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اجتماعی-   سیاسی 

هفته نامه منطقه ای

پرچم داران میراث 
فردوسی بزرگ در ایذه

ایذه، از شهرهای بختیاری نشین استان خوزستان 
است و بعنوان پایتخت بختیاری شناخته می شود.

ایذه، قرنها پایتخت قوم دلیر بختیاری )لر بزرگ( 
بوده است. این بخش از نجد ایران زمین وارثان 
تمدن، فرهنگ و هنر دوران های تاریخی بسیاری 
از حکومت های ماد_هخامنشی تا اتابکان لر و در 
نهایت نقش تاثیرگذاری در انقالب مشروطیه این 
مملکت داشته اند و تاکنون نیز دین خود را به نظام 
جمهوری اسالمی در پاسداری از خرد و مرز و بوم 

ایران ثابت کرده اند.
در گذر تاریخ فرهنگی ایران،  فرهنگ وموسیقی 
و  حماسی  مضمون  دارای  درمجموع  بختیاری 
سلحشورانه است و این مضمون دربخش های 

ازموسیقی در این ...                        صفحه4

فضای مجازی 
و تخریب مدیران !

این روزها تیتر تمامی خبر ها در فضای مجازی و 
رسانه ها به بازنشستگی یا عدم بازنشستگی شهردار 
اهواز دیده میشود که بعضی از مطالب منتشر شده 
در این فضا ها با روح انسانیت سازگاری ندارد 
عدهدای به طرفداری از شهردار به پا خواسته اند 
و عده ای دست به تخریب ایشان زده اند در  اینکه 
شهردار در دوره ریاست خود طرحی یا برنامه ای 
برای برون رفت از مشکالت اهواز نگرفته است 
و اگر هم گرفته است باشکست مواجه شده شکی 
نیست ولی ایا تا به حال نخبگان و صاحب نظران 
جامعه چه برنامه های برای برون رفت و کمک  به 

شهرداری و غیره ارائه داده اند !
متاسفانه در فضای مجازی چیزی جز تخریب فالن 
مدیر و فالن منصب                          صفحه4

 صفحه2
ماجرای یاران گرمابه و گلستان

 احمدی نژاد  که به زندان رسیدند

هفت سال است که از آخرین روز حضور احمدی نژاد در دولت می گذرد اما هر روز 
خبری از بازداشت .ساکنین قبلی ساختمان پاستور به گوش می رسد و این سوال مطرح 

می شود که این روزها یاران احمدی نژاد چه می کنند؟
نزدیک به ۷ سال است که احمدی نژادی ها ساختمان خیابان پاستور را تخلیه کرده اند 
و کلیدش را به حسن روحانی سپرده اند اما در طول این هفت سال هر آنچه در توان 
داشتند را به کار بستند تا در صدر اخبار باقی بمانند؛ از سخنرانی های آتشین رئیس دولت 
مهرورز گرفته تا بست نشینی در حرم شاه عبدالعظیم و کیفرخواست آتش زدن. هرچند 
هیچگاه اهالی دولت نهم و دهم پاسخی به ابهامات مدیریتشان در طول هشت سال 
زمامداری ندادند و حتی با وجود احضار شدن محمود احمدی نژاد به دادگاه، او هیچگاه 

در هیچ محکمه ای حاضر نشد               

پسران قربانیان خاموش تجاوز جنسی!

این روان شناس می گوید: تجاوز به پسران نوجوان و کودکان پسر در جامعه ما بسیار 
اتفاق می افتد. چند سال پیش یک منبع آگاه به من می گفت که تجاوز به پسران از تجاوز 
به دختران هم آمار باالتری دارد. دلیل آن هم سهل الوصول تر بودن پسرهاست چرا که 
لو رفتن تجاوز به دختر بیشتر از تجاوز به پسر احتمال دارد. نباید اینگونه فکر کرد که 
تجاوز به نوجوانان پسر فقط در یک شهر در حاشیه به نام شوشتر رخ می دهد. آمار هایی 
که وجود دارد نشان می دهد تجاوز به پسران در الیه های پنهان جامعه ما وجود دارد، 
اما قربانیان پسر از ترس انگی که به آن ها زده می شود آن ها را اعالم نمی کنند. این انگ 
به آن ها اجازه زندگی نمی دهد. این موضوع می تواند بهانه مجددی باشد که ما بفهمیم 
آسیب های اجتماعی در ایران ما روز به روز در حال افزایش است، اما این موضوع 

متاسفانه دغدغه سیاست گذاران ما نیست.
شکارچیان پسران شوشتری دستگیر شدند. پس از انتشار تصاویر کودک آزاری احمد تن 

تن و دو نفر از دوستانش به جرم تجاوز به دو نوجوان شوشتری ....

 صفحه 3
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درست وقتی که اهوازی ها باید جشن باران بگیرند، 
خیابان هایی  عزای  به  خانه هایشان  در  ماتم زده 

نشسته اند که فاضالب هایش سرریز کرده است.
و  می روند  جلو  دغدغه مند  خوزستانی  مسؤوالن 
تمام روزهای شهروندان را با معضالت قابل توجه 

برایشان پر می کنند تا در این روزهای سرد  پاییزی 
که گردوخاک ها مزاحممان نیست الاقل با آبگرفتگی 

معابر و سرریز فاضالب ها سرگرم شویم!
یک کارشناس حوزه مدیریت شهری و عضو هیئت 
علمی دانشگاه در رابطه با علت آبگرفتگی های سطح 

شهر، اظهار کرد: علت اصلی و اولیه  آبگرفتگی، بحث 
آب های سطحی و عدم برنامه ریزی دست اندرکاران 
طرح های توسعه شهری است؛ در روزهای آفتابی 
یا ایام تابستان در اکثر نقاط شهر مشکل آبگرفتگی 

نداریم و بحث                                  صفحه4

  استاندار خوزستان گفت: بیشتر مدیران و مسئوالن 
در استان به فکر انجام کارهای روزمره و سنتی خود 
هستند این در حالی است که برای دستیابی به پیشرفت 

خوزستان به مدیران به روز و فعال نیاز داریم.
غالمرضا شریعتی  در نشست جذب و سرمایه گذاری 
خوزستان در سرسرای شهید رجایی استانداری بیان 
کرد: با وجود تاکیدی که برای جذب هر چه بیشتر 
سرمایه گذار در خوزستان توسط مدیران و دستگاه 
های اجرایی وجود دارد اما متاسفانه برخی مسئوالن 
متوجه اهمیت این موضوع نیستند و بیشتر به فکر 

کارهای روزمره هستند.
وی گفت: بر اساس آمار اعالم شده مدیران خوزستان 
در 35 درصد جلسات مربوط به بحث سرمایه گذاری 
در استان حضور می یابند و تنها 50 درصد مصوبات 
این جلسات اجرایی شده که با این روند کار نمی توان 

در بحث جذب سرمایه گذار در استان موفق بود.
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه مدیران استانی با 
کار جمعی آشنا نیستند ادامه داد: متاسفانه بیشتر مدیران 

استان با کار بین بخشی و دولت الکترونیک آشنایی 
ندارند و همین موضوع باعث عقب ماندگی خوزستان 

در فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.
شریعتی بیان کرد: استانداری خوزستان پیشنهاد ملی 
شدن سامانه پایش پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری 
را به دولت داد و با اجرایی شدن این پیشنهاد هم اکنون 
استان های دیگر جلوتر از ما در حال ثبت فعالیت های 
اقتصادی در این سامانه هستند. وی گفت: دستگاه های 

اجرایی خوزستان تا یک هفته آینده فرصت 
دست  در  اقتصادی  های  پروژه  که  دارند 
اجرای خود را در این سامانه ثبت، تا آمار دقیق 

فعالیت های اقتصادی مشخص باشد.
استاندار خوزستان ادامه داد: برخی افراد در 
خوزستان برای گرفتن پست مدیریت از راه 
های مختلف استفاده می کنند اما در زمان 
انجام وظیفه پنهان می شوند و مسئولیتی را 

قبول نمی کنند.
معاون امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی 
استاندار خوزستان نیز بیان کرد: طبق دستور 
استاندار تمامی دستگاه های اجرایی باید در مدت زمان 
یک ماه استعالم پروژه های اقتصادی را تهیه کنند و 
اعالم نکردن استعالم به معنی رضایت آن دستگاه از 

اجرای پروژه است.
علی بحرینی اضافه کرد: هیچ بهانه ای برای جلوگیری 
از اجرای پروژه های اقتصادی که در شورای برنامه 
ریزی مجوز می گیرند از سوی دستگاه ها وجود ندارد.

استاندار خوزستان گفت: 811 خانه در کوی منبع آب 
اهواز نیاز به جابجایی دارند و باید پیش از اینکه حادثه 

نگران کننده ای رخ دهد جابجایی آنها انجام شود.
غالمرضا شریعتی در جلسه ستاد بازآفرینی شهری 
خوزستان،با اشاره به اضطراری بودن اجرای این برنامه 
در کوی منبع آب اهواز، افزود:زمین های مازاد باید در 
اختیار اداره کل راه و شهرسازی خوزستان قرار بگیرد تا 
واحدهای مسکونی مناسبی برای ساکنان اینگونه مناطق 

تهیه و کار جابجایی صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
بازآفرینی شهری برای شخص رییس جمهوری و 
دولت اهمیت زیادی دارد، گفت: بر همین اساس 
دستگاه های دولتی خوزستان در اختصاص و واگذاری 

زمین های دولتی مازاد خساست خرج ندهند.
وی افزود: اجرای این برنامه دولت در بافت های 
ناکارآمد و فرسوده شهری می تواند بخش مهمی از 
مشکالت مسکن و فرسودگی بافت های شهری را 

حل کند.
وی گفت: بر اساس مصوبه دولت با توجه به کمبود 
زمین در مالکیت وزارت راه و شهرسازی، دستگاه های 
دولتی باید زمین های مازاد خود را به ادارات راه و 

شهرسازی استان واگذار کنند.
شریعتی ادامه داد: شهرداری اهواز 10 میلیارد ریال و 
به همین اندازه استانداری خوزستان نیز برای جابجایی 
فوری 100 واحد موجود در پهنه پرخطر منبع آب 

هزینه می کنند.
وی گفت:بیشترین نگرانی که در کوی منبع آب اهواز 
وجود دارد هنگام بارندگی است به همین دلیل نیاز 
است دستگاه های متولی در این حوزه اقدامات ویژه 
ای داشته باشند. استاندار خوزستان همچنین خواستار 
عملیاتی شدن برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری 
در سطح خوزستان شد، افزود: مدیران دستگاه های 

اجرایی در تمام جلسات ستاد حضور داشته باشند.

 ساخت چهار هزار و 664 واحد 
مسکونی سهم خوزستان

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان نیز با اشاره به اینکه 
ستادهای استانی این طرح باید جمع بندی و نیازهای 
خود را به ستاد استانی ارسال کنند، گفت: بر اساس این 
برنامه مشترک بین دستگاه های اجرایی باید چهار هزار 
و 664 واحد مسکونی با توجه به اعتبارات، تسهیالت 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی تا پایان سال مالی 

139۷)تیرماه98( در خوزستان ساخته شود.
عباس پورسالن ادامه داد: در این راستا زمین های 
مستعد و مازاد دستگاه هایی که می تواند در اجرای این 

سند ملی موثر باشد را شناسایی می کنیم.
وی با بیان اینکه تاکنون هیچ کدام از دستگاه های 
مازاد خود  های  زمین  واگذاری  به  نسبت  اجرایی 
اقدام نکرده افزود:به همین دلیل با توجه به وضعیت 
اضطراری کوی منبع آب اهواز، شهر جدید رامین به 

عنوان محل جابجایی خانواده هایی انتخاب شد که در 
پهنه پرخطر این منطقه قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان ادامه داد: شهرهای 
جدید به عنوان سرمایه دولت محسوب می شوند که 
باید مورد استفاده قرار بگیرند و در این راستا تعداد 10 
خانوار که منازل آنها در کوی منبع آب تخریب شد در 

آنجا مستقر شده اند.
پورسالن یادآور شد: هم اکنون 120 واحد مسکونی 
در شهر جدید رامین پیشرفت 99 درصدی و بیش 
از 85 درصدی دارند و برای تکمیل و ایجاد شرایط 
الزم برای اسکان خانواده هایی که از منبع آب به 
این شهر جابجا می شوند باید دستگاه های خدماتی 
مانند آبفا، گاز و برق تکمیل زیر ساخت های خود 

را سرعت بخشند.
بر اساس این گزارش، 811 واحد منزل پرخطر در 
منطقه منبع آب وجود دارد. مهر پارسال در این منطقه 
صخره ای بزرگ از یک تپه بر روی منازل ساخته شده 
در پایین آن سقوط کرد تا با تخریب 2 باب منزل در 
این منطقه و کشتن 2 کودک خردسال بار دیگر توجه 

مردم و مسئوالن به این منازل ناایمن جلب شد.
کوی منبع آب از نخستین هسته های حاشیه  نشینی در 
اهواز،در حوزه استحفاظی منطقه هفت شهرداری و در 
شرق این شهر واقع است. این منطقه در سال 1388 
دارای وسعتی بیش از ۷50 هزار مترمربع و جمعیتی 

حدود 22 هزار نفر با یکهزار و 1۷0 خانوار بود.

