اس ــن رويكردهاي مهم تري

ــريح  ــوى خود آن را تش گفت و گ
ــد  ــه ش ــه گفت ــان ك ــرد. همچن ك
الريجانى در اين مصاحبه از شعاع 
ــخن  و دامنه مجاز يارانه بگيران س
ــى گرچه  ــم الريجان ــت به زع گف
ــت يارانه بگيران بايد تعديل  جمعي
شود اما جامعه هدف يارانه نقدى 
بايد تغيير كند و تنها به افراد تحت 
پوشش كميته امداد محدود نماند.

ــدى،  نق ــه  ياران ــت  پرداخ در  او 
ــش  ــر «اعضاى تحت پوش عالوه ب
از  ــتى»،  بهزيس و  ــداد  ام ــه  كميت
شهرهاى  ساكنان  و  «روستانشينان 
ــانى كه  ــك» نيز به عنوان كس كوچ
ــه دريافت كنند ياد كرد.  بايد ياران
ــزارى خانه  ــاس آنچه خبرگ براس
ملت از اين مصاحبه تلويزيونى گزارش داد، رئيس مجلس 
ــت يارانه بگيران  ــذف برخى افراد از فهرس درباره روند ح
ــش  ــنهاد كه يارانه فقط به افراد تحت پوش گفت: «اين پيش

ــتى تعلق بگيرد چندان كامل نيست و  كميته امداد و بهزيس
ــته باشد چون خيلى افراد ديگر بايد در  بايد دربرگيرى داش
اين فهرست باشند، اما عضو اين دو نهاد نيستند. براى مثال 
ــتاييان حتى حاشيه نشينان يا ساكنان شهرهاى  خيلى از روس
ــك بايد يارانه دريافت كنند؛ بنابراين بايد اين دايره را  كوچ
وسيع تر كرد كه مجلس با همكارى دولت روى آن در حال 
ــران قوا هم گفتيم كه به صورت  ــه س ــت و در جلس كار اس

معقولى كار سامان پيدا كند.»
ــالح و تغيير جامعه  ــاره اص ــارات على الريجانى درب اظه
ــت كه  ــدى، از آن منظر داراى اهميت اس ــدف يارانه نق ه
ــال در  ــن روحانى رئيس جمهورى، هفتم آذرماه امس حس
گزارش عملكرد 100 روز اول دولت دوم خود، با اشاره 
ــت را در اين موضوع تابع  ــه موضوع يارانه نقدى، دول ب
مجلس خوانده بود. بر اين اساس به نظر مى رسد با توجه 
ــب طرح ها و  ــس در جريان تصوي ــش رئيس مجل به نق
ــرار دولت براى ارائه اليحه  ــدن به ق لوايح و نيز نزديك ش
ــر جامعه هدف  ــه مجلس، موضوع تغيي ــال 97 ب بودجه س
ــى از مهم ترين بحث هاى بودجه  ــه نقدى مى تواند يك ياران

سال آينده باشد.

ــران كه در  ــى، نماينده مردم ته ــود صادق محم
ــازى و  ــيون شفاف س ــت فراكس مجلس رياس
ــار  ــى را برعهده دارد اقدام به انتش انضباط مال
ــرمايه كرده است. در ليستى  بدهكاران بانك س
ــرده 55 مورد  ــر ك ــود صادقى منتش ــه محم ك
ــهيالت بزرگ مربوط به بانك سرمايه است  تس

بازپرداخت نشده اند.
ــهيالت را در  ــورد از اين تس ــكاران 51 م بده
ــالهاى 85  ــت محمود احمدى نژاد و در س دول
ــاس جدولى كه  ــا 92 دريافت كرده اند. بر اس ت
ــت تسهيالتى  ــر كرده اس محمود صادقى منتش
ــده بيشتر از  ــالها پرداخت ش كه در طى اين س
ــكيل مى دهد كه  ــهيالتى را تش ــد تس 93 درص
بدهكاران بانك سرمايه دريافت كرده اند. ميزان 
ــهيالت دريافتى بدهكاران بانك سرمايه نيز  تس

در دولت حسن روحانى بيشتر از 6 درصد بوده است.

قوه قضاييه مصلحت ها را كنار بگذارد
ــايى، از اعضاى فراكسيون شفاف سازى و عضو كميسيون  بهرام پارس
اصل 90 مجلس شوراى اسالمى است. او به فرارو مى گويد: رسيدگى 
ــيدگى قوه قضاييه  ــه موضوع ابربدهكاران بانكى نيازمند جديت رس ب
ــيدگى كرد.  ــت و به اين پرونده نبايد مانند پرونده هاى عادى رس اس
ــيون اصل 90 مجلس  ــده ابربدهكاران بانكى به زعم عضو كميس پرون
ــور را تهديد كند به  ــع ملى كش ــه مى تواند مناف ــت ك از مواردى اس
ــيدگى به آن بايد باال باشد. در رسيدگى به  ــرعت رس همين خاطر س
ــود  اين موضوع هم هيچ خطوط قرمز يا مصلحت هايى نبايد باعث ش
ــر بيندازد. حتى  ــه اين موضوع را به تاخي ــيدگى ب كه قوه قضاييه رس
ــيدگى به اين پرونده ها  ــعبات ويژه اى را براى رس قوه قضاييه بايد ش

اختصاص دهد.
ــروع دولت آقاى روحانى  اين نماينده مجلس ادامه مى دهد: اگر از ش
ــامى 575 بدهكار بزرگ بانكى به قوه قضاييه اعالم شده و تا كنون  اس
ــت كه جديت الزم وجود ندارد.  ــده به اين معناس نتيجه اى گرفته نش
ــيدگى به اين موضوع حتى مى توان  ــايى معتقد است براى رس پارس

جلساتى متشكل از نمايندگان سه قوه برگزار كرد.

ابربدهكارانى با نفوذ سياسى 
ــيون برنامه و بودجه مجلس  ــينعلى حاجى دليگانى، عضو كميس حس
ــدى براى برگرداندن اين مطالبات وجود  ــه فرارو مى گويد: اراده اى ج ب
ندارد. اين نماينده مجلس مى گويد فارغ از مردم عادى كه براى پيشبردن 
مسائلى وام مى گيرند اما براى بازپرداختن آنها با مشكل اقتصادى رو به رو 
مى شوند، بدهكاران بانكى دو دسته ديگر را تشكيل مى دهند. او مى گويد 
يك دسته كسانى هستند كه تسهيالت بزرگى را دريافت كرده اند اما اراده اى 
براى بازگرداندن بدهى خود ندارند. بانكها با وجود اينكه دنبال پس گرفتن 
پول هستند اما برخوردشان جدى نيست. دسته ديگر ابربدهكارانى هستند كه 
به افراد يا مجموعه هايى وابستگى دارند و به نوعى توانسته اند در پناه آنها از 
پيگيرى بانك طلبكار مصون باشند. آنها معموال تسهيالت را به دستور شخص 
يا اشخاصى بدون آنكه وثيقه الزم را تامين كنند، دريافت كرده اند. بعضى از اين 
افراد براى پيشبرد پروژههاى فراملى در خارج از كشور وام دريافت كرده اند و 
پول را به خارج از كشور منتقل كرده اند. اما وقتى اين پروژهها را تعقيب مى كنيم، 

اثرى از پروژه نمى بينيم بلكه مى بينيم پول را صرف كارهاى ديگرى كرده اند.
نماينده شاهين شهر در مجلس معتقد است دولت در اين زمينه كار خاصى 
نكرده است. حاجى دليگانى معتقد است علت پيگيرى نشدن بدهكاران بانكى 

اين است كه بعضى مسئولين دستشان در دست وام گيرندگان است. 
ــه محمود صادقى از  ــتى ك ــت ليس اين نماينده مجلس حتى معتقد اس

بدهكاران بانك سرمايه منتشر كرده است ليست كاملى نيست.