فاضالب عابر همیشگی
 خیابان های اهواز

 استاندارخوزستان:بیشتر مدیران استان
 دچار روزمرگی شده اند

811 خانه در کوی منبع آب اهواز نیاز به جابجایی دارند
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پیشنهاد پارلمانی باهنر برای اداره بهتر کشور
محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین و نماینده سابق مجلس به 
مناسبت روز مجلس پیامی را در صفحه شخصی خود در توییتر منتشر کرد.متن 
این پیام به شرح زیر است:روز مجلس را به تمامی همکاران سابق و نمایندگان 
فعلی در خانه ملت تبریک عرض می نمایم. فرصت مغتنمی است که دوباره 
تاکید کنم به نظر من برای اداره بهتر کشور نیاز به 2 مجلس داریم. مجلسی که 
مطالبات منطقه ای و محلی را پیگیری نماید و مجلسی که موضوعات ملی را در 

سطح کالن پیگیری کند.

فرزند "حدادعادل" هم در صداوسیما پُست گرفت
با حکم معاون سیما اعضاء جدید شورای اندیشه ورزی شبکه سه سیما تغییر 
کردند.طی احکامی از سوی مرتضی میرباقری معاون رئیس سازمان در امور 
سیما، اعضای جدید شورای اندیشه ورزی شبکه سه سیما منصوب شدند.
بنا بر این گزارش، علی اصغرپورمحمدی، میثم نیلی، فریدالدین حداد عادل، 
سیداحمدعبودتیان و جعفر عبدالملکی افراد جدیدی هستند که به تازگی از 
میرباقری حکم گرفته اند.پیشتر نیز علی فروغی فرزند باجناق غالمعلی حداد 

عادل به ریاست شبکه 3 منصوب شده بود.

جزئیات جلسه شورای اصالح طلبان
عضو حقوقی شورای عالی اصالح طلبان گفت: بر مبنای قانون جدید احزاب، 
ائتالف فقط باید از سوی احزاب و شخصیت های حقوقی صورت بگیرد؛ بنابراین 
حضور اعضای حقیقی در شورای عالی، وجاهت قانونی ندارد.علی شفایی قائم مقام 
حزب اراده ملت ایران)حاما( و نماینده این حزب در شورای عالی سیاستگذاری 
اصالح طلبان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ترکیب این شورا اظهار داشت: 
در آخرین جلسه شورای عالی اصالح طلبان، ترکیبی برای اصالح آیین نامه این شورا 
تعیین شد. نظر بر این بود که ترکیب مزبور در آیین نامه شورای عالی در نظر گرفته 
شود و همچنین کنترل و اِعمال نظر بیشتری از سوی اعضای حقوقی)اعضایی که 
توسط احزاب انتخاب می شوند( نسبت به اعضای هیئت رئیسه وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه هنوز ترکیب اصلی شورای عالی اصالح طلبان مشخص نشده است 
افزود: یکی از موضوعاتی که روی آن بحث شده، انتخاب »اعضای حقیقی« شورای 
عالی از سوی احزاب است. بیشتر احزاب معتقد بودند که این امر نشدنی است چون 
ممکن است در اینکه کدام حزب باید چه تعداد عضو حقیقی انتخاب کند، اختالف 
ایجاد شود.شفایی گفت: بر مبنای قانون جدید احزاب، ائتالف فقط باید از سوی 
احزاب و شخصیت های حقوقی صورت بگیرد؛ بنابراین حضور اعضای حقیقی در 
شورای عالی، محل شک و تردید است و بر مبنای نظر اعضای شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات، وجاهت قانونی چندانی هم ندارد.قائم مقام حزب اراده ملت ایران 
اظهار داشت: بنابراین برای انتخاب اعضای حقیقی شورای عالی اصالح طلبان، باید 
محفلی از سوی احزاب شکل بگیرد که هنوز سازوکار شکل گیری این محفل 

مشخص نشده است.

واکنش حناچی به برخی شبهات درباره بستگانش
شهردار تهران به برخی اخبار و شبهات مطرح شده، درباره وابستگی های سیاسی 
برخی بستگانش، واکنش نشان داد.پیروز حناچی عصر امروز در حاشیه مراسم 
ختم والده سردار جاللی رئیس سازمان پدافند غیر عامل در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این پرسش که آیا عضویت برخی نزدیکانش در برخی گروه های 
مخالف و معاند نظام صحت دارد یا خیر؟ گفت: » کسی را در قبر کسی دیگر 

نمی خوابانند. شما هم بروید برای آخرتتان کار کنید!«

توصیه اهلل کرم به حجاریان
حسین اهلل کرم با بیان اینکه باور به کمتر هزینه دار بودن سازش نسبت به مقاومت 
به شکست گراییده است، ادامه داد: این موضع مشکل اصلی جریان اصالح 
طلب سیاسی واصالح طلب اقتصادی است یعنی آقای حجاریان و همفکرانش 
به نقطه پایانی دیدگاه شان رسیدند بنابراین آنها بهتر است دیدگاه های تئوریک 
خود را تغییر داده و به سمت مقاومت گرایش پیدا کنند.اهلل کرم در گفت و گو با 
خبرآنالین با تاکید بر اینکه جریان مقابل آقای حجاریان در طیف اصالح طلبی 
به برخی از این مسایل دست پیدا کرده است، تصریح کرد: به نظر من چپ سنتی 
در حال به پا خاستن مجدد است تا گرایش به مقاومت را جایگزین سازش کند.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره تشابه رفتار اصالح طلبان در پروژه عبور از 
روحانی با پروژه عبور از خاتمی، گفت: بحث عبور از خاتمی زمانی بروز کرد 
که سازش آقای خاتمی با غرب در سال 82 تا 84 به شکست گرایید یعنی همان 

زمان که آقای روحانی مسئول مذاکرات هسته ای بود.

دالالن، خوِد خودروسازان هستند
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به این که رانت خوار و داللی در 
بازار خودرو وجود ندارد و دالل و رانت خوار، خودِ خودروساز است، گفت: 
پیشنهاد خوردوسازان مبنی بر این که قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار 
آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع است. اگر قرار است آزادسازی قیمت در 
صنعت خودرو وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این صنعت بدور 
از انحصار صورت گیرد، که در این صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش 

کیفیت خواهیم رفت./تسنیم

افزایش کالهبرداری  از طریق کانال ها و سایت  های 
صیغه یابی

از  استفاده  درباره  بزرگ  تهران  فتا  پلیس  رییس  کاظمی،  تورج  سرهنگ 
عکس های اشخاص برای تبلیغات در فضای مجازی یا استفاده از آنها برای 
پروفایل آی دی های غیرحقیقی، گفت: با توجه به این که این موارد جزء حریم 
خصوصی است، بر این اساس در صورتی که شاکی خصوصی اعالم شکایت 
کند، پلیس با مجوز مرجع قضایی می تواند در این قضیه وارد شود. پخش 
تصاویری از آرایشگاه های زنانه در فضای مجازی برای تبلیغات اگر گستردگی 
داشته و موارد غیراخالقی و مبتذل را اشاعه کند، پلیس قطعا اقدامات الزم را 
در خصوص برخورد با آنها انجام خواهد داد. تبلیغات فروش شارژ ارزان و 
کالهبرداری هایی که از این طریق با روش های مختلفی از جمله خرید شارژ 
ارزان، صیغه یابی، دوست یابی و ماهواره جیبی انجام می شود. این نوع صفحات 
جهت سرقت اطالعات حساب های بانکی اشخاص اقدام می کنند متاسفانه به 
شدت کالهبرداری از طریق این نوع صفحات در حال گسترش است و ما هر 

چه برخورد می کنیم باز هم ادامه دارد./ایلنا

مردم تلگرام را به عنوان اینترنت می دانند
عزت اهلل ضرغامی گفت: متأسفانه اینترنت در کشور ما ناقص الخلقه متولد شده 
است، تصور ما از فضای مجازی، ابتدا یک فضای رسانه ای بود. زمانی که ما 
هنوز به دنبال تعریف اصلی شبکه ملی اطالعات بودیم، پیام رسان های همراه پا به 
عرصه شبکه مجازی گذاشتند. فضای مجازی همه شئون زندگی و سبک زندگی 
انسان را متحول و استحاله می کند، وقتی از فضای مجازی سؤال می شود، به این 
مفهوم است که یک سبک زندگی جدید و تحول بزرگ  در زندگی بشر به ویژه 

ایرانیان با توجه به برنامه ریزی های منسجم توسط اشخاص حقیقی، دولتمردان و 
حاکمان چه در داخل و چه خارج از کشور، اتفاق می افتد. پیام رسان های همراه 
آنقدر سریع رشد و سیطره پیدا کردند که ابعاد کل زندگی مردم را دربر گرفتند 
تا جایی که مردم تلگرام را که یک پیام رسان اجتماعی است به عنوان اینترنت 
با به وجود آمدن کاربری های مختلف و جدی تر  این تعریف  البته  می دانند؛ 

بی تردید تغییر پیدا خواهد کرد./ ایسنا

اعتراض نمایندگان اصفهان به انتصاب استاندار اصالح طلب
حمید رضا فوالدگر گفت: عدم شرکت نمایندگان در جلسه تودیع و معارفه 
استاندار اصفهان با هدف مخالفت نمایندگان با استاندار جدید بود گرچه دولت 
حتی جلسه تودیع و معارفه را برای نمایندگانی که موافق استاندار بودند عقب 
نینداخت. ما انتظار نداریم از اصولگرا ها برای مسولیت های خالی استانداری قرار 
دهند ولی انتظار داریم کسانی که در فتنه فعال بودند و در پیشانی ساختارشکنی 

اصالح طلبی هستند در کرسی معاونین استاندار قرار نگیرند /صاحب نیوز

مالیات ۱۷۰ میلیونی افشین قطبی را چه کسی می دهد؟
افشین قطبی، سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و تیم ملی فوتبال کشورمان 
برای یک فصل و نیم به عنوان سرمربی فوالد خوزستان انتخاب شد. قطبی که 
به مدت یک فصل و نیم سرمربی پرسپولیس بود و دو سال هم هدایت تیم ملی 
را بر عهده داشت، در حال حاضر مالیات عقب افتاده ای دارد که قرار است این 
مالیات با توافق دو باشگاه فوالد و پرسپولیس پرداخت شود. مهدی حاج باقر، 
مدیر برنامه های افشین قطبی در خصوص این مالیات گفت: دو باشگاه فوالد 
و پرسپولیس در این خصوص توافق کرده اند تا مشکل مالیاتی قطبی حل شود/

تسنیم

خشم شیال خداداد از انتشار خبر 
به دنیا آمدن فرزندانش در آمریکا

شیال خداداد واکنش تندی به انتشار لیست بازیگرانی که فرزندانشان را در 
خارج از کشور به دنیا آورده اند نشان داد و از اینکه حواس مردم را به اخبار نه 
چندان مهم پرت می کنند انتقاد کرد. شیال خداداد در واکنش به حضور نامش 
در فهرست بازیگرانی که فرزندانشان را در خارج از کشور به دنیا آورده اند، 
در اینستاگرام نوشت: »پس تمام مشکالت مملکت تقصیر ما بود و خودمون 
خبر نداشتیم.شما بجای اینکه حواس مردم رو با این چرندیات پرت کنین اخبار 
درست راجع به مملکت بهشون بدین.االن که چی؟آخ آخ منکه خیلی خجالت 

کشیدم االن سامیار و ساتین رو قورت میدم دوباره در وطن بدنیا میارمشون.«

هنگامه شهیدی به ۱2 سال حبس محکوم شد
وکیل مدافع هنگامه شهیدی از محکومیت موکلش به 12 سال و 9 ماه حبس خبر 
داد و گفت: این حکم از سوی شعبه 15 دادگاه انقالب به ریاست قاضی صلواتی 
صادر شده است. مصطفی ترک همدانی اظهار داشت: با توجه به محرمانه بودن 
فرایند رسیدگی و امنیتی بودن پرونده از بیان جزئیات رأی دادگاه معذور هستم. 
این وکیل دادگستری ادامه داد: به طور اجمالی، موکلم عالوه بر محکومیت به 
12 سال و 9 ماه حبس به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و 
فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین خروج از کشور محکوم شده است. 
ترک همدانی ابراز امیدواری کرد که در مرحله تجدید نظر نسبت به این بخش 

از حکم شهیدی، حکم برائت صادر شود.

اتفاقات بدتر از آنچه در مشهد افتاد قرار بود رخ دهد
رشیدیان استاندار سابق خراسان رضوی گفت: گروه های فشار در همه کشور 
وجود دارند. به  نظرم از جمله موفقیتهای ما منزوی کردن گروه هایی است که 
با بداخالقی سعی میکنند اهداف و منویات خود را دنبال کنند.اتفاقات بدتر 
دیگری قرار بود در مشهد رخ دهد که ممکن است برخی از آن بی خبر 
باشند و ما نیز بنا نداریم آن را باز کنیم. او همچنین در خصوص احتمال 
دخالت امام جمعه مشهد در رویدادهای این شهر گفت که دخالتی از امام 
جمعه در امور اجرایی ندیده است. او در این باره گفت: بعضی از افراد بهخاطر 
بعضی خطبههای خاص آیتاهلل علم الهدی، تصور می کنند که ما و ایشان در 
جلسات و تعامالت با هم مشکل داریم. اما من اینجا شهادت میدهم طی این 
سال هایی که ایشان به عنوان نمانیده ولی فقیه و قبل از آن هم به عنوان امام جمعه 
در خراسان رضوی حضور داشتند، دخالتی از ایشان در امور اجرایی ندیدم. 
اصال چنین کاری نمی کردند که مثال در جایی بگویند این شخص را بردارید و 
شخص دیگری را بگذارید و یا کاری را به شکل دیگری انجام بدهید. تا االن 
یک مورد سراغ ندارم که ایشان راجع به موضوعی با من صحبت کنند و 
بگویند که فالن کار را انجام دهم. آقای رئیسی هم که بعد از فوت حضرت 
آیت اهلل طبسی آمدند، ما مشکلی با ایشان نداشتیم. البته طبیعی بود که در 
زمان انتخابات ریاست جمهوری تنش هایی در فضای سیاسی بوجود بیاید، 

اما ما با ایشان به عنوان تولیت آستان قدس، مشکلی نداشتیم.

استیضاح وزیر کشور تقدیم هیات رئیسه مجلس شد
یک عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که استیضاح وزیر کشور تقدیم هیات 
رئیسه شد گفت که استیضاح وزیر ورزش و جوانان به دلیل پس گرفتن امضاها 
منتفی شد. علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر 
سه استیضاح در دستور کار مجلس است که جدیدترین آن استیضاح وزیر کشور 
بوده که تقدیم هیات رئیسه شد و هیات رئیسه آن را به کمیسیون شوراها ارجاع 
داد. وی افزود: استیضاح دیگر مربوط به وزیر کشاورزی با 21 امضاء است که 
هیات رئیسه آن را به کمیسیون کشاورزی ارجاع کرده است. همچنین استیضاح 
وزیر امور خارجه نیز در دستور کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی است.

کنایه سردار نقدی به آمریکایی ها:
 آتش کالیفرنیا را خاموش کنید!

سردار نقدی، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ادامه 
با اشاره به تالش دشمن برای بزرگ نمایی مشکالت کشور، تصریح کرد: ما 
را سرگرم واقعیت های جعلی آمریکا کردند و واقعیت های ما را کوچک جلوه 
می دهند. وی اظهار کرد: آمریکایی ها می گویند که سایه جنگ بر سر ایران است، 
اما بهتر است که سایه جنگ را از اینجا بردارند و آتش کالیفرنیا را خاموش کنند! 
کالیفرنیا مهد تکنولوژی های جدید در آمریکا است، اما نتوانستند یک آتش را 

خاموش کنند.

واکنش آیت اهلل علم الهدی 
به حقوق ۷۰۰ دالری یک مقام دولتی

امام جمعه مشهد گفت: اینکه آقایی بیاید با یورنیوز مصاحبه کند و بگوید حقوق 
من 3 هزار دالر بوده و حاال به ۷00 دالر رسیده و این نشان از نتیجه بخش بودن 
تحریم هاست که باید با شنیدن این سخنان پرسید در دولت ما ناهماهنگی وجود 

دارد یا جریان دیگری است؟

نزدیک به ۷ سال است که احمدی نژادی ها ساختمان خیابان پاستور 
را تخلیه کرده اند و کلیدش را به حسن روحانی سپرده اند اما در طول 
این هفت سال هر آنچه در توان داشتند را به کار بستند تا در صدر 
اخبار باقی بمانند؛ از سخنرانی های آتشین رئیس دولت مهرورز 
گرفته تا بست نشینی در حرم شاه عبدالعظیم و کیفرخواست آتش 
زدن. هرچند هیچگاه اهالی دولت نهم و دهم پاسخی به ابهامات 
مدیریتشان در طول هشت سال زمامداری ندادند و حتی با وجود 
احضار شدن محمود احمدی نژاد به دادگاه، او هیچگاه در هیچ 
محکمه ای حاضر نشد اما هنوز از جایگاه اپوزیسیون سخن می گوید 
و گویا فراموش کرده است برای 8 سال قوه مجریه را در دست 
داشته است. حاال بعد از مدتی سکوت در حلقه احمدی نژادی ها 
خبر امروز رسانه ها مبنی بر صدور قرار مجرمیت برای علی اکبر 
جوانفکر مشاور رسانه ای محمود احمدی نژاد باعث شد نگاهی 
بیندازیم و ببینیم یاران گرمابه و گلستان رئیس دولت نهم و دهم 

امروز کجا هستند؟!

از معاونت تا برائت
محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد که در وصف رئیس خود 
در سال 85 در اجالس ساالنه مدیران دیوان محاسبات گفته بود: »در سوریه 
یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری 

دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. 
این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را 
مورد نوازش و احترام قرار می دادند« در اخرین روزهای حضورش در دولت 
دیگر نه از این مدیحهسرایی اش خبری بود نه دیگر احمدی نژاد او را خط 
قرمزش می دانست. در واقع رحیمی که حتی برای روی کار آمدن نمایندگانی 
همسو با دولت در مجلس هشتم دست به جیب شده بود و به 1۷0 کاندیدای 
نمایندگی کمک مالی کرده بود وقتی یکسال بعد از پایان یافتن عمر دولت 
دهم به جرم ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع به 5 سال زندان محکوم 
شد دفتر احمدی نژاد بیانیه ای صادر کرد و با اعالم برائت از او گفت تخلفاتش 

هیچ ربطی به دولت ندارد. 
قلم شد و مهمترین بخش  به  بیانیه دست  این  به  پاسخ  نیز در  رحیمی 
افشاگری اش مربوط به کمک های مالی به نمایندگان در جریان انتخابات 
مجلس هشتم بود. او نوشت:» در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم 
از  شد  بنا  و  برگزار  اصولگرا  چهره های  برخی  از  متشکل  کمیته ای  نیز 
غیردولتی  کمک های  طریق  از  کشور  سطح  در  اصولگرا  کاندیداهای 

پشتیبانی مالی شود.
از سوی برخی  ابدالی که  نام جابر  به  افراد کمک کننده فردی   در میان 
نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده 
و  حساسیت  واسطه  به  نیز  بنده  نمود.  آمادگی  اعالم  کمک  برای  بود، 
نامبرده همچون سایر موارد در  اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های 

خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذی صالح، 
در خصوص وی استعالم کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد 
آن ضمیمة پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعالم آمادگی نمودیم 
و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب 

شخصی و با چک بانکی خودش کمک کند.
 در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر 
اختصاص داد و البته کلیة اسناد و کپی چک های صادره که به قریب 1۷0نفر از 
کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و 
همه آن به مصرف انتخابات رسید؛ بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست 

میلیون تومان بوده و عیناً به حساب نامزدها پرداخت شده است«
به هر حال محمدرضا رحیمی 28 اسفند 96 با پذیرش آزادی مشروط از 

زندان آزاد شد.

 مرد بهاری،بهارِی احمدی نژاد
»اگر بخواهیم آقای مشایی را در یک کلمه معرفی کنیم، باید بگوییم مهندس 
مشایی مردی است ، بهاری، بهاری، بهاری.« این توصیفی است که محمود 
احمدی نژاد آن را در جشن ملی استقبال از نوروز در سال 90 برای مشایی به 
کار می برد. اسفندیار رحیم مشایی که از روزهای اول روی کار آمدن دولت 
نهم از مقربان احمدی نژاد محسوب می شد بعد از انتخابات 88 از سوی او به 
عنوان معاون اول انتخاب شد. موضوعی که با اعتراضات بسیاری مواجه شد 
و نهایتا با اعالم نظر رهبرانقالب مشایی از این سمت برکنار شد اما بالفاصله 

احمدی نژاد حکم او را برای رئیس دفتر رئیس جمهور صادر کرد.
اعتقاد داشتند  بود که بعضی ها  نزدیک  آنقدر  رابطه مشایی و احمدی نژاد 
احمدی نژاد از سوی مشایی طلسم و جادو شده است. مهدی طائب از جمله 

افرادی بود که می گفت احمدی نژاد جادو شده است. 
نهایتا مشایی که در اعتراض به حکم زندان بقایی کیفرخواست او 
را مقابل سفارت انگلستان به آتش کشیده بود عصر شنبه 26 اسفند 
96 بازداشت شد و اولین جلسه دادگاه او 3 شهریور 9۷ برگزار شد؛ 
همان جلسه دادگاهی که مشایی گفته بود در آن حاضر نمی شوم 
و محمود احمدی نژاد تلفنی به او گفته بود من می آیم و مصاحبه 

می کنم تا نگویند ترسیدند.

پیش مرگه احمدی نژاد 
خیلی وقت است که به حلقه بهار معروف شده اند؛ حلقه ای که بعد 
از حضور دست در دستشان در ساختمان وزارت کشور و اعالم 
کاندیداتوری برای دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری به نوعی 
اعالن جنگ بود. حمید بقایی که از روزهای شهرداری تهران با 
احمدی نژاد پا به نهاد ریاست جمهوری گذاشته بود و دست راست 
او محسوب می شد بعد از پایان عمر دولت پرونده او نیز در قوه 
قضائیه باز شد. و نهایتا 18 تیر 96 بازداشت شد. 3 مرداد 1396 
بود که »کانال تلگرامی دولت بهار«، از »وخامت حال« حمیدرضا بقایی در اثر 

اعتصاب و انتقال او از زندان به بیمارستان بقیةاهلل خبر داد.

بقایی که می گفت »اگر احمدی نژاد بگوید بمیر می پرسم چگونه و نه چرا« این 
روزها در زندان اوین به سر می برد. او قبل از اجرای حکم در صفحه تلگرامش 

نوشت از طرف دادگاه به 63 سال حبس محکوم شده ام.

مشاور رسانه ای و کار رسانه ای
عبدالرضا داوری که در زمان سکانداری احمدی نژاد قائم مقام خبرگزاری ایرنا 
و مدیر مسوول روزنامه شهروند بود بعد از پایان دولت دهم دست از کار 
رسانه ای برای محمود احمدی نژاد برنداشت. در خرداد 1393 حکم جلب 
داوری به  اتهام  نشر اکاذیب و انتساب دروغ به مسئوالن صادر شد اما بعد 
از 15 ماه از این اتهامات تبرئه و از زندان آزاد شد. او این روزها در توئیتر به 
شدت فعال است و در حمایت از بهاری ها و در راس آن رئیس سابق خود 

روزانه چند توئیتی منتشر می کند.

وزیر رفاه در اوین 
پرویز کاظمی که در سال 84 به عنوان وزیر رفاه و تامین اجتماعی انتخاب 
شد بعد از چند ماه از این سمت استعفا داد البته بقایی درباره کاظمی گفته بود 
او استعفا نداده بود و احمدی نژاد عزلش کرده بود. کاظمی مدتی هم رئیس 
هیت مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود. 
او نیز که مانند بسیاری از اصولگرایان رفیق نیمه راه برای احمدی نژاد محسوب 
می شود 20 آبان ماه بازداشت شد. آنطور که سایت رجانیوز نوشته بود انتقال 

کاظمی به زندان اوین به اتهام اخالل در نظام اقتصادی بوده است.

»به بهانه روز مجلس«
نظام  درهر  گیرد،انتخابات  می  شکل  مجلسی  نهایتا  انتخاباتی  هر  گرو  در 
وکشوری مظهر یک حماسه سیاسی بوده واز طرف دیگر آن نظام حاکم را 
وجمهوری  نظام  وآبروی  اقتدار  مظهر  ما  کشور  بخشد،ودر  می  مشروعیت 
مدرس  اهلل  آیت  شهادت  سالروز  با  مصادف  که  ماه  آذر  است،دهم  اسالمی 
است درتقویم ملی کشورمان به پاس تالشهاومبارزات این روحانی مجاهد بنام 
روز مجلس نام گرفته است،اگرچه تا بحثی از مجلس به میان می آیدنام شهید 
مطالبه گرسید حسن مدرس در ذهن ها تداعی میشود وتوصیه حضرت امام 
“ره”رابیاد می آوریم که می فرمودند :افرادی مانند شهید مدرس رابه مجلس 
بفرستید حال بماند که آیا درجامعه امروز ویا بهتر بگویم دربین کسانی که خود 
رابه هر زحمتی بوده به کرسی های سبز مجلس رسانده اند وخود راشایسته 
وکالت مردم دانسته اند تاچه اندازه ای به شهید مدرس ها، شهید رجایی ها و...