عده اى مى برند
 و هزينه را براى مردم
 و نظام مى گذارند 

ــتاد دانشگاه نيز در  ــين راغفر، اقتصاددان و اس حس
تحليل اين موضوع به فرارو مى گويد اينكه پيگيرى 
ــكاران بانكى به كندى صورت مى گيرد به اين  بده
خاطر است كه بسيارى از وام گيرندگان نفوذ سياسى 
ــتفاده مى كنند. او مى گويد :بدهكاران بانكى به  اس
ــر همين اتصال به  ــتند و به خاط قدرت وصل هس
ــت كه آنها توانسته اند به اعتبارات بانكى  قدرت اس
دسترسى داشته باشند. آنها در خيلى از مواقع وثيقه 
ــهيالت تامين نكرده اند. اگر اينگونه  كافى براى تس
نبود بانكها مى توانستند وثيقه ها را به اجرا بگذارند 

و پول خود را بگيرند. 
اين استاد دانشگاه ادامه مى دهد: مشكل اصلى اين است كه قدرت در 
ــت.  ــن بانكى اعمال نفوذ كرده و قوانين بانكى را نقض كرده اس قواني
مشكل بانكى ما ريشه اى سياسى دارد. به اين ترتيب موانع موجود هم 
ــت و به همين خاطر راه حل  ــت بلكه سياسى اس موانع اقتصادى نيس

سياسى مى طلبد.
ــكاران اقدامى براى  ــد مى كند كه اگر بده ــك نماينده مجلس تهدي ي
ــت به افشاگرى مى زند. اما افشاگرى  پرداخت بدهى خود نكنند، دس
ــخصا مى دانند اين  ــئوالن ما كه مش ــى؟ مقامات و مس ــراى چه كس ب
ــانى هستند. اين نماينده مجلس مى خواهد با افشاى  بدهكاران چه كس
فهرست بدهكاران افكار عمومى را به اهرمى فشار عليه كسانى تبديل 

كند كه از نفوذ سياسى خود استفاده كرده اند.
راغفر مى گويد: اخيرا نيز احمد توكلى راجع به يكى از صندوقها گفته 
ــته اند و باعث  ــدادى از آقازاده ها در اين صندوق نفوذ داش بود كه تع
ــده اند. در نهايت مى بينيم منافع اين موضوع به  ــتفاده در آن ش سوءاس
ــانى مى رود كه نفوذ سياسى دارند اما هزينه آن را بايد مردم  جيب كس
ــت كه چرا قدرت نسبت  ــوال جدى همه مردم اس بپردازند. اما اين س
ــكوت مى كند. بنابراين فقط مردم  به همه تعرضات به منافع عمومى س
نيستند كه هزينه مى دهند. اين اتفاقات باعث بى اعتمادى مردم به نظام 
سياسى مى شود. در حالى كه بزرگترين سرمايه هر نظامى اعتماد مردم 

نسبت به آن نظام است.

پشت پرده وام هاى بى بازگشت

تركيـب يارانـه بگيـران تغييـر مـى كنـد

يك نماينده مجلس و يك اقتصاددان علت كند پيش رفتن رسيدگى به پرونده هاى بدهكاران بانكى را
 نفوذ سياسى آنها مى دانند. بنا به گفته اين دو كارشناس بدهكاران وثيقه الزم دريافت 

تسهيالت بانكى را تامين نكرده اند و همين موضوع كار را سخت مى كند
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بازيكنان نمى خواستند 
با استقالل خوزستان بازى كنند

سرمربى تيم فوتبال نفت آبادان گفت: نمى دانم از اين به بعد چه 
اتفاقى براى نفت مى افتد و اگر مسئوالن نمى خواهند تيم دارى 

كنند به ما بگويند تا ما هم به مردم اعالم كنيم. 
برابر  تيمش  پيروزى  از  پس  خبرى  نشست  در  كمالوند  فراز 
استقالل خوزستان،  اظهار كرد: ما براى اين بازى نمى خواستيم به 
اهواز بياييم چرا كه بازيكنانم نمى خواستند بازى كنند و خواستار 
طلب قانونى شان از باشگاه بودند اما به خاطر اين كه اين بازى 
دربى بود و همچنين به خاطر مردم آبادان كه همه جور از تيم 

حمايت دارند به اهواز آمديم.
وى بيان كرد: امروز يكى از بهترين بازى هاى تاريخ باشگاه نفت 
را بازيكنانم رقم زدند، همچنين با توجه به مشكالتى كه داريم 
نمى دانم بعد از اين بازى چه اتفاقى مى افتد. تيم هاى ديگر به 
خاطر مشكالتى كه دارند سر تمرينات نمى روند اما بازيكنان من 

اين كار را انجام نداده اند.
نفت  كه  مى رود  را  راهى  آبادان  نفت  كرد:  خاطرنشان  كمالوند 
تهران مى رود و اگر قرار است تيم همانند نفت تهران متالشى 
شود به ما اعالم كنند. تيم هاى استقالل خوزستان، سياه جامگان 
و سپيدرود را نگاه كنيد، آنها با مشكالت مالى در قعر جدول 
هستند ولى ما با وجود اين مشكل در باالى جدول قرار گرفتيم 

و اين جاى ستايش دارد.
وى بيان كرد: ميالد جهانى و يكى ديگر از بازيكنانم تاكنون هيچ 

پولى دريافت نكرده اند و من جواب آنها را چگونه بدهم؟
كمالوند در پاسخ به سوال خبرنگارى كه به نظر مى رسد نفت 
شما  آيا  گفت:  است،   گرفته  نتيجه  سينوسى  صورت  به  آبادان 
من  كه  مى دانستيد  و  مى كنيد  صحبت  آبادان  نفت  سرمربى  با 
سرمربى نفت هستم؟ مگر قرار است ما مساوى نكنيم و در تمام 

بازى ها به برترى برسيم.
وى ادامه داد: با توجه به مشكالتى كه نفت آبادان دارد من به 
نمى خواهند  اگر  حال  هر  به  مانده ام.  اين جا  آبادان  مردم  خاطر 
مردم  به  را  موضوع  اين  هم  ما  تا  بگويند  ما  به  كنند  تيم دارى 

اعالم كنيم.

شش بازيكن جديد تراكتور
 در اهواز بازى مى كنند؟

باشگاه تراكتورسازى قصد دارد در نخستين روز باز شدن پنجره 
نقل وانتقاالت نيم فصل، قرارداد هر 6 بازيكن جديد خود را ثبت 

كند.
تيم تراكتورسازى كه به خاطر محروميت از سوى فيفا از حضور 
برنامه  حاال  بود،  محروم  قبلى  نقل وانتقاالت  پنجره  دو  در 

گسترده اى براى حضور در نقل وانتقاالت دارد.
پنجره نقل وانتقاالت زمستانى از 28 آذر ماه باز مى شود و همه 
تيم ها از اين روز مى توانند قرارداد بازيكنان خود را ثبت كنند. 
تراكتورسازى در همين روز، در جام حذفى هم ميهمان استقالل 
خوزستان است. در اين راستا، تراكتورسازى هر 6 بازيكنى كه 
قرار است در نيم فصل به تبريز بيايند را انتخاب كرده و آنها همان 
روز اول نقل وانتقاالت قراردادشان را امضا مى كنند. تراكتورسازان 
قصد دارند هر طور شده در همان روز اول،  قرارداد هر 6 بازيكن 

جديد خود را ثبت و در جام حذفى هم از آنها استفاده كنند.
با  را  قرادادش  اول  روز  همان  در  كه  بازيكنانى  از  يكى 
پهلوان،  احسان  است.  عاليشاه  اميد  مى كند،  ثبت  تراكتورسازى 
مهدى مهدى پور و دانيال اسماعيلى فر هم ديگر بازيكنانى هستند 
قائم  مى رسد.   به نظر  قطعى  تراكتورسازى  در  حضورشان  كه 
هم  آلميدا  ژوردى  به نام  برزيلى  دروازه بان  يك  و  اسالمى خواه 
به  بود.  خواهد  نيم فصل  در  تراكتورسازى  بعدى  ورودى هاى 
اين ترتيب، هر 6 سهميه تراكتورسازى در نيم فصل پر مى شود 
و گل محمدى مى تواند دو بازيكن ديگر به تيمش اضافه كند. 
اين دو سهميه باقى مانده هم به يك مدافع وسط و يك مهاجم 

مى رسد.
در  حذفى  جام  نهايى  يك چهارم  مرحله  كه  است  ذكر  به  الزم 
روزهاى 27 و 28 آذرماه برگزار مى شود و چهار تيمى كه 27 
آذرماه در جام حذفى به ميدان مى روند، حق استفاده از بازيكنان 
جديد را نخواهند داشت. حاال بايد ديد كه سازمان ليگ به چهار 
اجازه  مى روند،  ميدان  به  حذفى  جام  در  آذرماه   28 كه  تيمى 

استفاده از بازيكنان جديد را خواهد داد يا خير؟

هيچ لذتى باالتر از اين مدال نيست
وزنه بردار خوزستانى پس از كسب نشان برنز رقابت هاى قهرمانى 
جهان، گفت: حس خوبى دارم و هيچ لذتى باالتر از كسب اولين 

مدال جهانى نيست. 
به  آمريكا  آناهيم  در  حاضر  حال  در  كه  موسوى  سيدايوب 
كيلوگرم    94 دسته   برنز  نشان  كسب  به  موفق  و  مى برد  سر 
رقابت هاى قهرمانى جهان شد،، در گفت  و گو با ايسنا – منطقه 
خوزستان، اظهاركرد: اين مسابقات از سطح بااليى برخوردار بود 
و تمام رقبايم كه قهرمان جهان و المپيك هستند، حضور داشتند.

وى در پاسخ به اين سوال كه چرا در حركت يك ضرب براى 
نخستين بار موفق به مهار وزنه 166 كيلوگرم نشديد؟ گفت: كمى 
بدنم آماده نبود؛ من خيلى زود به روى تخته رفتم و بدنم هنوز 
گرم نشده بود و به همين دليل نتواستم وزنه نخست را مهار كنم 
ولى در حركت هاى دوم و شوم موفق به اين كار شدم. اگر اين 
دو وزنه را نمى زدم اختالفم با رقبا بسيار و كارم سخت مى شد.

در  حضور  اولين  استرس  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
عنوان  بود؟  تاثيرگزار  وزنه  اين  مهار  عدم  در  جهانى  مسابقات 
كرد:  باتوجه به اين كه اولين حضورم در مسابقات جهانى بود، 
كمى استرس داشتم ولى خدا را شكر توانستم استرسم را كنترل 
كنم، چرا كه به مهار وزنه هاى دوم و سوم در حركت يك ضرب 

نياز داشتم.
اين وزنه بردار خوزستانى افزود: رقباى من بيشتر يك ضرب زن 
بودند و اين به سود من بود، چرا كه من دو ضرب زن هستم و 
راحت تر مى توانستم مدال دو ضرب و مجموع را بگيرم و به 
همين دليل با وزنه 241 كيلوگرم در حركت دوم دوضرب، مدال 
برنز من تثبيت شد و اگر وزنه آخر را كه 218 كيلوگرم بود را هم 

مهار مى كرد، مدال نقره را به دست مى آوردم.
وى بيان كرد:  خدا را شكر كه دست خالى به ايران بر نمى گردم و 
توانستم جواب زحمات مربيان را بدهم. واقعا حس خوبى دارم 
و بسيار خوشحالم، زيرا  كه اولين مدال جهانى من است و هيچ 

لذتى باالتر از كسب اولين مدال جهانى نيست.

بحران آسيايى فوتبال ايران

سرمربى تيم فوتبال استقالل خوزستان، گفت: استعفايم فيلم 
بازى كردن نبود. بايد هيأت مديره باشگاه تشكيل شود و 
وضعيت تيم را مشخص كنند. استقالل خوزستان در 2 سال 
اخير با مشكالت فراوان مالى روبه رو بوده و حتى در مقاطعى 
از فصل هزينه براى انجام سفرهاى اين تيم با مشكالت بسيار 
زيادى تأمين شده است. بعد از شكست استقالل خوزستان 
عبداهللا  موجود  مشكالت  به  توجه  با  نفت  صنعت  مقابل 
ويسى سرمربى اين تيم تصميم به استعفا گرفت. در مورد 

استعفايش و مسائل اخير صحبت هاى زير را انجام داد:
به خاطر فوتبال خوزستان استعفا كردم

ويسى در مورد اينكه آيا مسئوالن باشگاه واكنشى به استعفاى 
او داشته اند عنوان كرد: بله استعفايم براى بازيكنان، مسئوالن 
باشگاه و هواداران مهم بود و ديديد در اين مدت چقدر به 
من پيام دادند و درخواست كردند به خاطر فوتبال خوزستان 
بازگردم اما من به خاطر فوتبال خوزستان استعفا دادم تا 
شرايط از اين بدتر نشود. بايد وضعيت را درست كنم تا 
بتوانيم كارمان را بدون مشكل انجام دهيم و با تمركز الزم 
در نيم فصل دوم به ميدان برويم. تراكتورسازى حريف ما 
در مرحله يك چهارم جام حذفى است آنها قرار است 6، 
7 بازيكن جديد بگيرند و اين در شرايطى است كه 7، 8 
بازيكن خواستار جدايى از جمع ما هستند. در اين شرايط 
من چطور تيمم را به ميدان بفرستم تا بتوانم عملكرد خوبى 
داشته باشم به هر حال ما نماينده استان هستيم و نتايج ما 

آبروى استان است.
خوشى مردم فقط فوتبال است

وى در ادامه يادآور شد: در خوزستان آب و هوا نداريم، 
گردوخاك را تنفس مى كنيم و هنگام باران سرب و خاك 
روى سرمان مى ريزد، درآمد خوبى هم وجود ندارد در اين 
شرايط تنها خوشى مردم فوتبال است. من مى خواهم در 
شرايطى برگردم كه بتوانم كمكى انجام دهم. در اين مدت 
حتى يك ريال هم نگرفتم و تمام تالشم را كردم ولى اين 

طور نمى توان كار را پيش برد.
براى سقوط استقالل خوزستان

 به اين تيم نيامده ام
ويسى در مورد اينكه آيا خواستار عملى شدن تعهدات است، 
اظهار داشت: به تعهداتى كه داده شده بايد جامه عمل بپوشانم 
من اينجا نيامده ام تا تيم بيفتد و مردم ناراحت شوند ما مى خواهيم 
باعث خوشحالى مردم شويم. جوانان زيادى بازى ها را آناليز 

مى كنند و عده اى هوادار هستند بايد باعث شادى مردم شويم نه 
اينكه نتايجى بگيريم كه روى اعصاب آنها برويم.

فيلم بازى نمى كنم
قبل  سال  از  اينكه  مورد  در  خوزستان  استقالل  سرمربى 
بازيكنان و كادر فنى اين تيم بارها اعتصاب كرده اند و اين 
مسائل استعفا و اعتصاب به دليل تكرار فراوان كمى غيرقابل 
باور شده است، گفت: بله اين مسأله لوث شده است ولى من 
نه فيلم بازى كردم و نه چيز ديگرى. يك ريال دريافت نكردم 
و از سالى كه استقالل خوزستان قهرمان شد طلبكار هستم و 
پولم را نداده اند. هر پولى هم كه داده شد بين بازيكنان تقسيم 
كرديم. حرف هايى كه اين بار زدم جدى است و اصًال شوخى 
ندارم. به هر حال اين آبروى فوتبالى من است. ما آبرويمان 
را ذره ذره جمع كرديم و نياز به كمك داريم تا بتوانيم تيم 

را سرپا كنيم. وقتى عبدالرضا موسوى مالكيت كارخانه گروه 
ملى را بر عهده گرفت 20 هزار نفر خوشحال شدند چرا كه 
اين تعداد آدم از فعاليت اين كارخانه كسب روزى مى كنند. 
بايد هيأت مديره باشگاه تشكيل شود و تصميمات درستى 
بگيرند. شما ببينيد ما طى 10 هفته 7 امتياز گرفتيم اما از زمانى 
كه موسوى آمد طى 4 هفته 7 امتياز كسب كرديم. اين مسأله 
نشان مى دهد كه اعالم چنين خبرى از لحاظ روانى روى 
بازيكنان تأثير گذاشته است و آنها اميدوار شده اند در شرايطى 

كه پول زيادى به اعضاى تيم پرداخت نشد.
موسوى گفت بيخود كردى استعفا دادى

ويسى در مورد اينكه موسوى چه واكنشى به استعفايش داشته 
است تصريح كرد: من با موسوى رفت و آمد خانوادگى دارم 
و ما از كوچكى با يكديگر بزرگ شده ايم او خيلى صريح 

و بدون تعارف با من صحبت مى كند. او فقط به من گفت 
بيخود كردى استعفا دادى و رفت.

بايد تا به االن 60 درصد قرارداد
 بازيكنان را مى دادند

وى در رابطه با اينكه آيا طلب بازيكنان پرداخت خواهد شد 
تصريح كرد: خيلى از اعضاى تيم طلبكار هستند ميثم دورقى 
و چند تن ديگر از بازيكنان از سال هاى گذشته طلب دارند 
البته قولى كه ما به بازيكنان داديم در زمانى بود كه موسوى در 
باشگاه حضور نداشت. قرار شد 30 درصد در ابتدا به بازيكنان 
بدهيم، 10 درصد در هفته دهم و 20 درصد در نيم فصل به  آنها 
پرداخت شود. يعنى با اين حساب بايد در نيم فصل 60 درصد 
به بازيكنان پول پرداخت شود. من ديگر نمى توانم به بازيكنان 
بگويم منتظر باشند تا توليد كارخانه خوب شود و پول برسد. 

واقعاً ديگر نمى توانم به آنها قولى بدهم.
مكوندى و لوينيان تمرينات را دنبال مى كنند

سرمربى تيم استقالل خوزستان در رابطه با اينكه آيا او در 
تمرينات حاضر نمى شود، تصريح كرد: خير. مكوندى و 
لوينيان خيلى محكم و قوى تمرينات را دنبال مى كنند تا 
هيأت مديره باشگاه تشكيل شود تا ببينيم مسئوالن باشگاه 
و عبدالنبى شولى سرپرست باشگاه چه اقدامى مى كنند. البته 

موسوى در حال حاضر خارج از كشور حضور دارد.
در بهترين شرايط رفتم 

و در بدترين شرايط بازگشتم
وى در ادامه صحبت هاى خود عنوان كرد: من در شرايطى 
استقالل خوزستان را ترك كردم كه تيم بهترين وضعيت 
را داشت اما در بدترين شرايط بازگشتم اميدوارم وضعيت 
ايده آل شود. امسال اگر تيم بماند مى گويند كار بزرگى انجام 
دادى ان شاءاهللا اين اتفاق بيفتد اما من دوست دارم كارهاى 
بزرگى را رقم بزنيم و مثل آن سالى كه قهرمان شديم باعث 
جمع 8  در  ما  ببينيد  االن  همين  شما  شويم  مردم  شادى 
تيم برتر جام حذفى هستيم و اگر بتوانيم تراكتورسازى را 

شكست دهيم به جمع 4 تيم مى آييم.
از پيدا كردن صاحب خوشحال هستيم

ويسى در پايان گفت: خيلى خوشحاليم كه صاحب پيدا 
كرديم و از آن شرايط بى سروسامان خارج شديم اميدوارم هر 
چه سريعتر مشكالت تيم حل شود و استقالل خوزستان به 

وضعيت قابل قبولى برسد.