شباهت دارند جای بحث وتردید وجود دارد!
به راستی مگر امثال مدرس ها ورجایی هاوبهشتی هاچه در وجود خود داشته بودند 
که درتاریخ ما بدون آنکه باجی داده باشند بدون اینکه یال وکوپالی برای خود جمع 
کرده باشند،بدون اینکه حشم وخدمی داشته باشنداینگونه ماندگارشدند؟درپاسخ به 

این سوال جواب هایی از این دست رابخاطر می آوریم 
آری مدرس درزمانی که کمتر کسی می توانست استقالل رای داشته باشد،استقالل 
رای واستقالل عمل داشت،مدرس همواره منافع کشور ومصالح جامعه وملت را 
درنظر می گرفت،مدرس ازمقبولیت اجتماعی باالیی برخوردار بود،هرگز دربیان 
حقایق و مصالح ملت تردید نداشت،دربیان مشکالت ومسائل روزجامعه دچار لکنت 
زبان نمیشد،اهل معامله باهیچ کس نبود،مثل شیشه بود اگر اورا می شکستندتیز تر 
میشد،با صراحت وبا شفافیت موضع گیری می کرد،تمام آرای وتصمیمات او باتکیه 
براخالق ومحوریت احکام شرعی واسالمی بود اگرچه خود مجتهد بود اما همواره 
از خرد جمعی بهره می گرفت وادعانداشت خودش عقل کل است،با علما ونخبگان 
پایین ترین قشر جامعه گارگران،کشاورزان... از  وروشن فکران  جامعه وحتی 
مشورت می گرفت با صاحبان پول وثروت حشر ونشر نداشت،سیاست های کاری 
خود را در گده های شبانه وبا یک عده الت ولوت های سیاسی وپشت درب های 
بسته ودر اتاق فکر های مخوف مشخص نمی کرد،برای حذف نیروهای ارزشی 
شاخ وشانه نمی کشید،به معنای واقعی حامی محرومان،پابرهنگان بود،خودرا مدافع 
حقوق برزمین مانده مستضعفان می دانست به این نگاه نداشت که آیا دراین موضع 
گیری آرا یش رویش ویا ریزش دارند،از فردای رای آوردن بفکر رای آوردن دور 
بعد بدون شک نبود، خط کش ومعیاری که دستش بود رفیق بازی ومنافع خودش 
نبود،هیچ گاه احساس نزوا نکرد،حق را شجاعانه،جسورانه فریاد میزد به گونه ای که 
چهار ستون مجلس که بجای خود،تخت شاهنشایی را هم به لرزه در می آورد! تا 
جایی که روزی رضا شاه به او گفت ای پیرمرد از جان من چه می خواهی و او در 
پاسخ گفت می خواهم تو نباشی!هرگز حق را پایمال نمی کردویا بهتر بگویم اجازه 
پایمال شدن حق را نمی داد ،خوب ویا بد بودن افراد را همراه ویا هم دم خود بودن 
نمی دانست،حرف وعملش یکی بود،ظاهر وباطنش یکی بود،درآن دوره ستم شاهی 
رضاخان از گفتن حقایق ابایی نداشت ترسی نداشت!مدرس بدون شک دنبال تیتر 
اول نشریات نبود،اهل ژست گرفتن  نبود،اهل غوغا ساالری نبود،مدرس برای جلب 
رضایت این وآن جای حق وباطل را عوض نمی کرد،مدرس دنبال تسویه حساب 
های حزبی وجنایی نمی رفت وهرگز دنبال تقسیم غنایم جنگی بین انصارخود 
نبود!درسپردن بیت المال به این و آن احتیاط می کرد اطرافیان خود را از بهترین ها 
انتخاب می کرد،آری اینگونه بود که نام مدرس ماندگار شد.بجا وشایسته است که 
این روز را به نمایندگان شایسته ای که همواره دغدغه ی خدمت صادقانه به مردم 
را دارند تبریک عرض می نماییم وبر روح مدرس های این مرز وبوم سالم و درود 
می فرستیم به امید اینکه کرسی های مطالبه گری در استانمان مستحکم تر وپویا تر 

از همیشه باشند.به امید روزهای بهتر.

ماجرای یاران گرمابه و گلستان
 احمدی نژاد  که به زندان رسیدند

هفت سال است که از آخرین روز حضور احمدی نژاد در دولت می گذرد اما هر روز خبری از بازداشت 
ساکنین قبلی ساختمان پاستور به گوش می رسد و این سوال مطرح می شود که این روزها یاران احمدی نژاد چه می کنند؟

ش�ت ا د د یا محمدرضا کرم زاده
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این روان شناس می گوید: تجاوز به پسران نوجوان و کودکان پسر در جامعه ما بسیار اتفاق 
می افتد. چند سال پیش یک منبع آگاه به من می گفت که تجاوز به پسران از تجاوز به 
دختران هم آمار باالتری دارد. دلیل آن هم سهل الوصول تر بودن پسرهاست چرا که لو 
رفتن تجاوز به دختر بیشتر از تجاوز به پسر احتمال دارد. نباید اینگونه فکر کرد که تجاوز 
به نوجوانان پسر فقط در یک شهر در حاشیه به نام شوشتر رخ می دهد. آمار هایی که وجود 
دارد نشان می دهد تجاوز به پسران در الیه های پنهان جامعه ما وجود دارد، اما قربانیان 
پسر از ترس انگی که به آن ها زده می شود آن ها را اعالم نمی کنند. این انگ به آن ها 
اجازه زندگی نمی دهد. این موضوع می تواند بهانه مجددی باشد که ما بفهمیم آسیب های 
اجتماعی در ایران ما روز به روز در حال افزایش است، اما این موضوع متاسفانه دغدغه 

سیاست گذاران ما نیست.
شکارچیان پسران شوشتری دستگیر شدند. پس از انتشار تصاویر کودک آزاری احمد تن 
تن و دو نفر از دوستانش به جرم تجاوز به دو نوجوان شوشتری این سه مجرم سابقه 
دار دستگیر شدند. گفته می شد این سه نفر برای فشار به خانواده قربانیان و جلوگیری از 

پیگیری قانونی از صحنه عمل خود فیلم برداری می کردند. با این حال آن ها بعد از آنکه 
این سه تصاویر کودک آزاری و تجاوز را در شبکه های مجازی منتشر کردند مورد توجه 
قرار گرفتند. در چند روز گذشته شبکه های شاهد واکنش هایی زیادی به این موضوع بود. 
از طرفی برخی متجاوزین را مظنون به داشتن اختالل های روحی و روانی می دانستند. 
برخی نیز همچون گذشته از دیگر قربانیان تجاوز می خواستند سکوت را بشکنند. سکوت 
بیشتر قربانیان معموال از ترس آبروی آنهاست. مثل موارد مشابه دیگر، صدمات روحی 
قربانیان یکی از واکنش هاست. دولت برای درمان صدمات روحی قربانیان چه می تواند 
انجام دهد؟ این موضوعات را با مهدی ملک محمد، کارشناس ارشد روان شناسی در میان 
گذاشتیم. ملک محمد می گوید: وقتی در حوزه ناهنجاری های رفتاری درباره بیمار بودن 
یک فرد صحبت می کنیم کار سخت می شود، چون درست است که بخشی از اختالالت 
روانی منجر به ناهنجاری های رفتاری می شوند، اما نمی توانیم بگوییم هرکسی که از خود 
ناهنجاری رفتاری نشان می دهد دچار اختالل روانی است. بررسی این موضوع نیازمند یک 
مصاحبه بالینی با فرد و تشخیص عالئم متعددی در اوست. اینکه وجود اختالل روانی در 
یک فرد ثابت شود به دو عامل بستگی دارد: اوال ناهنجاری های رفتاری او موجب ضرر 
و زیان به دیگران شود و دیگران او را به سوی اقدامات روان شناختی هدایت کنند. ثانیا 
ممکن است برخی ناهنجاری های رفتاری فرد در سطح گسترده نباشد و ضرر و زیان 
آن چنانی نداشته باشد که در چنین شرایطی او تنها باعث رنج خود یا نهایتا خانواده اش 
می شود. به این ترتیب مثل بسیاری از بیماران روانی به مراکز روانپزشکی و روانشناختی 

ارجاع داده می شود.
مبتالیان به ناهنجاری 

در زندان روان درمانی می شوند؟
این روانشناس معتقد است: وقتی فرد یک ناهنجاری رفتاری را در حد تجاوز نشان می دهد 
قبال این ناهنجاری را به صورت های دیگری نشان داده است. در مورد متجاوز کودکان 
شوشتر می دانیم متجاوز قبال به خاطر رفتار های ناهنجار دیگر به زندان افتاده است. در 
سازمان زندان های ما روانشناسان زیادی کار می کنند. اما نمی دانیم که کسانی که به خاطر 
رفتار های ناهنجار به زندان می افتند تحت اقدامات روانشناسی قرار می گیرند یا نه. به این 
ترتیب برای ما روشن نیست که متجاوز شوشتری در دوران زندان خود با یک روانشناس 
باتجربه جلسات داشته یا خیر. اینکه آیا فرد متجاوز دچار اختالالت شخصیت هست یا نه 
برای ما روشن نیست و بررسی آن نیاز به مصاحبه های بالینی دارد. البته برخی از مبتالیان 
به ناهنجاری های رفتاری ممکن است به اختالالت روانی دچار نباشند. بعضا در جلسات 
مشاوره و مصاحبه های روانشناختی با فرد مشخص می شود که در رفتار های او عالئم 

اختالالت روانی نیست. 
او می گوید: ناهنجاری هم یک رفتار آموخته شده و تشویق شده در طول زندگی فرد است. 
همانطور که افراد سالم از انجام رفتار های خود در زندگی سود می برند، افرادی که دست به 
ناهنجاری می زنند نیز به دنبال سود هستند. ممکن است یک فرد سالم در کاری اشتغال 
داشته باشد که به آن عالقه ای ندارد، اما سود او از انجام آن کار این است که درآمد این کار 
بقای زندگی او را تضمین می کند. در اینجا نیز باید مشخص شود که رفتار های ناهنجار 
فرد متجاوز به او چه سودی رسانده است. ظاهرا رفتار فرد، او را از نظر جنسی ارضا می کند، 
اما به نظر نمی رسد صرف این سود مطرح باشد. او از قربانیان خود فیلم برداری و فیلم ها 
را منتشر کرده است. افراد در موارد دیگر هم تجاوز صورت گرفته، اما کسی متوجه آن ها 

نشده چرا که اصال موضوع فیلمبرداری و انتشار در کار نبوده است.

آمار تجاوز به پسران از تجاوز به دختران باالتر است
ملک محمد با تاکید بر اینکه موضوع تجاوز و انتشار فیلم های آن را باید از هم تفکیک کرد 
می گوید: ما نمی دانیم فرد با انتشار فیلم های عمل خود دنبال چه سودی بوده است. شما 
وقتی به یک رستوران می روید، ممکن است از غذای آنجا عکس یا فیلم تهیه کنید و در 
صفحه اینستاگرام خود قرار دهید. عده ای هم به تصاویری که منتشر می کنید توجه مثبت 
نشان می دهند. اما متجاوز با قرار دادن فیلم تجاوز به کودکان در فضای مجازی کامال 
طرد می شود. هم اینکه آیا فرد بیمار روانی است یا خیر و هم اینکه او دنبال چه سودی از 
رفتارش بوده به مصاحبه های بالینی روانشناسان نیاز دارد.  این روان شناس می گوید: تجاوز 
به پسران نوجوان و کودکان پسر در جامعه ما بسیار اتفاق می افتد. چند سال پیش یک 
منبع آگاه به من می گفت که تجاوز به پسران از تجاوز به دختران هم آمار باالتری دارد. 
دلیل آن هم سهل الوصول تر بودن پسرهاست چرا که لو رفتن تجاوز به دختر بیشتر از 
تجاوز به پسر احتمال دارد. نباید اینگونه فکر کرد که تجاوز به نوجوانان پسر فقط در یک 
شهر در حاشیه به نام شوشتر رخ می دهد. آمار هایی که وجود دارد نشان می دهد تجاوز به 
پسران در الیه های پنهان جامعه ما وجود دارد، اما قربانیان پسر از ترس انگی که به آن ها 
زده می شود آن ها را اعالم نمی کنند. این انگ به آن ها اجازه زندگی نمی دهد. این موضوع 
می تواند بهانه مجددی باشد که ما بفهمیم آسیب های اجتماعی در ایران ما روز به روز در 

حال افزایش است، اما این موضوع متاسفانه دغدغه سیاست گذاران ما نیست.
قربانی ممکن است متجاوز شود

او با بیان اینکه قربانی تجاوز شدن هیچ گاه قابل هضم نیست ادامه می دهد: اگر 
بخواهیم پیش بینی کنیم محتمل ترین افرادی که ممکن است در آینده خود متجاوز 

شوند خود قربانیان تجاوز هستند. شما را به مصاحبه محمد بیجه ارجاع می دهم. 
بیجه خودش مورد تجاوز قرار گرفته بود. بیجه می گفت: مایل نبود قربانیانش هم 
زجری که خودش دیده بود را بکشند. این یک چرخه است: قربانی خودش متجاوز 
می شود، متجاوز قربانیان دیگری پیدا می کند و قربانیان جدیدی هم به متجاوز 
تبدیل می شوند. البته اگر در قربانیان اقدامات مناسب روانشناختی صورت بگیرد 

احتمال تبدیل آن ها به متجاوز کمتر خواهد شد. 
این روانشناس با بیان اینکه قربانی و متجاوز هردو نیازمند روانشناسی هستند درباره 
مفاهیم روان شناس، روان پزشک و روانکاو توضیح می دهد. او می گوید: کار روانشناس 
مطالعه هر نوع، انگیزه ها و تبعات رفتار و هیجان های افراد است. روانشناس روان درمانی 
می کند؛ یعنی با تکنیک های متعددی انگیزه های رفتار و باور های فرد را شناسایی و بدون 
استفاده از دارو درصدد ترمیم آن ها برمی آید. اما برای همه اتفاقاتی که در مغز انسان 
رخ می دهد تعداد بسیار زیادی دارو تولید شده است. روانپزشکان، پزشکانی هستند که 
کارشان درمان اختالالت حاد روان شناختی با داروست. روان پزشکان از دارو به جای 
تکنیک های روانشناسان استفاده می کنند. اما دارو کارکرد مشخصی دارد و از آن خیلی 
نمی توان انتظار معجزه داشت. چون فرد هنوز باور های قبلی اش را دارد بعد از قطع دارو 
دوباره به نقطه اول برمی گردد؛ بنابراین متجاوز و قربانی باید تحت روان درمانی قرار بگیرند 
و تنها در صورتی که تشخیص داده شود به از اختالل حاد روانشناختی دچار هستند نیاز به 

دارو و یا حتی مدتی بستری شدن در بیمارستان های روانی نیاز خواهند داشت. 
ملک محمد درباره روانکاوی نیز توضیح می دهد: روانکاوی یک تکنیک و زیرمجموعه ای 
از روان درمانی است. نگاه روانکاوی آن است که بسیاری از اتفاقاتی که در انسان می افتد 
در کودکی و اوایل دوران نوجوانی فرد ریشه دارد باید به آن دوره برگردیم و آن ریشه ها 
را ترمیم کنیم. وقتی ریشه های کودکی ترمیم می شوند وضعیت کنونی فرد نیز بهبود پیدا 
خواهد کرد. افراد ابتدا باید توسط روانشناس مورد بررسی قرار بگیرند تا او تشخیص دهد 

که که از تکنیک روان کاوی استفاده شود یا خیر. 