دارنده مدال برنز وزنه بردارى جهان گفت: 
قربانى  من  خاص  آدم  دو  دشمنى  وسط 
شدم و رييس فدراسيون با وجود مديريت 
قوى در داخل اما در البى گرى با فدراسيون 

جهانى ضعيف عمل مى كند.
بهداد سليمى پس از بازگشت از مسابقات 
كرد:  بيان  جهان  قهرمانى  وزنه بردارى 
و  بود  خوب  ملى  تيم  براى  مسابقات 
توانستيم قهرمان شويم اما براى من خوب 
و  كرد  كار  نمى توان  شرايط  اين  با  نبود. 
من  كه  شدم  اتفاقات  بعضى  فداى  دوباره 
اصال مقصر نيستم و وسط دشمنى دو آدم 

خاص من قربانى شدم.
او ادامه داد: همه دنيا فهميدند براى من چه اتفاقى رخ داد 
و متاسفانه از نظر البى گرى و ارتباطات ضعيف هستيم و 

نمى توانيم حق خودمان را بگيريم.

خداحافظى اش  تصميم  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  وى 
جدى است يا خير؟ تاكيد كرد: بايد فكر كنم. هنوز همين 
تصميم را دارم حاال بايد با دوستان و مشاورانم صحبت كنم 
و در نهايت ببينم به نتيجه اى مى رسم. اما با اين شرايط كار 
كردن سخت است. آقاى مرادى با وجود داشتن مديريت 

قوى در داخل و بحث برگزارى اردوها 
جهانى  فدراسيون  با  البى گرى  در  اما 
بايد  ايراد  اين  و  مى كند  عمل  ضعيف 
برطرف شود. با اين شرايط راحت سر 

ورزشكاران ايران بريده مى شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه تاماش 
آيان زمان اهداى مدال چه گفت؟ بيان 
كرد: تبريك گفت و منم تشكر كردم و 

مدالم را درآوردم.
سليمى در مورد اين كه برخى داوران 
است؟  بوده  خطا  او  حركت  معتقدند 
به  منم  هست  منتقد  هميشه  گفت: 
نظرشان احترام مى گذارم. اما همان موقع تاالخادزه و سعيد 
على حسينى و حتى كاكياشويلى ابراز ناراحتى كردند كه 
حركت من خطا اعالم شد. كامال اين بحث سياسى بود و 

من براى دومين مرتبه قربانى آن شدم.

تاكيد دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا مبنى بر برگزارى بازى نمايندگان ايران و عربستان در كشور ثالث، 
فوتبال ايران را در دوراهى گذشتن از آبرو يا متضرر شدن قرار داده و همه اين اشتباهات

 از صحبت عجوالنه  مسئوالن فدراسيون فوتبال نشات گرفته است.

كنفدراسيون  اجرايى  هيات  جلسه  از  بعد 
فوتبال آسيا در بانكوك، مهدى تاج و على 
فدراسيون  رئيس  نايب  و  رئيس  كفاشيان 
فوتبال با هيجان و ذوق زدگى خاصى اعالم 
تيم هاى  بازى  نيست  قرار  ديگر  كه  كردند 
ايرانى با نمايندگان فوتبال عربستان در كشور 
فدراسيون  رييس  شود.  برگزار  بى طرف 
فوتبال ايران يا با آن حرف ها قصد داشت رد 
سوءمديريت خود و همكارانش را گم كند 
يا فكر نمى كرد امروز خودش را در مقابل 
اعمالى كه به اشتباه انجام داده، پاسخگو ببيند. 
اظهارات ويندزور جان، دبيركل كنفدراسيون 
كشى  قرعه  برگزارى  از  بعد  آسيا  فوتبال 
ليگ قهرمانان آسيا مبنى بر اين كه مسابقات 

رودرروى نمايندگان ايران و عربستان مانند دو سال گذشته 
در كشور بى طرف برگزار مى شود، مانند ريختن آب سردى 

بر پيكر فوتبال ايران بود.
تاكيد ويندزور جان به اين كه همه كشورها به جز ايران و 
عربستان موظف به رعايت بازى در زمين خودى هستند، 
تمام نگاه ها را متوجه مهدى تاج و على كفاشيان مى كند؛ 
رييس و نايب رييس فدراسيون فوتبال در طول سه سال 
گذشته مسئول اين پرونده بوده اند اما هر سال و هر بار، 
برخالف گفتار اين دو مدير، فوتبال ايران متوجه ضرر شده 
است.كارى به اتفاقات دو سال گذشته نداريم كه چطور و 
چگونه نمايندگان فوتبال ايران متوجه ضررهاى چند 10 
ميليارد تومانى شده  و هواداران از ديدن بازى هاى نمايندگان 
ايران محروم شدند. به هفته قبل باز مى گرديم؛ جايى كه 
بررسى  براى  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  مسابقات  كميته 
درخواست عربستان و امارات براى بازى نكردن در ايران 

و قطر تشكيل جلسه داد.
خروجى جلسه كميته مسابقات نتيجه خوشحال كننده اى 
براى فوتبال ايران بود و فدراسيون فوتبال مسرور از اين 
پيروزى، موفقيت خود را در بوق و كرنا كرد و تاكيد كردند 
كه بى ترديد، هيات رييسه كنفدراسيون فوتبال آسيا راى 
كميته مسابقات را تاييد مى كند و نمايندگان ايران در فصل 

پيش رو بدون مشكلى در ايران ميزبانى مى كنند.

پيش از برگزارى اين جلسه، طرف سعودى و اماراتى اعالم 
كردند كه در صورت موافقت AFC با راى كميته مسابقات، 
آسيا  قهرمانان  ليگ  مسابقات  در  كشورها  اين  نمايندگان 
شركت نمى كنند و مهدى تاج، رييس فدراسيون فوتبال هم 
در موضعى مشابه ظاهر شد و تاكيد كرد كه هيات رييسه 
با اين راى موافقت مى كند و اگر اين طور نشود، نمايندگان 
ايران در ليگ قهرمانان حاضر نمى شوند؛ وعده اى پر هزينه 
براى فوتبال ايران. آيا براى فوتبال ايران كه رييس فدراسيون 

فوتبال به عاقبت شعارى كه داده بود، فكر نكرده بود؟
جلسه هيات رييسه AFC برگزار شد و اعضاى هيات 
رييسه در حضور اينفانتينو خواهان به پايان رسيدن بازى 
در زمين بى طرف شدند و اين موضوع را در مصوبه اى 
جاى  يك  اما  دادند  قرار   AFC سايت  خروجى  روى 
كار مى لنگيد! AFC از عربستان، قطر و امارات نام برده 
بود و نام از ايران ديده نمى شد و نگرانى ها از اين لحظه 
 AFC شروع شد كه البى سعودى كار خود را كرده و
ايران را شامل اين قانون ندانسته است.دقايقى از نگرانى 
مردم و رسانه ها نگذشته بود كه على كفاشيان به اصرار 
توضيح  خواستار   AFC رييسه  هيات  از  تاج  مهدى 
مى شود و آنها به صورت شفاهى به او مى گويند كه هيچ 
جاى نگرانى نيست و به دليل اين كه پرونده ايران قديمى 

بوده، AFC نامى از آن نبرده است.
تنها دلواپس فدراسيون حميدرضا آصفى است كه چند روز 

قبل در گفت و گو با ايسنا عنوان كرد كه هيچ 
 AFC چيز مشخص نيست و امكان خريدن
از سوى سعودى ها و تغيير راى وجود دارد و 

در نهايت هم همين اتفاق مى افتد.

مديران فدراسيون فوتبال از جمله مهدى تاج 
و على كفاشيان در طول هفته هاى گذشته 
مناقشه  اين  در  ايران  موفقيت  روى  بارها 
مانور دادند و با اتكا به توضيحات شفاهى 
AFC بذر اميدوارى را در دل مردم و تيم ها 
تهديد  فدراسيون  رييس  حتى  و  كاشتند 
ايران  فوتبال  امروز  تا  كرد  گيرى  كناره  به 
ماندن  بحران  شود؛  جدى  بحرانى  وارد 
سر حرف و كنار كشيدن از مسابقات كه 
دارد  پى  در  ايران  فوتبال  براى  را  سنگينى  جريمه هاى 
ماندن،  يا  برود  دست  از  آسيا  در  ايران  جايگاه  شايد  و 
سوختن و ساختن كه به قيمت ريختن آبروى چندين و 

چند ساله فوتبال ايران تمام مى شود.
 AFC راى  شدن  مشخص  از  قبل  كفاشيان  و  تاج  اگر 
در  اگر  كه  اين  گفتن  و  عجوالنه  اظهارنظر  گونه  هر  از 
ايران ميزبانى نكنيم از مسابقات كنار مى رويم، خوددارى 
تصميم  آرام تر  وضعيتى  در  مى شد  امروز  مى كرد، 
بهترى اتخاذ شود و الزم نبود اكنون درباره اين بحران 
فدراسيون  رييس  تاج،  بزنيم.مهدى  قلم  خودساخته 
فوتبال و على كفاشيان نايب رييس او، مسئوالن درجه 
اول اين مناقشه 15 مهر 1396 در نشست خبرى خود 
با رسانه ها در واكنش به اشتباهات مديريتى در فوتبال 
جمله اى كليدى را بيان كرد كه مى تواند سرمشق فوتبال 
ايران باشد و وضعيت امروز اين فوتبال را سرو سامان بدهد. 
او مى گويد ”بايد ياد بگيريم اگر اشتباه كرديم، استعفا بدهيم 
و عذرخواهى كنيم. اين ها مسائلى است كه بايد به تدريج 

جا بيفتد. حداقل بيايند و بگويند اشتباه كرديم".
اين جمله كليدى مى تواند راه گشاى خود رييس فدراسيون 
غير  و  عجوالنه  صحبت  از  آينده  در  تا  باشد  هم  فوتبال 
مسئوالنه خوددارى كند و تمام تمركز خود را به انجام هر 

چه بهتر امورى كه به او محول شده، منعطف كند.