چرا قربانی سکوت می کند؟
این روانشناس می گوید: اگر مشکلی بماند و درمان نشود، وضعیت بدتر خواهد شد. ما در 
روانشناسی هم مانند حوزه پزشکی با مفهوم تشخیص بهنگام رو به رو هستیم. شما در 
همین تهران با افراد زیادی رو به رو می شوید که خشم فروخورده ای دارند و برای بروز 
خشم خود دنبال بهانه هستند. آن ها برای کاهش این خشم هیچ کاری انجام نمی دهند. 
البته ممکن است برای کاهش آن دست به رفتار هایی بزنند مثال چند روز به مسافرت 
بروند، اما این کار ها هیچ سودی ندارد چرا که این خشم و هر اتفاق روانشناختی دیگر 
در باور ها و ذهنیات ریشه دارد. ممکن است ما پنج روز به سفر برویم و در آن پنج روز 
حال ما بهتر شود. اما چون باور ها هنوز سر جای خود هستند بعد از پنج روز به خانه اول 
برمی گردیم.  ملک محمد درباره اینکه قربانیان شکستن سکوت درباره فاجعه ای که برای 
آن ها رخ داده می گوید: کسانی که دوره های روان درمانی را تابو می دانند مقصر نیستند. در 
ابرشهری مثل تهران اگر خانواده ای متوجه شود پسر نوجوانش مورد تجاوز قرار گرفته رفتار 
خود را با فرزند قربانی اش که هیچ تقصیری نداشته تغییر می دهد. این در تهران که که 
تابع هیچ فرهنگ خاصی نیست وجود دارد. حاال شما شهر را تغییر دهید و به شوشتر ببرید. 
طبیعتا نوجوان با خود فکر می کند تحمل رنج بهتر از آن است که به خانواده و نهاد های 
بیرونی اطالع دهد. او محاسبه می کند متجاوز شوشتر ممکن است مثل افراد دیگر اعدام 
شود، اما یک سال دیگر هیچ کس حال خانواده او را نمی پرسد. به این ترتیب به این نتیجه 
می رسد که صحبت نکردن از این اتفاق وحشتناک بسیار بهتر از آن است که اتفاقات 

وحشتناکتری در خانواده او بیفتد.

موجی جهانی که به ایران هم سرایت کرد؛ »مجرد ماندن« پسران قربانیان خاموش تجاوز جنسی!
13میلیون جوان مجرد ایرانی از سن مناسب ازدواج عبور کرده اند. این آمار اما تنها یک روی سکه 
است. چرا که این گروه از جوانانی که در حال عبور از سن ازدواج هستند، همزمان در معرض تجرد 

قطعی نیز قرار گرفته اند.
آمارهای جهانی نشان می دهد، دو رویداد در مساله ازدواج به شکل قطعی رخ داده است. نخست، 
افزایش سن ازدواج در میان جوانان و دوم، رشد قابل توجه آمارهای تجرد قطعی. آنچه در این میان 
متفاوت است، دالیل مجرد ماندن جوانان بسته به فرهنگ های متفاوت است. چندی پیش سایت 
"بیزینس اینسایدر" لیست متوسط سن ازدواج در برخی کشورهای جهان را بنا به گزارش سازمان 
ملل متحد منتشر کرده است، بنا به گزارش این سایت، اندونزیایی ها زودتر از سایر مردم دنیا شریک 
زندگی خود را انتخاب می کنند. این در حالی است که متوسط سن ازدواج در این کشور آسیایی از 
21.9 سال تجاوز نمی کند. مردم مصر با متوسط سن 24.8 ، و سپس نیجریه ای ها هم با متوسط 
سن 24.9 سال سن در رتبه های چهارم تا ششم قرار دارند. پس از آن ایرانی ها با 25.2 سال و 
سپس ترک ها با متوسط 2۶.2 سال سن از جمله مللی هستند که ازدواج در آنها زود رخ می دهد.

آمریکایی ها و بریتانیایی ها نیز هر دو با متوسط سن ازدواج 27.9 سال از جمله مردمی هستند که 
دیر ازدواج می کنند. در این میان آلمان رکورد دیر ازدواج کردن را در میان کشورها با متوسط سن 
33.1 سال سن زده است. این در شرایطی است که دیروز ارائه آماری از سوی یکی از مسئوالن 
وزارت بهداشت، درباره جوانان ایرانی ازدواج نکرده، واکنش های متفاوتی را ایجاد کرد. بر این اساس، 
مدیر کل دفتر سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از 
13 میلیون جوان مجرد ایرانی که در آستانه ازدواج هستند، سن مناسب ازدواج را سپری کرده اند یا 
در حال سپری کردن این سن هستند. محمد اسماعیل مطلق با اعالم این مطلب هشدار داد: سن 
مناسب برای ازدواج بین سنین 18 تا 35 سالگی است و عالوه بر اینکه زمان مناسب ازدواج است، 
بهترین سن برای باروری و بچه دار شدن است و عبور از این سن برای فرزندآوری مخاطراتی به 
دنبال دارد. وی ادامه داد: به علل مختلف متوسط سن ازدواج دختران و پسران ایرانی در یک دهه 
اخیر در استانهای مختلف بین چهار تا شش سال افزایش یافته و اکنون متوسط سن ازدواج دختران 
ایرانی 25 سال و متوسط سن پسران ایرانی 27 سال است و البته این آمار در استان های بزرگ 

مانند تهران باالتر و رو به افزایش است.
رئیس مرکز سالمت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت گفت: بررسی های وزارت بهداشت نشان 
می دهد که ازدواج آسان و در سن مناسب آثار بسیار مهمی در حفظ سالمت و رشد جسمانی، روانی 
و عاطفی افراد دارد و در صورتی که افراد در سن مناسب ازدواج کنند، می توانند در زمان مناسب 

مسئولیت زندگی را شروع کنند و در زندگی خانوادگی موفق باشند.
وی افزود: بررسی مقایسه ای وزارت بهداشت بین افرادی که ازدواج کرده اند و ازدواج نکرده اند، 
نشان می دهد، افرادی که در سن مناسب ازدواج می کنند، طول عمر بیشتری دارند،کیفیت زندگی 
آنها بهتر است،به طور میانگین از سالمت روانی بهتری برخوردار هستند، شادتر زندگی می کنند 
و ارتباطات اجتماعی مناسب تری برقرار می کنند.  نقشه زیر با رنگ سبز میانگین سن ازدواج در 
مناطق مختلف جهان در سال 2017 را بر اساس گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد به 
طوری که هر چه رنگ سبز پررنگ تر می شود سن ازدواج باالتر می رود. سن ازدواج در این نقشه 

بین 19.5 سال تا 34.8 سال در کشورهای مختلف متغیر است.
روی دیگر سکه؛ تجرد قطعی!

این آمار اما تنها یک روی سکه است. چرا که این گروه از جوانانی که در حال عبور از سن ازدواج 
هستند، همزمان در معرض تجرد قطعی نیز قرار گرفته اند. براساس بررسی های مرکز آمار ایران، 
تجرد قطعی در سال 1375 برای مردان حدود 1.1 درصد و برای زنان 1.2 درصد بوده است. روند 
افزایشی تجرد قطعی در زنان خیلی بیشتر از مردان بوده به طوری که طی سالهای 1375 تا 1395 

این شاخص برای مردان حدود دو برابر شده اما برای زنان بیش از سه برابر بوده است.
تجرد قطعی بر عکس عمومیت ازدواج، نشان دهنده عدم ازدواج تا سن 50 سالگی است منظور از 

تجرد قطعی،نسبت درصد کسانی است که تا سن 50 سالگی ازدواج نکرده اند.
باالتر بودن سرعت افزایش تجرد قطعی در زنان در مقایسه با مردان باعث شده تجرد قطعی زنان 
بیشتر از مردان شود. در سال 1345 تجرد قطعی مردان بیشتر و حدود 2برابر زنان بوده است بعد 
از این سال تجرد قطعی زنان به تدریج افزایش و به مردان نزدیک شده و در سال 1375 تجرد 
قطعی زنان از مردان پیشی گرفته و در سال 1395 نسبت تجرد قطعی زنان به حدود 1.۶ برابر 
مردان رسیده است. هر چند تجرد قطعی در ایران افزایش پیدا کرده اما هنوز در مقایسه با کشورهای 
مسلمان تفاوت قابل توجهی ندارد اما در مقایسه با کشورهای شرق آسیا خیلی پایین تر است. 
براساس آمارهای رسمی تجرد قطعی برای مردان و زنان ژاپنی بترتیب 17 و 12 درصد بوده است.

آگهی فقدان سند
صادق مالعلی وکی��ل عبداله دریس طی وکالتنامه 
صادره از سفارت جمهوری اسالمی ایران در لندن 
با تس��لیم یک برگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 
101  اهواز مدعی اس��ت که سند مالکیت ششدانگ 
پالک 2۷4/5 واقع در بخش 8 اهواز که به نام عبداله 
دریس  س��ابقه ثبت و سند دارد که در دفتر 2 صفحه 
43 ستبقه ثبت و سند دارد که به علت سهل انگاری 
س��ند مالکیت ش��ماره 1۷5201. الف/89/16 مفقود 
گردیده لذ بدس��تور تبصره اصالحی ماده 120  آیین 
نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت 
آگهی می ش��ود که هرکس مدعی انج��ام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم دارد و در غیر اینصورت پس 
از سپری ش��دن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 9۷/09/11 

شماره: 5/2268 م/الف
افشین

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
آق��ای رضا موالئ��ی بیرگانی   با تس��لیم دو برگ 
استش��هاد گواهی ش��ده دفترخانه 336 اهواز مدعی 
اس��ت که سند مالکیت ششدانگ پالک 2۷25/436۷ 
واقع در بخش 2 اهواز در صفحه ....... دفترذیل ثبت .............. 
بنام رضا موالئی بیرگانی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردید و برابر سند قطعی ش��ماره 619/9۷/2185 مورخ 
9۷/02/16  دفترخانه اداره ثبت  اهواز نامبرده/مع الواسطه 
انتقال قطعی یافته که برابر اسناد ........ دفترخانه ...........  اهواز 
نزد ...............  رهن است  که به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده لذ بدستور تبصره اصالحی ماده 120  آیین نامه 
قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
می شود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن 
مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام 

مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 9۷/9/11
شماره: 5/2266 م/الف

نصرت اله
رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

آگهی فقدان سند
آقای کریم عچرش با تسلیم دو برگ استشهاد گواهی 
ش��ده دفترخانه30  اهواز مدعی است که سند مالکیت 
ششدانگ پالک 634 باقیمانده واقع در بخش 3 اهواز در 
صفحه 143دفتر4 ذیل ثبت 410 بنام عبدالحسین سعیدی 
ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردید و برابر سند 
قطعی شماره 112243 به تاریخ 81/5/1 تنظیمی دفترخانه 
30 نامبرده/مع الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 
48314 به تاریخ 95/۷/28 تنظیمی دفترخانه 110  اهواز 
به نفع بانک صادرات در رهن است  که به علت سهل 
انگاری مفقود گردیده لذ بدستور تبصره اصالحی ماده 
120  آیی��ن نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم 
یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 9۷/9/11 
شماره: 5/2264 م/الف

قادریان
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

آگهی فقدان سند
آقای مهران زارع مصیبی طبق وکالتنامه شماره 209532 
مورخ 139۷/9/8 دفترخانه 2۷ اهواز  با تس��لیم دو برگ 
استشهاد گواهی شده دفترخانه 2۷ اهواز مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 1542/11 واقع در بخش1 
اه��واز در صفحه .... دفتر ذیل ثب��ت ... بنام مهدی زارع 
مصیبی ثبت و س��ند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  و 
برابر سند قطعی شماره .... دفترخانه .... اهواز نامبرده/مع 
الواسطه انتقال قطعی یافته که برابر اسناد 11580 مورخ 
96/10/1۷ دفترخانه 235 اهواز نزد بانک مس��کن رهن 
است  که به علت سهل انگاری مفقود گردیده لذ بدستور 
تبصره اصالحی ماده 120  آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت 
اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری 
شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 9۷/09/11 
شماره: 5/226۷ م/الف