استعفايم فيلم بازى كردن نبود

خبـر
ايران و مراكش مى توانند 

شگفتى ساز شوند
مراكش  و  گفت:ايران  پرتغال  فوتبال  اسبق  اسطوره    

مى توانند در جام جهانى روسيه شگفتى ساز شوند.
لوئيس فيگو معتقد است تيم هاى ايران و مراكش شانس 
جام  مسابقات  بى  گروه  از  راهيابى  براى  توجهى  قابل 

جهانى دارند.
بازيكن پيشين رئال مادريد و بارسلونا در گفت وگويى 
اظهار  شد،  منتشر  خارجى  رسانه هاى  از  يكى  در  كه 
داشت:مشخص است كه در اين گروه، پرتغال و اسپانيايى، 
پيشتاز صعود هستند اما ما نبايد فراموش كنيم كه تيم هاى 
ديگر يعنى ايران و مراكش هم مى توانند شگفتى ساز شوند.

اسپانيا،  در  حضورش  دوران  به  توجه  با  افزود  وى 
توانايى هاى كنونى تيم ملى اين كشور را مى شناسد. با اين 
حال معتقد است كه پرتغال نسل بازيكن خوبى براى جام 

جهانى دارد.

بندهايى عجيب 
در قرارداد بازيكنان استقالل!

بندهاى عجيبى كه در قرارداد بعضى از بازيكنان استقالل 
وجود دارد، ممكن است اين باشگاه را با دردسرى بزرگ 

روبرو كند.
در  بندى  تابستانى  انتقاالت  و  نقل  در  استقالل  باشگاه 
قرارداد بعضى از بازيكنان اين تيم گنجانده كه به موجب 
آن در صورتى كه باشگاه از عملكرد آن بازيكن رضايت 
نداشته باشد، مى تواند به صورت يك طرفه قرارداد را 

فسخ كند. 
از  تعدادى  قرارداد  در  حالى  در  عجيب  بندهاى  اين 
سرمربيگرى  زمان  در  كه  دارد  وجود  استقالل  بازيكنان 
عليرضا منصوريان قول داده شده بود كه از قراداد آنها 

حذف شود اما باشگاه زير بار اين موضوع نرفت. 
البته طبق قانون فيفا، حتى اگر در قرارداد بازيكنان بندى در 
مورد فسخ يك طرفه قرارداد هم وجود داشته باشد، باشگاه 
اين اجازه را ندارد كه بدون ادله قانونى قرارداد بازيكن را 
يك طرفه فسخ كند و با اين شرايط باشگاه استقالل هدفى 

كه اول فصل داشت را نمى تواند عملى كند.

پشت پرده محروميت
 قويترين وزنه بردار ايران

پست منتشره از يكى از دست اندركاران وزنه بردارى پرده 
از راز بزرگى در ارتباط با مافياى اين رشته برداشت.

على  سعيد  دومى  مقام  كسب  از  پس  و  اخير  روز هاى 
يك  انتشار  كشورمان  وزن  سنگين  بردار  وزنه  حسينى 
پست از مدير سابق روابط عمومى باعث شد چهره مافياى 
وزنه برداى در اين رشته پررنگ تر شود و باور كنيم كه در 
مورد بهداد سليمى نيز مافيا تصميم مى كيرند و اين براى 
بار چندم است كه وزنه برداران ما اسير توطئه هاى مافياى 

اين رشته مى شوند.
سعيد على حسينى 8 سال را به خاطر دوپينگ از وزنه 
بردارى دور بود و مدير سابق روابط عمومى وزنه بردارى 

در اين پست منتشره مدعى شد:
در  مصدوميت  بهانه  به  حسينى  على  سعيد  بود  قرار 
رقابت ها شركت نكند و در عوض مسئوالن كشور ميزبان 
به او قول دادند مشكلش را حل كنند، اما اين اتفاق نيفتاد 

تا على حسينى 8 سال براى رفتن روى سكو صبر كند.
 مافياى وزنه بردارى با حضور تاماش آيان در رياست 
ضربه  ايران  به  بار ها  رشته  اين  المللى  بين  فدراسيون 
با  نزديكى  ارتباط  وى  مى شود  شنيده  البته  و  است  زده 
صهيونيست ها دارد و شايد اين موارد برنامه ريزى شده 

باشد.
به هر حال اميد مى رود مسئوالن وزنه بردارى كشورمان 
اتفاقا  اين  مقابل  در  و  بردارند  كارى  مالحظه  از  دست 
حفظ  كه  چرا  مى دانيم  بعيد  البته  كه  كنند  ايستادگى 
كرسى هاى بين المللى و ارتباط  هاى برون مرزى براى 
برخى افراد بيشتر اهميت دارد تا احقاق حق ايران، پس در 

اين باره خيلى خوش بين نيستيم.

نمى توانم فكر كى روش را بخوانم 
پيشكسوت فوتبال كشورمان گفت: پرسپوليس تا اينجاى 
كار عملكرد خوبى داشته و استقالل هم با نزديك شدن به 

صدر جدول حساسيت بازى ها را زياد كرده است.
بيژن ذوالفقارنسب درباره درخواست كارلوس كى روش 
مبنى بر اينكه در نيم فصل دوم بازيكنان ملى پوش داخلى 
را بعد از هر بازى به مدت يك روز و نيم در اختيار داشته 
باشد، اظهار داشت: نمى توانم فكر كى روش را بخوانم و 
بدانم چه برنامه اى دارد. با توجه به اينكه برنامه هايش را 
توضيح نداده است، نمى توانيم به طور دقيق تحليل كنيم 
كه اهداف كى روش از اين برنامه ها چيست. خيلى خوب 
است كه در يك جلسه ورزشى خوب با مربيان تيم هاى 

ليگ برترى اهداف و برنامه هايش را بيان كند.
اين  كه  كنند  احساس  مربيان  اگر  افزود:  ادامه  در  وى 
مسئله مى تواند به سود تيم ملى باشد، فكر نكنم كسى 
مخالفت كند. ضمن اينكه فدراسيون فوتبال هم بايد در 
اين راستا حرفه اى تر عمل كند. تاكنون مربيان باشگاهى 
با كى روش و تيم ملى همكارى كرده اند. اگر كى روش 
كمى برنامه هايش را توضيح دهد و صميمانه تر و بر اساس 
حسن نيت بحث هايش را مطرح كند، كسى مخالفتى با 

برنامه هاى او نخواهد داشت.
عملكرد  خصوص  در  كشورمان  فوتبال  پيشكسوت 
پرسپوليس و استقالل در نيم فصل اول مسابقات ليگ برتر 
گفت: پرسپوليس عملكرد بسيار خوبى داشته و جايگاهى 
و  تغيير  است.  بوده  شايستگى هايش  براساس  دارد،  كه 
تحوالت استقالل هم بسيار مثبت بوده و اين تيم هم دارد 
جايگاهش را به دست مى آورد و به صدر جدول نزديك 
حساسيت  جدول  باالى  در  استقالل  حضور  مى شود. 
مسابقات را بيشتر كرده است و روزبه روز بازى ها جذاب تر 

مى شوند

قربانى دشمنى دو آدم خاص شدم
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موتورسوارى  شروع  سكانس  يك  فيلم 
دقيقه  سپس 15  دارد.  قصه  به  ربط  بى 
شاهد كپى بردارى دسته چندم فضاسازى 
يك  بعد  و  هستيم  الى»  «درباره  ابتداى 

دعواى كامال بچه گانه دو مرد گنده.
را  روزنامه  چند  حوادث  صفحه  اينكه 
مرور كنيم و به چند شكايت خانوادگى و 
گزارش درگيرى هاى فيزيكى و اعترافات 
مجرمين و متهمين بربخوريم، دليل نمى 
شود با اضافه كردن چند چاشنى روزمره 
آن،  به  ژورناليستى  سياسى-اجتماعِى 
تصميم بگيريم فيلمنامه بنويسيم و فيلم 
بسازيم و مخاطب را آزار بدهيم. «آذر» 

كه اولين ساخته ى محمد حمزه اى است دقيقا چنين (و 
فقط چنين) ويژگى هايى دارد.