نصرت اله
 رئیس ثبت شهرستان ناحیه 2 اهواز

آگهی فقدان سند
عبدالکریم فدعمی با تس��لیم دو برگ استش��هاد 
گواهی ش��ده دفترخانه 209  اهواز مدعی است 
که س��ند مالکیت شش��دانگ پالک 422/5  واقع 
در بخ��ش8 که ب��ه نام عبدالکری��م فدعمی طبق 
س��ند قطعی ش��ماره 1498۷ دفتر 249 اهواز به 
وی منتقل ش��ده سابقه ثبت و س��ند دارد  که به 
علت س��هل انگاری  س��ند مالکیت ۷91۷10 ب 
94 مفقود گردیده لذ بدستور تبصره اصالحی ماده 
120  آیی��ن نامه قانون ثب��ت مراتب جهت اطالع 
عموم یک نوبت آگهی می شود که هرکس مدعی 
انج��ام معامله یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می 
باش��د می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگه��ی اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
دارد و در غیر اینصورت پس از س��پری ش��دن 
م��دت قانونی و ع��دم واخواهی س��ند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد ش��د .
تاریخ انتشار: 9۷/09/11 

شماره: 5/2263 م/الف
افشین

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
 ناحیه یک اهواز

آگهی فقدان سند
دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی اداره 
کل زمین ش��هری خوزس��تان با تس��لیم دو برگ 
استش��هاد گواهی شده دفترخانه 308  اهواز مدعی 
اس��ت که سند مالکیت شش��دانگ پالک 114 و 
894/894  واقع در بخش۷ که به نمایندگی اداره 
کل زمین شهری خوزستان سابقه ثبت و سند دارد 
که در دفتر 20 صفحه 454 سابقه ثبت و سند دارد  
که به علت سهل انگاری  مفقود گردیده لذ بدستور 
تبص��ره اصالحی ماده 120  آیی��ن نامه قانون ثبت 
مرات��ب جهت اطالع عموم ی��ک نوبت آگهی می 
ش��ود که هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باش��د می تواند ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم دارد و در غیر اینصورت پس 
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار: 9۷/09/11 

شماره: 5/2265 م/الف
افشین

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک اهواز

مژده به همشهریان عزیز اهوازی
نصب،تعمیر و فروش انواع کرکره برقی و درب های 

اتوماتیک  با نازلترین قیمت و در کوتاه ترین زمان
نصب درب کرکره ای با بهترین تیغه ها ،تعمیر انواع 
موتر کرکره ،تعمیرات  و پروگرام درب های اتوماتیک 

شیشه ای و تعمیرات برد با موتور های بی صدا
فقط با یک تماس میتوانید
 از خدمات ما بهره ببرید.

با مدیریت عباس ساکی،آدرس کمپلو شمالی
 شماره تماس09163190090

دستم  و  کردم  عمل  را  گردنم  من  که  همین 
سال هاست درد می کند ثمره سال ها پوشیدن چادر 
بود ما باید نوع حجابی را تعریف کنیم که در ابتدا 

آسیب زننده نباشد.
شورای  مجلس  فرهنگی  کمیسیون  عضو  یک 
اسالمی از عملکرد دستگاه های تبلیغاتی کشور با 
وجود بودجه های هنگفت در مورد حجاب انتقاد کرد.

پروانه سلحشوری در همایش »پوشش بانوان ایرانی 
پس از انقالب« که در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید 
بهشتی برگزار شد حجاب را از مباحث پر چالش بعد 
از انقالب عنوان کرد و گفت: خصوصا بحث حجاب 
اجباری از موضوعاتی است که مطرح می شود. تا قبل 
از سال ۶2 حجاب اجباری وجود نداشت اما بعد از آن 
این مسئله به وجود آمد. اوایل انقالب اعتراضاتی به 
حجاب اجباری بود. موضوعاتی از این دست مطرح 

شدند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه بیشتر 
مردم ایران هنوز معتقد به حجاب هستند و آن را 
باور دارند، یادآور شد: البته دختران و زنانی هستند که 
باور به حجاب ندارند. سوال این است آیا ما پس از 
40 سال از انقالب توانسته ایم دختران و زنان مان را 
باورمند به حجاب کنیم؟ قطعا نهادهای سیاستگذار 
و مجری اشتباهاتی داشته اند که نه تنها نتوانسته ایم 
حجاب را برای اقشار جامعه نهادینه کنیم بلکه گاهی 

آموزه های ما اثر عکس داشته است.
سلحشوری خاطرنشان کرد: من معتقدم که الزاما 
پوشیدن چادر به معنای حجاب کامل نیست. گاهی 
برخی با همین پوشش چنان آرایشی دارند که خود 
حجاب را زیر سوال می برد. باید بگویم ما نه تنها 

باعث اعتقاد جوانان مان به حجاب نشده ایم بلکه 
باعث گریزان شدن آنها از خیلی از آموزه ها شدیم.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از اظهاراتش 
با بیان اینکه دخترانی که پوشش بهتری دارند زودتر 
ازدواج می کنند و در رابطه عاطفی با جنس مخالف 
آینده  مورد  در  داد:  ادامه  می کنند  عمل  موفق تر 
حجاب نمی توانیم بگوییم معتقدان به حجاب بی 
اعتقاد می شوند. اشکال کار در جای دیگری است. 
متاسفانه بعد از انقالب نه تنها در مورد حجاب بلکه 

در بسیاری از موارد ایدئولوژیک عمل شد. ما 
فقط روی ظاهر اسالمی کار کردیم و ریاکاری 
کردیم. در حالیکه محتوا را رها کردیم و اصل 

دین را به جوانان آموزش ندادیم.
سلحشوری با اشاره به سابقه تحصیل و زندگی 
خود در هند گفت: من 10 سال در هند زندگی 
به سر  آنجا چادر و مقنعه چانه دار  کردم. در 
می کردم، اما به نظرم واقعا نیاز است نگرش 
جدیدی را حاکم کنیم. این نحوه پوشش برای 

خود من آسیب زا بود.
وی با ابراز این عقیده که »همین که من گردنم 

را عمل کردم و دستم سال هاست درد می کند ثمره 
سال ها پوشیدن چادر بود« افزود: ما باید نوع حجابی را 

تعریف کنیم که در ابتدا آسیب زننده نباشد.
وی با تاکید بر اینکه باید ادراک مشترکی نسبت به 
نوع پوشش تعریف شود، ادامه داد: این نوع پوشش 
هم باید اسالمی باشد و هم در عین حال تمام جوانب 
را در نظر بگیرد. ما که ایزوله و بی ارتباط با دنیا 

نیستیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه 

برخی معتقد به حق انتخاب در پوشش هستند، گفت: 
اینکه ما در سیاستگذاری های خود به نتیجه برسیم 
که حق انتخاب یک پوشش عرفی را تعریف کنیم 
برای خودمان  باید  ما  مسئله خیلی مهمی است. 
تعریفی از حجاب داشته باشیم. اگر توانستیم دختر و 
پسرمان را بدون خصومت و بدون بحث ایدئولوژیک 
به اسالم و حجاب گرایش دهیم در این شرایط اصال 

نیازی به اجبار نیست.
وی همچنین گفت: در دین اسالم حجاب مورد تاکید 

قرار گرفته و من به عنوان یک زن مسلمان به آن 
معتقدم و آن را رعایت می کنم. اما سوال این است 
آیا برای کسی که نماز نمی خواند یا روزه نمی گیرد 
گشت ارشاد تعیین می شود؟ حقیقت این است که ما 
به سمت ایدئولوژیک کردن حجاب رفتیم و حجاب 
از ابتدا به عنوان یک امر سیاسی و نه فرهنگی مطرح 

شده است. همین سیاسی شدن کار را خراب کرد.
چرا  است  این  سوال  شد:  یادآور  همچنین  وی 
بیشترین  ایران  کشورهای خاورمیانه و خصوصا 

زنان  حتی  دارند؟  را  آرایش  لوازم  مصرف  آمار 
ایرانی ما در خارج از کشور هم به این نوع آرایش 
عادت کرده اند. ما یکی از مظاهر جامعه اسالمی 
را حجاب تعریف کردیم ولی نتوانستیم آن را به 
نسل بعد از خودمان منتقل کنیم. ما شاهد این 
هستیم در ترکیه با وجود فیلم هایی که فرهنگ 
منحطی را نشان می دهند زنان با حجاب هر سال 
افزایش پیدا می کنند و این تغییر در ترکیه بسیار 
ملموس است، اما ما نتوانسته ایم کاری کنیم که 
جوان حجاب را با دلش بپذیرد. زیرا ظاهر 
را ترویج کرده ایم. مگر اخالق دروغ نگفتن، 
ریا نکردن و ده ها صفت دیگر جزو صفات 
در  دروغگویی  چرا  پس  نیست؟  اسالمی 

کشور ما بیداد می کند؟
سلحشوری تصریح کرد: مهم این است که ما 
برای بهتر شدن و دیندارتر شدن جامعه به فهم 
مشترکی برسیم. ظاهر دیندار ما لزوما نشان 

دهنده باطن دیندار نیست.
این مدرس جامعه شناسی درباره موضوع ازدواج 
سفید نیز گفت: ازدواج سفید یک پدیده اجتماعی 
نوظهور است که نمی توانیم آن را کتمان کنیم. بلکه 
باید آن را آسیب شناسی کنیم. کسی در جامعه چنین 
چیزی را ترویج نمی کند. من در همایشی در همین 
رابطه شرکت کردم و در نتایج بحث آنچه گفتیم این 
بود که در ازدواج های سفید این دختران هستند که 
ضرر می کنند و به خاطر رابطه عاطفی ایجاد شده 

آسیب می بینند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بودجه 
میلیاردی صدا و سیما اظهار کرد: نهادهای مختلفی در 

حوزه فرهنگی مسئولیت تبلیغات را بر عهده دارند. ما 
باید بپذیریم سیاستگذاری های گذشته ما موفق نبوده 
است وگرنه تلویزیون به صورت انحصاری تبلیغات 
می کند. االن چند سال است که شبکه های مجازی 
باب شده است. سوال این است این دستگاه ها با 
چنین بودجه هایی چرا موفق نشده اند جوان مسلمان 
تربیت کنند؟ مثال حوزه علمیه با بودجه میلیاردی چرا 
در این زمینه موفق نبوده؟ چرا دستگاه های تبلیغاتی 
با این بودجه های هنگفت در بحث حجاب ناکارآمد 

بوده اند؟
این عضو فراکسیون زنان مجلس درباره فعالیت 
زنان مجلس برای جلوگیری از کودک همسری 
یادآور شد. ما روی این موضوع کار می کنیم. زیرا 
به  منجر  باروری  سن  زیر  ازدواج های  سوم  دو 
سرطان دهانه رحم می شوند. آنچه ما در طرح مان 
پیش بینی کردیم ممنوعیت ازدواج زیر 13 سال 
و مشروط شدن ازدواج بین 13 تا 1۶ سال به اذن 
پدر بود؛ چرا که در این ازدواج ها بیشتر زور پدر 
می چربد تا عشق دختر. ما در چنین مواردی نباید 
به گرایش سیاسی کار داشته باشیم که مملکت را 
نابود می کند. متاسفانه مخالفان طرح ما با گرایش 
سیاسی با ما مخالفت کردند. این در حالیست که 
ازدواج  سال  زیر 13  که  داریم  کودک  هزار   45

می کنند.
سلحشوری در پایان ضمن ابراز مخالفت با باال رفتن 
میانگین سن ازدواج نیز گفت: میانگین سن ازدواج 
با احتساب کودک همسری به 29 سال رسیده، من 
اصال موافق باال رفتن سن ازدواج نیستم و معتقدم 
باید نسبت به کاهش میانگین سن ازدواج اقدام شود.

تا قبل از سال ۶۲ حجاب اجباری وجود نداشت
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درست وقتی که اهوازی ها باید جشن باران بگیرند، 
ماتم زده در خانه هایشان به عزای خیابان هایی نشسته اند 

که فاضالب هایش سرریز کرده است.
و  می روند  جلو  دغدغه مند  خوزستانی  مسؤوالن 
توجه  قابل  معضالت  با  را  شهروندان  روزهای  تمام 
برایشان پر می کنند تا در این روزهای سرد  پاییزی که 
گردوخاک ها مزاحممان نیست الاقل با آبگرفتگی معابر 

و سرریز فاضالب ها سرگرم شویم!
هیئت  و عضو  مدیریت شهری  کارشناس حوزه  یک 
علمی دانشگاه در رابطه با علت آبگرفتگی های سطح 
شهر، اظهار کرد: علت اصلی و اولیه  آبگرفتگی، بحث 
دست اندرکاران  برنامه ریزی  عدم  و  سطحی  آب های 
طرح های توسعه شهری است؛ در روزهای آفتابی یا 
ایام تابستان در اکثر نقاط شهر مشکل آبگرفتگی نداریم 
خراب  فاضالب  شبکه های  که   مکان هایی  بحث  و 

است، جدا است، اما در رابطه با معضل آبگرفتگی ناشی از بارندگی ها 
باید گفت به دلیل نداشتن شبکه آب های سطحی در اهواز است.