فيلم، يك سكانس شروع موتورسوارى بى ربط به قصه 
چندم  دسته  بردارى  كپى  شاهد  دقيقه   15 سپس  دارد. 
فضاسازى ابتداى «درباره الى» هستيم و بعد يك دعواى 
كامال بچه گانه دو مرد گنده و آنگاه «زيرتيغ» محمدرضا 

هنرمند را به تماشا خواهيم نشست.
آذرنگ با هومن سيدى (و انگار با پدرش) همان مى كند 
كه پرستويى با پسيانى كرد. اما اينجا قربانى فيلم، ما به ازاى 
پرستويى يا پسيانى در قصه نيست. قربانى، زنى است كه از 
تمام اين دنيا، يك اجازه موتورسوارى و اشتغال براى تامين 
معاش خانواده مى خواهد و اى واى بر جامعه ى مردساالرِ 
متعصِب دروغگوى فاسدى كه نمى گذارد آذر (بخوانيد: 

ُكزِت) نفس بكشد. زنى كه حتى وقتى مردى با ماشين به 
او مى زند و اطرافش را مردها گرفته اند، بى آنكه به يكى از 
آنها نگاه بكند و حرفى بزند، سوار بر مركب تنهايى اش 
مى شود و به راهش ادامه مى دهد. اگرچه شوهرش هم 
براى رهايى خود از او مايه مى گذارد و از او استفاده 
ابزارى مى كند، اما در واقع در مقابل اين زن و خواسته 
ى شرافتمندانه اش، يك ولى دم (بخوانيد: آقاى تنارديه) 
فرهادى  ”فروشنده“  متجاوز  مرد  هم  كه  دارد  قرار  پير 
است (يعنى چنين پيش فرضى به مخاطب گرا مى دهد)، 
هم پولدار و ديكتاتور و تماميت خواه است و هم عصبى 

و خشن و تخريبگر.
شب تولد كودك در  نشدنى  و تكرار  نظير  بى  سكانس 
رستوران را اى كاش دوباره مى توانستيم ببينيم. در حاليكه 
همه خوشحال و آرام هستند، پيرمرد ولى دم (همان آقاى 

تنارديه) كه با ماشينش در مقابل رستوران پارك 
كرده، به دنبال انتقام از ماشين پياده مى شود و 
در مقابل شيشه رستوران، زير نور فلشر قرمز در 
مقابل آذر (ُكزِت قصه ما) و دخترش و زوج 
خوشحاِل هيچى ندار مى ايستد (مثال آنها هم 
او را نمى بينند) و احتماال دارد نقشه مى كشد 
چگونه شادى مردم ساده دل را به هم بزند. با 
چنين سكانسى كه بيشتر از فيلم هاى اسلشر 
بر مى آيد تا يك فيلم رئال اجتماعى، پيرمرد 
از آقاى تنارديه، به ُكنت دراكوال ارتقا مى يابد. 
كسى كه پول دارد و خون مردم را در شيشه مى 
كند، براى پسرش حق انتخاب قائل نيست، با 
موتورسوارى خانم ها مشكل دارد، دلش مى 
خواهد زن ها اگر قرار است كار كنند شغلى داشته باشند كه 
او مى گويد و . . . اما چرا تا اين اندازه وحشى و تماميت 
خواه است؟ چون متعصب است و (احتماال) مذهبى. و 
اين  بگويد  نكرده  جرات  شايد  يا  نشده  رويش  فيلمساز 
پيرمرد، مذهبى است وگرنه شايد اگر مى توانست او را 
پشت تريبون نماز جمعه هم قرار مى داد تا فيلم نازلش الاقل 
بفروشد. باقى فيلم هم لحظات موتورسوارى نيكى كريمى 
و نماهاى نقطه نظر بى ربط او از شهر است و براى اينكه 
يكوقت ريتم را نيندازد و حال تماشاچى بد نشود، موسيقى 
متن فيلم به كمك فيلمساز مى آيد تا شايد رنگ و بويى 

ملودراماتيك به فيلم بدهد.
«آذر» حتى به سربازانى كه مرخصى ساعتى مى گيرند و 

براى استراحت به سينما مى روند پيشنهاد نمى شود.

امين اهللا رشيدى معتقد است هنرمندان و مسئوالن بايد در 
جهت رشد سليقه فرهنگى و هنرى مردم تالش بيشترى كنند.

امين اهللا رشيدى نامى آشنا براى عالقه مندان به موسيقى ايرانى 
است، خواننده اى كه در سال 1327 كارش را از راديو تهران 
آغاز كرده و تاكنون نيز بيش از 120 آهنگ ساخته است. 
كسى كه به گفته خودش اولين خواننده اى بوده كه بر اساس 
نت مى خوانده و همين موضوع راه را براى ورود او به راديو 

باز كرده است.
امين اهللا رشيدى در گفتگو با خبرآنالين درباره وضعيت اين 
روزهاى موسيقى مى گويد: «موسيقى كه ما در حال حاضر 
مى شنويم يك شبه و يك ماهه يا چند ساله به وجود نيامده 
است، اگرچه در بيست سال اخير به تدريج افول و آشفتگى 
در اين عرصه آغاز شده و اين روند تا حدودى ادامه پيدا كرده 
و به تدريج آمده تا به اينجا رسيده است. در واقع مى توانم 
بگويم ما االن در حال حاضر وضعيت تاسف بارى در عرصه 

موسيقى داريم و اين مسئله جاى نگرانى دارد.»
او ادامه مى دهد: «اين روزها ما از موسيقى كه به دل مخاطب 
بنشيند و به اصطالح با آن صفا كند و حالش با شنيدن آن 
خوب شود، فاصله گرفته ايم و االن ديگر چنين موسيقى هايى 
كمتر داريم. البته كه مقتضاى زمانه شايد اين طور باشد، اما نكته 
مهتر از اين موضوع اين است كه وقتى كه سياست در هنر 
مداخله كند، وضع هنر و به خصوص هنر موسيقى به اين جا 

كشيده خواهد شد.»
رشيدى درباره منظورش از دخالت سياست در هنر اين گونه 
مى شود،  باز  هنر  به  سياست  پاى  «وقتى  مى دهد:  توضيح 
باندبازى و گروه بازى به وجود مى آيد؛ مسائلى كه با فرهنگ 
راستين و قديمى ايرانى مغاير است. ما فرهنگ و ادبيات غنى 
چند هزار ساله داريم. در نيم قرن گذشته هم ما ترانه سرايان 
توانمندى داشتيم كه براى من و بقيه خوانندگان شعر مى گفتند؛ 
از جمله بيژن ترقى، ابوالقاسم حالت، نواب صفا، تورج اقبال 
اما چرا بايد االن به جايى برسيم كه امثال اين ترانه سرايان را كم 

داشته باشيم يا بهتر بگويم اصال نداشته باشيم.»
زمانه  «نمى دانم  مى كند:  تصريح  پيشكسوت  خواننده  اين 
چه طور شده است كه سليقه ها و عالقه ها اينقدر تغيير كرده 
است، من خودم عمرى با ادبيات سر و كار داشتم، كتاب 

نوشتم، شعر گفتم به همين خاطر وقتى يك سرى از ترانه هاى 
امروزى را مى شنوم به معناى واقعى حالم بد مى شوم، واقعا اين 

چه بساطى است كه در عرصه موسيقى به راه افتاده است؟»
رشيدى همچنين درباره نقش شعر و ترانه در آثار موسيقى 
و ارتقاى سطح اين آثار نيز مى گويد: «بايد نكته اى كلى تر 
از بحث ترانه و شعر بگويم؛ آهنگسازى كارى نيست كه 
با خواندن كتاب و ديوان موالنا، حافظ، سعدى و ... بتوانى 
انجامش دهى. حتى در زمان ما هم به اين مسئله ضربى خوانى 
مى گفتند، نوازندگان كنسرت ها كه ادعايى هم نداشتند يك 
ادعاى  و  مى نواختند  آهنگ  ده  با  موالنا  يا  حافظ  از  شعر 
آهنگسازى هم نداشتند. آهنگسازى واقعى اين است كه ما 
و امثال ما در دو دهه 30 و 40 كه اوج شكوفايى موسيقى 
و ادبيات ايران بود، انجامش مى داديم. ما در آن زمان ملودى 
و آهنگ را مى ساختيم بعد شاعر يا ترانه سرا با ما تماس 
آنجا  شد،  مى  گذاشته  شعر  ملودى  آن  روى  و  مى گرفت 
بود كه من وقتى مى خواندم و نوازنده آهنگ را مى نواخت، 
شاعر و ترانه سرا بر حسب تاثيرى كه آهنگ روى او داشت 
كلمات ترانه را مى نوشت. كلماتى كه منطبق با آهنگ بود، هم 

حس اش هم وزنش.»
دل مشغولى  و  خاطر  تعلق  حس  به  ادامه  در  همچنين  او 

مى گويد:  و  مى كند  اشاره  قديمى  نوازندگان  و  خوانندگان 
بسيار  تعامل  ما  زمان  در  خواننده  و  سرا  ترانه  «آهنگساز، 
نزديكى با هم داشتند و حاصل كارشان هم به همين دليل 
دلنشين بود. در واقع آنها نه براى شهرت و معروفيت كار 
مى كردند نه براى كسب درآمد آنچنانى. دغدغه خودشان هنر 
بود و به همين دليل هم از جان و دل براى كارى كه مى كردند 
مى كردند.  وقفه  بى  تالش  روز  شبانه  و  مى گذاشتند  مايه 
نتيجه اش هم كارهايى شده كه هنوز بعد از سال ها ماندگار 
است. بى دليل نيست كه مى گويند هر آنچه از دل برآيد الجرم 
بر دل نشيند. اما متاسفانه نسل جديد جامعه امروز با آن سبك 
ترانه سرايى و شعر به نظرم كامال بيگانه است و در برخى از 
موارد من شعرهايى را مى شنوم كه واقعا متعجب مى شوم و 

در فكر فرو مى روم.»
اين خواننده در ادامه صحبت هايش با اشاره به تاثير فرهنگى 
كه مسئوالن مى توانند بر روى افكار عمومى بگذارند، تاكيد 
مى كند: «از آن جايى كه مى گويند مردم پيروى دين بزرگان 
و زمام دارانشان را مى كنند، بايد مسئوالن به فكر ارئقا سطح 
فرهنگى و هنرى جامعه باشند. سليقه اى كه حاكم بر جامعه 
عامه  مى پسندند،  را  مواردى  و  مسائل  چنين  وقتى  است، 
مردم نيز به همان سمت و سو حركت مى كنند. سياست هم 
روى آن احساسات عميق شاعرانه و عاشقانه تاثير مى گذارد 
و نمى گذارد شما آن هنر ناب و واقعى را احساس كنى. به 
نظرم سياست هنرى است كه مردم و افكار عمومى را سمت 

و سو مى دهد.»
او همچنين درباره خوراكى كه هنرمندان و فعاالن اين عرصه 
بايد جهت باالبردن سطح سليقه مردم به آنها بدهند و اساسا 
رسالت هنرمند مى گويد: «وظيفه اصلى هنرمند واقعى همين 
است، بايد انگيزه را هم در جوان ها براى انجام اين كارها 
تقويت كرد. تنها كسى كه از نسل خوانندگان دهه 30 و 40 
باقى مانده و دستش هنوز هم پر است، من هستم. من حاضرم 
با بعضى  از جوان هايى كه واقعا عالقه مند به موسيقى اصيل 
و فاخر هستند و هنر اين كار را هم دارند اما شايد كمى 
شانس اش را نداشته باشند، همكارى كنم و عالوه بر اينكه 
تجربياتم را در اختيارشان قرار دهم به آنها در زمينه شعر، 

آهنگ و خوانندگى هم كمك كنم.»

نشريه سينمايى ورايتى در گفتگو با نرگس آبيار، از بزرگترين 
مانع وى براى ساخت فيلم، مهمترين دستاورد، هدف، قهرمان 

و ... از اين كارگرانى ايرانى پرسيد.
امسال در مجموع 92 كشور در بخش بهترين فيلم خارجى 
جوايز سينمايى اسكار پذيرفته شده اند كه در اين ميان ركورد 
27 فيلم را كارگردانان زن ساخته اند و 8 نفر از اين زنان نيز از 

قاره آسيا هستند.
از  يكى  سراغ  به  ورايتى  سينمايى  نشريه  بهانه  همين  به 
كارگردانان زن آسيايى حاضر در اين رويداد سينمايى از جمله 
نرگس آبيار، كارگردان فيلم «نفس» نماينده سينماى ايران در 
اسكار 2018 رفته و پرسش هاى مشابهى از آنها پرسيده است.

  چه چيز بزرگترين مانع بر سر راه ساخت فيلم شما 
بوده است؟

زن بودن بزرگترين مانع بر سر راه من از آغاز فعاليت سينمايى ام 
بوده است، چرا كه بايد كارى كنم كه همه به كار من اعتماد 
كنند. اين يك مشكل تاريخى در سراسر جهان است و زنان 
در درجه اول به دليل جنسيت شان نگريسته مى شوند و هنر و 

توانايى هاى آنها ناديده گرفته مى شود.
  دستاورد اصلى تان در اين فيلم چه بوده است؟

بزرگترين دستاورد من در دوران فعاليتم به عنوان نويسنده و 
فيلمساز اين بوده است كه هر كارى كه دوست داشته ام را 
انجام داده ام، بويژه زمانى كه كارم را در اين حرفه آغاز كردم. 
من فيلم هايى ساخته ام كه دوست داشتم بسازم و از اين بابت 
خوشحالم. معتقد نيستم كه موفقيت يك فيلم به ميزان فروش 
آن در گيشه و جوايز سينمايى آن بستگى دارد، بلكه اين 

فيلمساز است كه بايد از ساخته خود احساس رضايت كند.
براى من دستاورد اصلى اين است كه هم مخاطبان و هم 
فيلمسازان ديگر ساخته آخرم «شيار 143» و «نفس» را دوست 
داشته اند. من بازخوردهاى بسيار مثبت منتقدينى كه فيلم هاى 
من را دوست داشته اند را نيز در نظر مى گيرم و شكى نيست 
كه خوشحال تر خواهم بود، اگر طيف گسترده ترى از مخاطب 

داشته باشم چرا كه فقط براى خودم فيلم نمى سازم.
  قهرمانان فيلمساز شما چه كسانى هستند؟

ناشناس  فيلمسازان  حتى  و  فيلمسازان  بسيارى  از  من 
آموخته ام، اما مى توانم بگويم مهمترين آنها «كيشلوفسكى» 

و «ايناريتو» هستند.
  دوست داريد دنيا چه چيزى درباره زن بودن بداند و چه 

پيامى را مى خواهيد انتقال دهيد؟

به عنوان يك فيلمساز كه زندگى خود را در دوران جنگ نيز 
سپرى كرده، مواجهه زنان و كودكان با مساله پيچيده جنگ 
دغدغه من بوده و اين موضوع را در فيلم هايم نيز دنبال 
كرده ام و تالش كرده ام صداى بلند اين زنان و كودكانى باشم 
كه همواره در زير سايه جنگ در جستجوى ماهيت زندگى 
بوده اند و آرزوى معصومانه آنها براى زندگى، لزوم صلح را 

براى من و همچنين آنها غيرقابل اجنناب مى كند. 
«آنجلينا جولى»  با فيلم «اول پدرم را كشتند» به نمايندگى از 
كامبوج،  «رويا سادات» با فيلم «نامه اى به رئيس جمهور» از 
افغانستان، «روث بورگوبلو» با فيلم «فضاى ميان» از استراليا، 
«ماتى دو» با فيلم «عزيزترين خواهر» از الئوس، «آنه مارى 
جاسر» با ساخت فيلم «واجب» از فلسطين، «كريستن تان» با 
فيلم «Pop Aye» از سنگاپور، و «آنوشا سويشاكوپونگ» با 
فيلم «تا زمانى كه هوا تاريك مى شود» از تايلند، كارگردانان زنى 
هستند كه امسال به نمايندگى از كشورهاى آسيايى در بخش 

بهترين فيلم خارجى جوايز اسكار 2018 حضور دارند.
«نفس» روايت زندگى چهار كودك به نام هاى بهار، نادر، 
كمال و مريم است كه به همراه پدرشان غفور و مادربزرگ 
خود در دهه 50 نفس مى كشند! دنياى اين كودكان، دنيايى 
رنگ  است  قرار  و  است  كودكانه  زيباى  روياهاى  از  پر 

حقيقت به خود بگيرد
مهران احمدى، پانته آ پناهى ها،گالره عباسى، سيامك صفرى، 
شبنم مقدمى، ساقى زينتى، محمدرضا شيرخانلو، سيده ساره 
نورموسوى، على خان بابايى و جمشيد هاشم پور ايفاگر 

نقش هاى فيلم سينمايى «نفس» هستند.

من زِن تنهاى شبم  نـه بخا كتا

لنوشـته د

خبـر

شـيه حا ر  د
خريد نقاشى داوينچى
 توسط وليعهد عربستان

كه  عربستان  وليعهد  كه  مى گويند  خبرى  منابع 
ماه  است،  گرفته  فساد  ضد  ژست  اخير  طى هفته هاى 
گذشته با پرداخت بيش از 450 ميليون دالر يكى از آثار 

نقاشى لئوناردو داوينچى را خريدارى كرده است.
 «محمد بن سلمان»، وليعهد عربستان اقدام به خريدارى 
يك نقاشى «لئوناردو داوينچى»، نقاش مشهور ايتاليايى 
دوره رنسانس، با رقم بى سابقه 450,3 ميليون دالر كرده 

است.
روزنامه آمريكايى به استناد اطالعات دولت آمريكا و 
يك منبع آگاه به اين موضوع در خاورميانه مى گويد بن 
سلمان از طريق يك واسطه ماه گذشته اقدام به خريدارى 
نقاشى داوينچى به نام ««سالواتور موندى» (منجى جهان) 

كرد.
رسانه آمريكايى نوشته اين افشاگرى، بينشى كم سابقه 
درباره رقابت ميان كشورهاى حاشيه خليج فارس براى 

جمع آورى شاهكارهاى هنرى جهان فراهم مى آورد.
از طرف ديگر، افشاى خريدارى اين اثر هنرى در زمانى 
حساس براى وليعهد عربستان صورت گرفته است. او 
در ماه هاى گذشته تالش كرده از خودش چهره فردى 
عربستان  در  فساد  كردن  ريشه كن  به  متعهد  و  مصلح 

سعودى به نمايش بگذارد.
از  زيادى  شمار  گذشته  هفته هاى  در  سلمان  بن 
عربستان  فعلى  و  سابق  مقام هاى  و  تجار  شاهزادگان، 
سعودى را به بهانه فساد دستگير و زندانى كرده است. 
تحليلگران، اين اقدامات وى را بهانه اى براى مستحكم 

كردن پايه هاى قدرت خودش مى دانند.