فکری برای حل بحران نشده
کرد:  عنوان  اهواز،  مناطق  برخی  به  اشاره  با  هالکویی  حمیدرضا 
محالتی مانند نیوساید که 50سال پیش ساخته شده اند حتی باوجود 
شدیدترین بارندگی ها نیز نمی توان تجمع حتی قطره ای آب بر روی 
آسفالتشان را مشاهده کرد که این به دلیل برنامه ریزی هایی است که 
ارائه و کار شده است؛ اما در بقیه نقاط اهواز با وجود توسعه ای که 
پیدا کرده، هیچ مسؤولی به این موضوع فکر نکرده است چه برسد به 

اینکه توقع اجرایی کردن را داشته باشیم.
وی افزود: راه حل های زیادی برای حل این مشکل می توان ارائه داد؛ 
تا حدودی که در جریان هستم ظاهرا حدود 15سال پیش طرحی به 
صورت محدود و منطقه ای برای محالت مختلف تهیه شده بود که 

اجرایی نشد!
عنوان  به  را  کارون  رودخانه  حاضر  حال  در  کرد:  بیان  هالکویی، 
بزرگترین زهکش در وسط شهراهواز داریم و شاید حتی خیلی ساده 
بتوان با برنامه ای کوتاه مدت یا درازمدت به صورت مرحله ای این 
معضل را برای محالت مختلف حل کرد؛ رودخانه کارون می تواند به 
مثابه یک زهکش خدادادی عمل کند، تنها کافی است با مقداری تفکر، 
برنامه ریزی صورت بگیرد و طرحی ارائه شود که طبق آن با کوتاه ترین 

مسیرهای انتقال، محالت را با شبکه های کانال به این زهکش وصل 
کرد.

وی در رابطه با فاضالب ها، اظهار کرد: کامال طبیعی است که شبکه 
که  توسعه شهری  به  توجه  با  باشد؛  داشته  اهواز مشکل  فاضالب 
اتفاق افتاده است و همچنین افزایش آپارتمان ها،این شبکه فاضالب 
پیش بینی شده، گنجایش این ظرفیت و حجم انبوه فاضالب را نداشته 

در نتیجه این مشکالت بروز کرده است.
هالکویی افزود: طبیعتا متناسب با توسعه ای که در بخش های مختلف 
که  موظف اند  خدماتی  شرکت های  و  سازمان ها  میگیرد،  صورت 
برنامه های توسعه شان را پیاده کنند و هنگامی که این اقدامات عملی 
نشود، نتیجه ای جز همین مشکالت گرفتگی لوله های فاضالب را 

نخواهیم داشت.
سیستم آب وفاضالب اهواز متناسب با  جمعیت، توسعه پیدا نکرد

در تماس تلفنی با یکی از اساتید دانشگاه نظرات وی را در رابطه با 
موضوع دفع آب های سطحی جویا شدیم، وی اظهار کرد: در سالیان 
باید  و  است  کرده  پیدا  افزایش  جمعیت  و  مسکن  تراکم  گذشته، 
متناسب با این توسعه، سیستم شبکه آب وفاضالب توسعه پیدا میکرد 

که متاسفانه این اتفاق عملی نشد.
برای  واحدمسکونی  یک  که  هنگامی  افزود:  سلیمانی فر،  منصور 
مثال 4نفره تخریب شده و به یک آپارتمان تبدیل می شود در واقع 
10برابر ظرفیت باال می رود؛ برحسب اطالعاتی که در اختیار دارم، 
آب وفاضالب، بودجه ها و عوارضی را جهت این ساخت وسازها 

اما  از مردم گرفته اند  و شبکه برق و آب وفاضالب 
اینکه چرا هزینه  نشده است؛  باید هزینه  آنطور که 
این  به هرحال  اما  ندارم  اطالعی  من  است  نشده 
از  ساختمان  پروانه   و  ساخت وساز  هنگام  عوارض 
بودجه  این  آیا  اینکه  حاال  است،  شده  گرفته  مردم 
کافی بوده و یا خیر، بحثی است که باید در ارزیابی 
و  میگرفت  شبکه های آب و فاضالب شکل  اقتصادی 

این استخوان همچنان الی زخم مانده است.
وی،با اشاره به شروع ساخت وسازها از 25سال گذشته، 
بیان کرد: با مجوزی که دولت داد و ۷هزارمیلیارد تومانی 
که در بحث ریزگردها، آب وفاضالب و طرح های زیربنایی 
به استان اختصاص داده شد و استاندار نیز پیگیری کرد، در 
شرق رودخانه کارون در شهرستان کارون، پمپ هایی برای 
حل مشکالت آب نصب شده است که طبیعتا به موازات 

آن باید برای فاضالب هم اتفاقاتی بیفتد.
انجام  باید در 20الی 25سال گذشته  کارها  این  افزود:  سلیمانی فر، 
می شد و اینکه اآلن انتظار داشته باشیم در عرض 2الی 3سال انجام 
شود، منطقی نیست؛ پیشنهاد من این است که یک منشور در استان 
تهیه شود که حتی در صورت تغیر مدیران، مسؤوالن و یا هر مجری 

دیگری، این طرح دچار تغییر، خلل و توقف نشود.
از شرکت آبفا توقعی نداریم، چون وقتی خیابان های مقابل در سازمان 
در آب های پس از بارندگی فرورفته و مدیریت و کارمندان، بی توجه 
و با پاچه های باالزده وارد اداره می شوند؛ رسیدگی به محله های غرق 

در فاضالب جای خود دارد.
به  که  است  خصوصی  شرکت آبفا  یک  خانه ای  هر  روزها،  این 
مشکالت آب وفاضالبش رسیدگی می کند! پیراهن اهواز، شهری با 
تاریخی دور و کهن، بوی فاضالب می دهد و مردم با دست های 
می کنند،   کنترل  را  آب ها  سرریز  ناتوانشان،  توان  حد  در  خالی، 
آب های اضافی را پارو می زنند و بوی ناخوشایند فاضالب را به 
قیمت رنجور شدنشان تحمل می کنند، تجمع حشرات و حیوانات 
است؛  شهراهواز  روزهای  این  خوش  حال  اختتامیه  هم  موذی 
هزینه های هنگفت تامین اعتبارات، دلیل قانع کننده ای نیست؛ چه 
کسی خواسته کل شبکه فاضالب اهواز به یکباره اصالح شود؟ 
حاال که بودجه کم و فرسودگی شبکه، زیاد است، به قول سعدی  
قدر  به  نیابم  مراد  گر  که  باطل  نشستن  از  به  رفتن  بادیه  راه  »به 

وسع بکوشم«.     

فاضالب عابر همیشگی خیابان های اهواز
حنان سالمی

استان  نشین  بختیاری  شهرهای  از  ایذه، 
خوزستان است و بعنوان پایتخت بختیاری 

شناخته می شود.
)لر  بختیاری  دلیر  قوم  پایتخت  قرنها  ایذه، 
بزرگ( بوده است. این بخش از نجد ایران 
دوران  هنر  و  فرهنگ  تمدن،  وارثان  زمین 
های  حکومت  از  بسیاری  تاریخی  های 
ماد_هخامنشی تا اتابکان لر و در نهایت نقش 
تاثیرگذاری در انقالب مشروطیه این مملکت 
داشته اند و تاکنون نیز دین خود را به نظام 
جمهوری اسالمی در پاسداری از خرد و مرز 

و بوم ایران ثابت کرده اند.
در گذر تاریخ فرهنگی ایران،  فرهنگ وموسیقی بختیاری درمجموع 
دارای مضمون حماسی و سلحشورانه است و این مضمون دربخش 
های ازموسیقی در این منطقه جلوه بیش تری دارد و رونق شاهنامه 

خوانی نیز در شهر ایذه یکی ازاین نمونه ها است.
سرودن شاهنامه فردوسی که گاه در ایل به آن جنگ هیت لشکر نیز می 
گویند. از دیر باز درمنطقه بختیاری مرسوم بوده و گاهی بروزن شعر 

های آن شعرهای جدیدی نیز سروده می شده است.
در روزگار پیشین قبل از شروع جنگ، مجلس شاهنامه خوانی برپا 
می شد و تانیمه های شب به درازا مي کشید. به طور کلی انتخاب 
داستان درمجلس شاهنامه خوانی یا تابع ضرورت واقتضای مجلس و 
یا به خواست مردم بوده است. اما در روزگاری که روح ایران پرستی 
با وجود هجمه های سنگین تبلیغات فرهنگی بیگانگان و گاها تالش 
گروه های تجزیه طلب، ضد ملی و مذهبی در داخل و خارج این 
مرز بوم و بویژه خوزستان در حال تالش اند ما شاهد کوشش های 
بی وقفه گروه تخصصی  پسین های شاهنامه  در حوزه پاسداری از 
میراث فرهنگی ایران و نگهداشت میراث ناملموس زاگرس نشینان در 

شهرستان ایذه و استان با مدیریت استاد نوربخش احمدزاده هستیم.
استاد احمدزاده تا به امروز بدون هیچگونه حمایت سازمانی، دولتی 

و انتفاعی در تالش 
میراث جهانی  از  نگهداری  و  دوستی  ایران  فرهنگ  برای گسترش 
فردوسی بزرگ انسان در یکی از محرومترین نقاط یران مشغول به 

تدریس می باشد.
 نوربخش احمدزاده متولد 1351  در شهرستان ایذه می باشد و  در 
است،  کرده  تحصیل  تولیدات  مهندسی  و  باستان شناسی  رشته  دو 
دارای سابقه 26 سال فعالیت هنری در رشته های بازیگری، عکاسی، 
فیلمسازی، خبرنگاری، نویسندگی، کارگردانی، مجری گری، پژوهش 

نقالی و روایت گری شاهنامه است.
احمدزاده سابقه حضور در صدها همایش، سمینار وجشنواره استانی را 
در پرونده حرفه ای خود دارد و سطح ملی وبین المللی موفق به کسب 

عناوین برتر و چندین دیپلم افتخار استانی و ملی نیز هست.
در مصاحبه ای که با نوربخش احمدزاده داشتم در مورد روش های 
اموزشی و شاگردانی که در این مدت پرورش داده گفت: سبک و 
مکتبی که برای آموزش انتخاب کردیم روایت گری شاه نامه است، سن 
و سال این روش یا سبک یا مکتب 1۷ سال است یعنی مثال و نمونه 
زنده آن نیوشا دخترم که از چهار سالگی این نوع خوانش را با ایشان  

شروع کردیم نیوشا هم اکنون در آستانه 21 سالگی قرار دارد.
احمدزاده در ادامه گفت: به مدت 1۷ سال در حال آموزش این سبک 

از شاه نامه هستیم، از ان سال تا کنون بیش 
از 200 شاگرد را در پیش دبستانی ها ، مهد 
و   ، فکری  پروش  های  کانون  ها،  کودک 
هنرکده ها آموزش داده ام و تعداد 20 شاگرد 
را هم از راه فضای مجازی آموزش داده ایم،از 
دوسال پیش نیز چند تن از آموزگاران عشایر 
را آموزش دادیم که به عنوان مثال یکی از آنها 
در روستای سلطان ابراهیم شروع به آموزش 
کرده اند. همچنین نیوشا در کنار ما به عنوان 
نخستین روایت گر دختر در ایران و نخستین 

آموزگار شاه نامه مشغول است.
در پایان نوربخش احمدزاده بیان کرد؛ ذکر 
زاد(  )فاطمه حبیب  آفرید  گرد  که خانم   نکته ضروری ست  یک 
نخستین نقال زن ایرانی است و اما نیوشا احمدزاده نخستین دختر 
روایت گر ایرانی می باشد که در نوع کار خودش صاحب سبک مستقل 
می باشد.  همواره برای استاد نوربخش احمدزاده و گروه توانمندشان 
در راستای سربلندی فرهنگ این سرزمین ارزوی تندرست و پیروزی 
میکنم. اما در پایان این مصاحبه، چند نقد فنی بر مدیران امور فرهنگی 

و اجتماعی استان وارد است.
چرا و به چه دلیل از چهره های فرهنگی و هنری ممتاز در سطح ملی 
در خوزستان و دیگر شهرهای محروم  سالهاست غافل مانده اید و تا به 

امروز از آنها حمایت های مالی و معنوی شایسته نشده اند؟
 نقش و رسالت سازمانی اداره کل امور اجتماعی استانداری، اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، میراث فرهنگی و گردشگری، حوزه هنری، 
کانون پرورش فکری، ورزش و جوانان، حوزه کتابخانه ها، معاونت 
معاونت  نهایت  در  و  استان خوزستان  پرورش  و  اموزش  فرهنگی 
فرهنگی شهرداری ایذه نسبت به تعهد، پیگیری و حمایت جدی از 
میراث های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی خوزستان همچون خانواده 
استاد نوربخش احمدزاده و دیگر چهره های ماندگار فرهنگ و هنر این 

سرزمین کهن چیست؟

آنتولوژی  شعر شاعران خوزستان با عنوان »کبودی همه ی 
سپیدی ها«اثر سریا داودی حموله  در نشر سیب سرخ منتشر شد.
در جلد اول و دوم  آنتولوژی شعر خوزستان  با عنوان »کبودی 
همه ی سپیدی ها« کارنامه شعری بیش از صد شاعر مورد 

واکاوی قرار گرفته است.
رویکردی  نظر  از  خوزستان   شاعران  کتاب  این  در 
پیشتاز  ،    پیشکسوتان  به  دارند  ،    ادبی  جریان  های  به  که 
پیشگام  ،   ساختارگرایان  پیشرو  ،   تجربه گرایان  فرم گرایان 

نواندیش و مضمون گرایان مدرن تقسیم شده اند.
در  مختلفی  جریان های  یوشیج  نیما  حرکت  واسطه  به 
شعر معاصر پدید آمده است. با توجه به این مهم که در 

سال های متوالی »زبان، لحن، فرم« تغییر کرده است. برخی شاعران 
دغدغه ی بازی های زبانی و فرمی دارند و به »هنجارشکنی در معنا«  و  
»هنجارشنی در فرم« کارهای برجسته ای ارایه دادند. یا با تغییراتی در 
فرم، زبانیت را وارد شعر کردند... به طور مختصر به واسطه ی عدول از 
نرم و هنجار ظرفیت های زبانی بسیاری وارد شعر فارسی شده است.

شعر خوزستان به شدت اجتماعی و تعارضی است. شاعران این خطه در 
پی نشان دادن زوایای پنهان زندگی  هستند. معموال بر ساختار های 
انتقادی � اجتماعی تاکید دارند. در ادبیات معاصر کارهای مهمی را 
ارایه داه اند و ادبیات  به خاطر شاعران جنوب همیشه  سر تعظیم دارد.
تحوالت شعر زنان خوزستان هم بعد از دهه ی هفتاد بازنمود بارزی 
دارد و در فراز و فرودهای شعر معاصر  بدعت گذاری های زنان هم از 

نظر پنهان نمانده است. با توجه به تجربه گرایی و آوانگاردیسم 
نشان دادند که در حوزه های مختلف ادبی از قدرت ذهنی 
برخوردار هستند، و رویکردهای تعارضی و تقابلی نمایانگر 

خالقیت و نوآوری بانوان شاعر است.
در آنتولوژی شعر شاعران خوزستان با توجه مولفه هایی نظیر 
عدم قطعیت، تشکیک گریز از معنا محوری، منولوگ گویی 
چند مرکزی بودن شکست و گسست و پیوست روایت ها 
بازی های زبانی، عناصر بینامتنی... ساختار های  متعددی 
شهود،  و  فرامتنی،کشف  فضاهای  به  و  اند  آورده  بوجود 
حقیقت و واقعیت،تخیل و عاطفه،جنبه های جنسیتی)شعر 
زنانه و شعر مردانه(، الگوهای ذهنی و زبانی، هستی شناسی 
و  نظام استعاره ای و اسطوره ای.... گونه های مختلف روایی را به 

تصویر کشیده اند.
در پیشانی نویس آنتولوژی  »کبودی همه سپیدی ها« آمده است که:

شعر بزرگ ترین معجزه ی هستی است. تنها شاعر می داند که چه قدرتی 
درکلمات نهفته است! 

پرچم داران میراث فردوسی بزرگ در ایذه

آخرین وضعیت پرداخت مطالبات کارگران گروه ملی فوالد
استاندار خوزستان گفت: دو ماه حقوق کارگران زیر دیپلم و یک ماه حقوق کارگران و کارمندان دیپلم 

و فوق دیپلم و کارشناسان گروه ملی فوالد ایران امروز به طور کامل پرداخت شده است.
غالمرضا شریعتی اظهار کرد: امروز دو ماه حقوق کارگران زیر دیپلم و یک ماه حقوق کارگران و 

کارمندان دیپلم و فوق دیپلم و کارشناسان گروه ملی فوالد ایران به طور کامل پرداخت شده است.
وی افزود: حقوق دوم دیپلم ها و کارشناسان این شرکت نیز در این هفته و ظرف دو تا سه روز آینده 
به آن ها پرداخت خواهد شد. شریعتی ادامه داد: انتظار داریم تا کارگران به سرکار خود بازگردند و 
در این زمینه هنگامی که حقوق پرداخت می شود عذری از کارگران برای عدم حضور در کارخانه 

پذیرفته نیست. 
استاندار خوزستان تصریح کرد: امیدواریم کارگران گروه ملی فوالد ایران به سرکار بروند و تولید را 
در این کارخانه انجام دهند تا بتوانیم روند پرداختی حقوق به آن ها را تسریع و یک ماه حقوق باقی 

مانده را نیز به آن ها پرداخت کنیم.

دادستان اهواز ماهانه بر فعالیت شرکت
 نیشکر هفت تپه نظارت می کند

دادستان عمومی و انقالب خوزستان گفت: دادستانی به مدت یک سال به صورت ماهانه بر فعالیت 
کارخانه نظارت می کند. عباس حسینی پویا، دادستان عمومی و انقالب خوزستان امروز، در نشست 
بررسی مشکالت شرکت نیشکر هفت تپه که با حضور جمعی از مسئولین استانی ، شهرستانی و 
نماینده کارگران در محل دفتر مدیریت این شرکت برگزار شد اظهار داشت؛ همه مسئولین در حال 
تالش برای رفع مشکالت شرکت هفت تپه هستند  وی گفت: هرچه سریعتر کارخانه خطوط تولید 
شکر با همکاری یکدیگر دوباره راه اندازی شود. دادستان اهواز با اشاره به کارگر بازداشتی اشاره کرد 
و گفت: مشکل کارگر بازداشت شده در چند روز آینده برطرف می شود. وی افزود: دادستانی به مدت 
یک سال به صورت ماهانه بر فعالیت کارخانه نظارت می کند. سیدراضی نوری، نماینده مردم شوش 
در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این نشست گفت: انتظار دارم همه مسئولین از مدیرعامل جدید 
این شرکت حمایت کنند وی گفت: امسال سال پر بارانی است و امیدواریم روزانه در سه شیفت 
نیشکر موجود جمع و تولید در این کارخانه از سر گرفته شود. نماینده شوش افزود: باید با یک جدول 
زمانبندی از سوی سهامدار و مدیرعامل شرکت برای ساخت کارخانه  های صنایع تبدیلی اقدام شود تا 
شاهد شکوفایی هفت تپه باشیم. عدنان غزی ، فرماندار شوش نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: 
از کارکنان زحمت کش نیشکر هفت تپه درخواست می شود تا قبل از اینکه نیشکر از بین برود به سر 
کار خود بازگردند وی گفت: در حال حاضر تعدادی از کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه دست از کار 
کشیده اند که این موضوع بر روند فعالیت خطوط تولید شرکت های کاغذپارس و حریر خوزستان 
تاثیر دارد. فرماندار شوش افزود: این اطمینان را به کارگران خواهم داد تا در کنار آنها بهترین راه حل 
را برای مدیریت شرکت در نظر بگیریم و شاهد بازگشت امید و نشاط به خانواده کارگران عزیز باشیم 

و برای رفع مشکالت کارخانه و کارگران از هیچ تالش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.
وی به رفع مشکل بیمه کارکنان اشاره کرد و افزود: به مدیران مربوطه دستور داده شده که مسئله طبقه 

بندی مشاغل حدود یک هزار نفر از کارگران نیز هرچه سریعتر انجام شود.
وی تصریح کرد: کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه به فکر کارخانه باشند چراکه اولین کسی که در این 

وضعیت متضرر می شود خود آنها هستند.

فضای مجازی و تخریب مدیران !
این روزها تیتر تمامی خبر ها در فضای مجازی و رسانه ها به بازنشستگی یا عدم بازنشستگی 
شهردار اهواز دیده میشود که بعضی از مطالب منتشر شده در این فضا ها با روح انسانیت سازگاری 
ندارد عدهدای به طرفداری از شهردار به پا خواسته اند و عده ای دست به تخریب ایشان زده اند 
در  اینکه شهردار در دوره ریاست خود طرحی یا برنامه ای برای برون رفت از مشکالت اهواز 
نگرفته است و اگر هم گرفته است باشکست مواجه شده شکی نیست ولی ایا تا به حال نخبگان و 
صاحب نظران جامعه چه برنامه های برای برون رفت و کمک  به شهرداری و غیره ارائه داده اند !
متاسفانه در فضای مجازی چیزی جز تخریب فالن مدیر و فالن منصب را نمیبینیم کسانی که 
تخریب را به انتقاد ترجیح داده اند اصول را زیر پا له کرده و دست به ترور شخصیتی میزنند که این 
خود باعث بی اعتمادی بین نخبگان و مردم اهواز شده است اکثر این تهمت ها و تخریب ها کامال 
بی پایه و اساس بوده و اگر فرد تخریب شونده بخواهد دست به دامان مراجع قضای شود قطعا برای 

کسانی که تخریب را به انتقاد فروخته اند چیزی جز شکست نخواند داشت .
مخلص کالم این است در گذشته تخریب ها و تهمت ها بدون اراده و حضور مدیر مربوطه میسر 
نبود .ولی متاسفانه امروزه با پیشرفت علم و به وجود امدن تکنولوژی های نوین و فضای مجازی 

کار اسانتر شده و از انجای که هر ارزانی بی حکمت نیست هر آسانی هم بی علت نیست .
نقد نمودن و ابراز بیان عقاید  در جوامع امروز ازاد میباشد اما دانسته و نداسته سهل بودن ابراز نظر 
در این گونه فضاها مجازی بروز سوء تفاهم و تشکیل عده های چرکینی علیه افراد و شخصیتها 

میگردد.
کمی دقت در ابعاد گوناگون فضای مجازی واقعیتهای تلخی را آشکار می سازد. یک مقایسه به 
اسانی  نشان می دهد که تشکیل یک گروه 50 نفری در جامعه واقعی یعنی بررسی  و غلبارگری 
و صرف زمانی معقول جهت تشکیل یک تیم با اهداف مشخص و درصورتیکه چنین گروهی 
تشکیل گردد هسته مدیریتی آن خود شاید بیش از 5 نفر را شامل گردد. و به صورت علمی به 
پرداختن به موضوعات و مشکالت جامعه می پردازند و با انتقاد و انعکاس تحقیقات خود به 

مدیران کمک میکنند 
 اما در فضای مجازی شاید شخصی نیمه شب بر اثر بی خوابی و احیاناً کمی انزوا  یا استعمال مواد 
مخدر در جامعه حقیقی تصمیم به تشکیل گروهی با نام فالن بهمان گروه و فالن گروه مطالبه گر 
و فالن گروه نخبه و فالن  و فالن  .. می گیرد و از دفترچه تلفن همراه خود 100 نفر را به گروه 
می افزاید و در یک لحظه هم خود را مدیر یک گروه یا تشکیالت قرار می دهد ، 150 نفر دیگر 
را هم دیگران به مرور اضافه می کنند. اعضاء نگون بخت هم شاید هرگز ندانند که چرا و چگونه 
به این گروه اضافه شده اند و تعدادی هم از خداخواسته برخی حرفهایشان را که در فضای واقعی 
خریداری ندارد در این فضا منتشر می کنند. البته برخی گروهها هم با اهداف مثبت و از مجموعه 
ای از افراد شایسته جامعه ایجاد گردیده که در این مبحث موضوع اصلی آنها نمی باشند و قابل 
احترام هستند. مبحث فوق نه برای داستان سرایی که برای اثبات این اصل مهم است که، همانقدر 
که تشکیل این گروههای بی حساب و کتاب آسان است به همان میزان هم افترا و تخریب و دست 
مایه کردن حیثیت شخصیتها و افراد جامعه در این گروهها هم سهل است و ارزش مطالب نشر 
یافته کم. و این روزها آنچه مشاهده می گردد ابراز وجود و اعالم نظر افرادیست در پشت شناسه 
های عجیب و غریب که خود را فیلسوف  مطالبه گر   نخبه زمان می دانند و از ورای پرده تاریک 
فضای مجازی خود را )اسنودنی( جدید می خوانند و به تخریب افراد، شخصیتها  و مدیریتها و 

شهردار دار های مناطق چند گانه اهواز و فالن غیره میزنند 
 اما این هیجان زایدالوصف در ابراز وجود و تایپ جمله های مبهم در این گروهها از کجا نشات 
گرفته و در نهایت به چه نتیجه ای خواهد رسید. برخی جوانان و دانشجویانی که سرمایه های 
جامعه به شمار می روند چگونه است که به راحتی در این گروههای بی نام و نشان مطالبی کذب 
یا شبهه افکن درج یا بازنشر می کنند و موجبات رنجش بخشی از افراد جامعه را فراهم میکنند. 
چگونه از آموزه های دینی مبنی بر عدم توهین و افترا به افرادی حتی غیر مسلمان به راحتی عبور 
می کنند و به شخصیتهای سیاسی، مذهبی، ورزشی و ... انگ می زنند و آخر شب به راحتی سرشان 
را روی بالین میگذارند و نتایج انتشار برخی مطالب غیر اخالقی در جامعه و فضای مجازی را 

نادیده می گیرند.
و در اخر امیدواریم که قوه قضایه محترم و ارگانهای مربوطه با شناسای این افراد نسل همچین 

کسانی . در فضای مجازی را ریشه کن کنند 
 حفظ آبروی مسلمان جز واجبات است و اگر کسی مدارکی دال بر گناهکار بودن فالن مدیر را 
دارد میتوانند  از کانال قدرت و ارگانی بی طرف به نام دادگاه و قوه قضایه وارد شود  و دست به 

تخریب نزنند

مهرداد پرویزی 

  مجیدکیوانی

آنتولوژی  شعر شاعران خوزستان