آغاز ضبط سرى جديد «دورهمى»
ضبط سرى جديد مجموعه دورهمى كليد خورد.

سوم  سرى  ساخت  ويدئويى  انتشار  با  مديرى  مهران 
مجموعه «دورهمى» را تاييد كرد و گفت:: «به زودى از 
شبكه نسيم شاهد پخش سرى جديد «دورهمى» خواهيد 

بود.»
مجرى و سازنده برنامه «دورهمى»، وى گفت: «ضبط 
سرى سوم مجموعه «دورهمى» را آغاز كرديم و تاريخ 

پخش خيلى به زودى خواهد بود.
مهران مديرى با اشاره به اين كه «سعى كرديم سرى سوم 
دورهمى هم از لحاظ ساختار، هم ريتم و هم به لحاظ 
حضور مهمانان از دو سرى قبل جذاب تر باشد.» گفت: 
ساعت و شب هاى پخش برنامه «دورهمى» به زودى 

اعالم خواهد شد.
و  نور  دكور،  در  تغييراتى  اعمال  از  همچنين  مديرى 

بخش هاى ديگر برنامه «دورهمى» خبر داد.

افشاگرى يك مربى موتور سوارى
 عليه نيكى كريمى

نيكى كريمى دستمزدم را نداد و در اينستاگرام بالكم كرد
بهناز شفيعى مربى موتورسوارى نيكى كريمى در فيلم 
آذر گفت: من از نيكى كريمى گله زيادى دارم. قرار بود 
براى اكران اين فيلم از عوامل دعوت شود، اما من را 
دعوت نكردند. حتى نيكى كريمى در پيج اينستاگرامى 
خود, تيزرهاى اين فيلم را گذاشت اما مربى و بدلكار را 
معرفى نكرد. حامى مالى اين فيلم شركتى به نام انرژى 
موتور بود و از آنجايى كه من با اين شركت همكارى مى 
كنم, تمام آموزش هاى موتورسوارى و بدلكارى بر عهده 
من بود اما در نهايت نه براى جشنواره از من دعوت شد 
و نه دستمزدم را پرداخت كردند. تجربه تلخى كه از اين 
فيلم داشتم, سبب شد تا قيد همكارى با ديگر بازيگران 

را بزنم و خودم بازى كنم.
وى پيرامون برخوردهاى نيكى كريمى اظهار داشت: يك 
مدتى من را در اينستاگرام بالك كرده بودند و پس از 
مدتى آن بالك كردند. هيچ پاسخى به من ندادند اما فكر 
ميكنم از اينكه گفته بودم من بدلكار او هستم ناراحت 

شده است.

سيد رحيم آقازاده

رابطه اصغر فرهادى
 با داستايوفسكى و باختين در بازار كتاب

كتاب «فرهادى و سينماى پرسش» 
آثار  تحليل  به  فصل  چهار  در  كه 
پرداخته  كارگردان  اين  سينمايى 

است، به بازار آمد.
كتاب «فرهادى و سينماى پرسش» 
توسط  غالمعلى  اسداهللا  نوشته 

انتشارات ورا منتشر شده است.
از  كه  كتاب  اين  سرفصل هاى 
سينماى  به  مختلف  جنبه هاى 
فرهادى پرداخته است، عبارتند از 
«تكرار و توسعه عناصر»، «تراژدى 
ايرانى»، «فرهادى و طبقه متوسط» و «فرهادى، داستايوفسكى و 
باختين» كه در اين چهار فصل، غالمعلى با وام گرفتن از آرا و 
انديشه هاى هگل و ايبسن يا داستايوفسكى و باختين از مسائلى 

مثل تراژدى مدرن، تنهاترين مردم و قهرمان محقق نوشته است.
در بخشى از مقدمه اين كتاب كه در پشت جلد كتاب هم آمده 

است، مى خوانيم:
«مفاهيم و مسائلى كه سينماى اصغر فرهادى بيان مى كند، نه تنها 
جدى و عميق اند و از كليدى ترين مباحث و دغدغه هاى بشرى 
موجب  نيز  را  بى شمارى  پرسش هاى  بلكه  مى شوند،  محسوب 

مى شود، كه پاسخ آن ها مى تواند براى هر كس، خاص باشد.»
اسداهللا غالمعلى همچنين كتاب هاى «روايت مدرن و موج نوى 
جهان»،  معاصر  «ادبيات  جهان»،  كهن  «ادبيات  ايران»،  سينماى 
«تاريخ من، روايت تو» و «اينجا مطب دكتر كاليگارى است» را هم 

در حوزه سينما، شعر و ادبيات در كارنامه خود دارد.
در  غالمعلى  اسداهللا  نوشته  پرسش»  سينماى  و  «فرهادى  كتاب 
187 صفحه و به قيمت 16500 تومان توسط انتشارات ورا منتشر 

شده است.

ساده تر از همه منم
ساده تر از ساده منم

تو سادگى كسى به من نميرسه
مثل منى تو سادگى 
مثل توام تو سادگى

اگر بپرسم از تو رنگ هاى ساده را بگو
چشمه ى پاى كوه را

نشان بده
يا دشت هاى سبز خدا
يا گنجشكان بازيگوش
جنگل ها و رودخانه ها
يكى يكى به اسم بگو
نمره تو بيست ميشه
از نوزده كمتر نميشه

نمره تو قبوليه
واحدها را (پاس) كردى تو
به (ترم) بعدى ميرسى تو
بى هيچ كلك بى تقلب

سال ديگه، سال هاى بعد
تو كالس سادگى يا مدرسه هاى سادگى

شاگردِ اول ميشى تو
عكس ترا روزنامه هاى شهرمون

چاپ مى كنند
جايزه اى تو كار نيست

گفتيم كالس سادگى مدرسه هاى سادگى
مدرسه هاى سادگى
 جايزه اى ندارند

جايزه اش اينه كه تو
تو شهر سادگى ها
مثل منى هميشه

با سادگى رفيق شدى
رفيق راه من شدى
اگه حسودا بزارن

يا ابليس هاى بدجنس
كه دورمون فراوانند
تو شهر ما فراوانند

واى به  روزى كه سياست در هنر دخالت كند

مواجهه زنان و كودكان با جنگ دغدغه من است
واكنش كيهان به توئيت ترانه عليدوستى پس از يك سال

در  ايرانى  بازيگران  از  يكى 
مجوز  صدور  عدم  به  اعتراض 
پروانه  شوراى  سوى  از  اكران 
نمايش، اظهار داشته كه «چگونه 
پروانه  شوراى  اعضاى  نفر   9
نمايش از طرف همه ملت ايران 

تصميم مى گيرند؟»
واكنش به يك توئيت  كيهان در 
از ترانه عليدوستى نوشت: براى 
احتماال  كه  بازيگر  اين  اطالع 
فرصت مطالعه ندارد، بايد گفت 
كشور  جارى  قوانين  براساس 

كه در اغلب كشورهاى دنيا رايج است، از آنجا كه امكان 
حضور مردم در همه تصميم گيرى ها و امور مختلف اجرايى 
وجود ندارد، معموال ملت ها، براى يك بازه زمانى مشخص، 
يا  و  جمهورى  رياست  مديريت  (با  دولت  نام  به  نهادى 
نخست وزير) به نمايندگى از سوى خود انتخاب كرده كه آن 
دولت با اختياراتى كه از راى ملت به دست آورده، نهادهاى 
اجرايى را در امور مختلف اقتصادى، سياسى، فرهنگى و... 
سامان مى دهد و به جاى مردم اين امور را تعيين تكليف 

اساس  همين  بر  مى كند.  اجرا  و 
 9 شوراى  فيلم ها،  اكران  براى 
سوى  از  نيز  نمايش  پروانه  نفره 
ارشاد  وزارت  سينمايى  سازمان 
كه  شده  تعيين  دولتى  همان 
به  نيز  بازيگر  خانم  همين  گويا 
واقع  در  و  است  داده  راى  آن 
براساس همان راى مردم اختيار 

تصميم گيرى دارد.
با منطق اين خانم بازيگر بايد از 
نمايش  پروانه  صدور  پس،  اين 
عمومى  رفراندوم  به  فيلم ها 
گذاشته شود! اصال 90-280 نفر در مجلس چه حقى دارند 
كه به جاى 80 ميليون تصميم گرفته و قانون تصويب كنند؟! 
رفراندوم  در  قاضى  راى  جاى  به  هم  قضايى  احكام  همه 
به  نفر  يك  كه  دارد  معنى  چه  اصال  شود!  تعيين  عمومى 
عنوان داور درباره بازى پرسپوليس و استقالل نظر داده و 
يك طرف را برنده و طرف ديگر را بازنده اعالم نموده و 
دل ميليون ها نفر طرفداران تيم بازنده را خون كند؟! اينجا 

هم بايد رفراندوم عمومى برگزار شود!


